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De heer H. J. de Fluiter doet een mededeling over :
Galeruca pomonae Scop. als prooidier van den patrijs (Col.)
D.d. 12 Sept. 1947 ontving Spr. van den heer H. A. SCHWARZ
den krop van een patrijs. De vogel was op dien dag om 18 u. geschoten in de „Veenkampen" te Wageningen.
De „Veenkampen" liggen in het z.g. „binnenveld", een gebied
dat bestaat uit droge grasvelden (blauwgras), enkele stukken bouwland, op dat moment in hoofdzaak beplant met voederbieten, en den
Eemwal, bestaande uit grond opgeworpen bij het graven van de grift
en begroeid met velerlei kruidachtige planten.
De krop bleek bij onderzoek vrijwel geheel opgevuld te zijn met
S en 9 van de keversoort Galeruca pomonae Scop. Niet minder dan
36 9 9 en 17 $ S van deze soort kwamen uit den krop te voorschijn. De 9 9 hadden allen een sterk opgezwollen abdomen, dat
talrijke eieren bevatte. Opvallend was de gaafheid der dieren ;
slechts één der 53 dieren had een beschadigd dekschild.
Onder de dieren bevonden zich enkele (2) exemplaren met een
zeer donkere, vrijwel zwarte bovenzijde ; zij behoren tot de var.
anthracina Weise, die door EVERTS o.m. voor Nederland vermeld
wordt van Arnhem, Maastricht en de zeekust.
Daarnaast bevatte de krop enkele donkerbruine tot zwartbruine
exemplaren ; de meeste dieren (48 ex.) vertoonden echter de voor
de soort normale lichtbruine tot geelbruine bovenzijde. Spr. laat een
doosje met demonstratiemateriaal circuleren.
In den krop van den patrijs bevonden zich behalve deze kevers nog
enkele haverkorrels, een vrucht van een viooltje, enkele zeer kleine
„klaver"-blaadjes en wat ander plantaardig materiaal, dat reeds ten
dele verteerd was.
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D.d. 26-IX-47 werd op dezelfde plaats wederom een patrijs geschoten. De krop van dit dier bevatte naast vele haverkorrels,
,,klaver"-blaadjes, ? boekweitzaad en wat gras, slechts 1 normaal
gekleurd ? exemplaar van G. pomonae Scop.
Summary.
In the gizzard of a partridge (Perdix perdix L.). shot in the neighbourhood of
Wageningen on the I2th of September 1947 36 9 Ç and 17 $ $ of Galeruca
pomonae Scop, were found.
Most of them showed the normal colour, but some were darkbrown or even
black (var. anthracina Weise).

De heer C. de Jong vraagt waar Galeruca pomonae pleegt voor
te komen. De heer De Fluiter antwoordt, dat het dier in droge
grasvelden e.d. leeft.
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