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signatus 6tait-ce un B. brevirostris ou un B. erostratum selon la nomenclature 
qui prf!vaut actuellement ? Dans le premier cas, l'espece capturee serait 
nouvelle pour la faune belge. A • 

M. RYCKAERT fait circuler ce specimen et montre par la meme occas10n 
deux Dipteres rares qui ant ere captures sur une vitre de son habitation. Ces 
DiptCres ont d' ailleurs la panicularitf! de frequenter les vitres d:s maisons. 
II s'agit de Ocneros muliebris (HARRIS) (PALLOPTERIDAE) : Kraamem .7 .~X. 
1980 1 ¥ (cfr. aussi la communication de 1v1M:. M. Leclercq et A. M1ch~el.s 
clans cettc meme revue, 1978, p. 27) et Mintho rujiventris FALL. (Tach1n1-
dae) 2.IX.1980 1 '¢. 

2. M. J.M. MAES montre une serie de ColeoptCres Lucanides dont le lieu 
de capture est tout a fait nouveau. Cet endroit se trouve aux Celebes. sur 
l'ile Arfalk et ces ColeoptE:res y Ont ere captures en janvier 1979. Voici Jes 
especes prCsentees : . . . . 

Neolamprima adolphinae GESTRO 1876, N. adolphmae £. chalcrtrdts 
DmmR & SEGuY 1953, Odontalabis brookeanus VoLLENHOVEN 1861, Odon
tolabis sommeri PARRY 1864, Odontolabis gazella F. 1787. 

Ce Neolamprima erait connu de Nouvelle-Guinee et les Odontolabis 
etaient connus de Sumatra et de Borneo. Ces insectes nous montrent done 
que les Ceiebes formeraient une zone de transition pour la faune orientale 
et pour la faune australienne. 

3. M. J. KEKENBOSCH pre5ente Ia communication suivante: 

Araneus inconspicuus (SIMON), 

araignee nouvelle pour la faune beige 

Dans un lot d'araignCes capturCes a Nothomb (Lux.) le 3.VII.1980 par un 
collegue M. R. DETRY, se trouvait un O d'Araneus inconspicuus (SIMON), 
espE:Ce qui n'avait pas encore C.te citC.e clans notre pays. 

Cec Araneus figurait dC.ja clans les faunes frani:;aise, allemande, italienne, 
ang~aise ... Elle semble toutefois etre absente des Pays-Bas et de la Scandi
nav1e. 

4. M. J. KEKENBOSCH leest deze mededeling : 

Dicymbium brevisetosum LOCKET (Araneae Linyphiidae), 
nieuw voor de belgische fauna 

door L. BAERT, J. KEKENBOSCH en M. JANSSEN 

In de soortenlijst van de belgische spinnen (KEKENBOSCH, BosMANS & 
BAERT, 1977) staat, dat D. brevisetosum door J. KBKENBOSCH & L. BAERT 
in de Bull. Ann. Soc. r. belge Ent. 1.13 van 1977 als nieuw voor onze fauna 
werd vermeld. Dezelfde auteurs zijn echter tot de vaststelling gekomen dat 
deze soort, om een door hen onbekende reden, niet in het betreffend artikel 
is opgenomen. Daarom vandaag deze rechtzetting. 

D. brevisetosum werd voor de eerste maal door J. DENIS te Vorst 
(Brabant) op 10.XII.1915 gevonden. Het betrof een mannetje. 
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Vrij recent vonden L. BAERT en J. :Klli<.ENBOSCH deze soort in bodemvallen 
die ze in een elzenbroekbos -(Bois de Setia), te Moha (provincie Liege), 
hadden geplaatst. 

De vangstdata zijn : tss 19/XII/1978 
tss 23/X/'79 
tss 20/XI/'79 
tss 4/XII/'79 

en 03/I/1979 
en 6/XI/'79 
en 4/XII/'79 
en 18/XII/'79 

1 o 
1 o 
1 o 
1 o 

D~ :vijfjcs van D. b,:evisetosum zijn waarschijnlijk moeilijk van de D. tibia
le-wIJfJes te ondersche1den, daar D. tzbiale m relatief hoge aantallen in dezelfde 
bodemvallcn werd aangetroffen ( 10 vangpotten : 202 o o en 65 \J C/ ). 
. Van nog recentere datum zijn de vangstgegevens van M. JANSSEN: 1 Q 
In XI/1979 en l __ o in I/1980 in bodemvallen gep!aatst te Genk, De Maten 
(Calluna-he1de, v1Jvers) (prov1nc1e Limburg). 

Deze soort werd aanvankelijk door LOCKET (1962) als ondersoort brevise
:osum van f!· _nigr~"! beschreven en later door LOCKET, MILLIDGE & MERRETT 
m hun « British_ Sp1d:rs yoiume III van 1974 » als afzonderlijke soort opge
nomen. ,.JH~t. emg du1del1)k. ondersc~eid tussen D. nigru~ O O en brevise
tosum ''< d rs het verschil m beharmg van de poten. B1J brevisetosum zijn 
de haartJ~s ko~ter maar talrijker, ?e dorsale stekels korter of afwezig. Bij de 
derde [!zcymbium-soon, nl. D. ttbiale, zijn de tibiae van bet eerste paar 
poten d1k opgezwollen bij de mannetjes. 

\X:.at betreft het voorkomen van D. brevisetosum in Engeland en Duitsland, 
schnJven LOCKET, MrLLI~GE & . .MERRETT : « Normally this species does 
not appear to be found m~xed with D. nigrum. In Britain, it appears to be 
at le~st as c?mmon as D. mgrum, but in Germany it seems to be the dominant 
species (W1ehle, 1965) ». In het elzenbroekbestand door de twee eerste 
auteurs besmdeert blijken D. tibiale en D. brevisetosum wel samen voor te 
komen. 

0£ brevisetosum als goed~ soort, als ondersoort of als vorm van een poly
morf soortcompl~x foeco~og1~~h polymorfisme - D. tibiale en D. nigrum 
komen afzonderhJk m dmdeh1k van elkaar te onderscheiden habitaten voor) 
moet beschouwd worden, laten we voorlopig buiten kwestie. 

5. M. M. RANSY presente la liste des araignees capturees dans les Hautes 
Fagnes le jour de l'excursion annuelle de la SociCtC : 

Araignees capturees it l{ocherath le 14 juin 1980 
tors de !'excursion annuelle 

de Ia Societe royale beige d'Entomologie 

par R. BosMANS, J.P. MAELFAIT et M. RANSY 

1. Vallee de la Holzwarche, marais de Enkelbergermiihle, (LA 18) : 

CLUBIONIDAE 
Clubiona reclusa CAMBR. : l o, 1 9 (litiere) · 1 o (fauchage) 
Phrurolithus festivus (C.L.K.) : 1 o (Iitiere) ' 

THOMISIDAE 
Xysticus ulmi (HAHN): 1 C/ Oitiere) 




