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koese, b. 2008. de nederlandse steenvliegen (plecoptera).
‒ entomologische tabellen 1: 1-158.
p. 33, bijschrift fig. 47-48: verwijder ‘naar Baumann 1975’
p. 113, kolom 1, halverwege: www.plecoptere.de wordt www.plecoptera.de
p. 148, tabel Siphonoperla neglecta: blokje onder gb moet naar rechts verplaatst worden onder nwb.
p. 153, bij cercus, r. 2: ‘bij steenvliegen en algsteenvliegen’ > ‘bij roofsteenvliegen’
Bram Koese

zeegers, th. & th. heijerman 2008. de nederlandse boktorren (cerambycidae).
‒ entomologische tabellen 2: 1-120.
Aanvullingen
Teunissen, A.P.J.A. 2009. Verspreidingsatlas Nederlandse boktorren (Cerambycidae).
– eis-Nederland, Leiden.
Met verspreidingskaarten en fenologiediagrammen van alle soorten.
De Aziatische boktor (Anoplophora) is recentelijk veel in het nieuws geweest. Een vondst van deze soort
leidde in januari 2010 in Boskoop tot grootschalige ruiming van boomkwekerijen.
Teunissen, A.P.J.A. & R.P. Jansen 2009. Noordwestelijke areaaluitbreiding van de kleine nevelvlekboktor Leiopus femoratus (Coleoptera: Cerambycidae). – Entomologische Berichten 69: 13-15.
Leiopus femoratus is recent tweemaal in Nederland gevonden. De soort lijkt sterk op L. nebulosus,
maar de zijdoorn van het halsschild is onopvallend en niet naar achteren gericht. Spriet langer, tot
twee maal zo lang als het lichaam. Aan de basis van het dekschild, naast het schildje, een langwerpige
donkere vlek.
Verbeteringen
p. 8, kolom 1, r. 4: ‘fig. 64’ > ‘fig. 243’
p. 8, kolom 1, r. 10: ‘fig. 61’ > ‘fig. 240-241’
p. 8, kolom 1, r. 11: ‘fig. 56’ > ‘fig. 187-189’
p. 11, kolom 2, r. 3: ‘genus Anoplophora’ > ‘genus Anoplophora (Aziatische boktor)’
p. 12, kolom 1, r. 13: ‘fig. 81’ > ‘fig. 264’
p. 79, kolom 2, Leptura quadrifasciata, r. 7: ‘met zwarte en gele dwarsbanden die’ > ‘met zwarte
dwarsbanden en gele die’
p. 81, Leptura melanura, r. 10/11: ‘Onderzijde achterlijf rood’ > ‘Onderzijde achterlijf zwart’ *
p. 81, Leptura melanura, r. 15/16: ‘heeft een zwart achterlijf ’ > ‘heeft een rood achterlijf ’ *
p. 82, Leptura bifasciata, r. 11: ‘Onderzijde achterlijf zwart’ > ‘Onderzijde achterlijf rood’ *
p. 82, Leptura bifasciata, r. 16/17: ‘heeft een rood achterlijf ’ > ‘heeft een zwart achterlijf ’ *
p. 89, Callidium aeneum, r. 10: ‘Mei - juni.’ > ‘April - mei.’
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p. 92, Xylotrechus rusticus, r. 16/17: ‘Uit Belgie zijn geen recente vangsten bekend’ > ‘In 2004 in Belgisch
Limburg 20 km van de Nederlandse grens gevonden.’
p. 101, Exocentrus adspersus, r. 18: schrappen ‘Geen recente vondsten.’
p. 103, Agapanthia cardui, r. 15: ‘In Belgisch Limburg tot op de Nederlandse grens.’ toevoegen na ‘Niet
in Nederland’.
p. 107, Stenostola dubia, r. 9/10: schrappen ‘, elders zeer zeldzaam’
p. 107, Phytoecia cylindrica: ‘groene kruidenboktor’ > ‘donkere kruidenboktor’
p. 115, r. 11: ‘groene kruidenboktor’ > ‘donkere kruidenboktor’
* reeds gewijzigd in tweede druk
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