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Het 150-jarige NEV jubileum 

C J. Zwakhals & M.J. Sommeijer 

Het feit dat de NEV werd opgericht op 12 ok¬ 

tober 1845 is uitgebreid gevierd met een reeks 

van bijzondere activiteiten tijdens het gehele 

verenigingsjaar 1995 - 1996, startend met een 

grote feestdag op zaterdag 14 oktober 1995. 

De jubileumcommissie, onder voorzitter¬ 

schap van L.H.M. Blommers, en verder be¬ 

staande uit C.F.M. den Bieman, P. Koomen, 

F. Meerman, W.N. Ellis, R. de Jong, L.P.S. 

van der Geest en L. Raymann, heeft zich inge¬ 

zet om een stijlvol en een, voor zo’n groot ju¬ 

bileum gepast, feest te organiseren. 

Het jubileumfeest vond plaats in de mooie 

Theaterzaal en in de Wintertuin van Hotel 

Krasnapolsky te Amsterdam. Het programma 

bestond uit een huishoudelijke vergadering 

waar W.N. Ellis en R.T. Simon Thomas tot 

Leden van Verdienste werden gekozen en waar 

L. M. Schoonhoven, P.J. den Boer, E.O. Wil¬ 

son en M. Chinery tot Ereleden van de NEV 

werden gekozen. Na een feestelijk lunchbuffet 

begon het middagprogramma met een lezing 

door Prof. Wilson over “Insects and the biolo¬ 

gy of diversity”. Hierna presenteerde Peter 

Koomen op een zowel ludieke als informatieve 

wijze het Jubileumboek. Het eerste exemplaar 

werd uitgereikt aan het oudste lid, Dr E.A.M. 

Speijer. Na de theepauze volgde de uitreiking 

van de Uyttenboogaart-Eliasen prijzen aan 

M. J. Gijswijt en aan de Vlinderstichting. 

Tevens werden er voor de eerste maal UES- 

Stimuleringsprijzen uitgereikt, en wel aan Th. 

Zeegers en aan het Hommelproject van de KN- 

NV. Om de maatschappelijke en economische 

betekenis van toegepast entomologisch onder¬ 

zoek te illustreren, werd aan oud-Minister van 

Landbouw Ir G. Braks een nieuwe sluipwesp 

aangeboden door de vice-voorzitter van de 

NEV, Prof Dr J.C. van Lenteren. Het middag¬ 

programma werd afgesloten met een presenta¬ 

tie van het jubileumproject GOUDWESP van 

de CIN (een gezamelijke activiteit met 

Natuurmonumenten ter bevordering van de in- 

sektenfauna bij moderne natuurbouw). 

Het avondprogramma bestond uit een fees¬ 

telijk diner met heerlijke gerechten onder de 

aangename klanken van een salonorkest be¬ 

staande uit Luc Blommers, Maartje Hetsen, 

Ruth Hoekstra en Arienne van der Kooij. 

Enkele korte toespraken, o.a. door de deelne¬ 

mende vertegenwoordigers van de zusterver¬ 

enigingen in de buurlanden, werden met veel 

gevoel voor humor gecoördineerd door tafel- 

voorzitter A.K. Minks. 

De andere activiteiten ter gelegenheid van 

het jubileum waren: 

- De uitgave van het Jubileumboek onder re¬ 

dactie van P. Koomen, W.N. Ellis en L.P.S. 

van der Geest, met bijdragen over de stand van 

zaken m.b.t. de entomologie in Nederland en 

enkele overzichten aangaande geschiedenis en 

huidige activiteiten van de Vereniging. 

- Een fotowedstrijd verzorgd door een com¬ 

missie bestaande uit B. van Aartsen, R. de 

Jong en R.T. Schouten. 

- Een bijzondere Entomologendag georgani¬ 

seerd door de sectie voor experimentele en 

toegepaste entomologie, SETE, met als the¬ 

ma: “Nuttige Insekten”. Aangezien hierbij 

veel nadruk werd gelegd op de betekenis van 

insekten voor de voedselvoorziening van de 

mens, was er een bijzonder avondprogramma, 

bestaand uit een buffetmaaltijd, waarbij o.a. 

een schotel met verschillende eetbare, en tot 

veler verbazing, smakelijke, insekten. 

- De uitgave van het computerprogramma 

“ORDE” voor opslag en bewerking van fau- 

nistische entomodata. Dit programma is in 

zeer nauwe samenwerking met een aantal 

NEV leden ontwikkeld en vanuit het Bestuur 

gecoördineerd door C.J. Zwakhals. Al meer 

dan 200 exemplaren van het programma zijn 

inmiddels verspreid. 

- Ter afsluiting van het jubileumjaar werd de 

jaarlijkse Zomervergadering in uitgebreide 

vorm en onder grote belangstelling gehouden 

op het eiland Terschelling. 
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Benoeming van Ereleden en Leden van 
Verdienste ter gelegenheid van het 150- 
jarig jubileum van de NEV 

Op de feestdag ter gelegenheid van het 150-ja- 

rig jubileum, op 14 oktober 1995 in Hotel 

Krasnapolsky te Amsterdam, werden zes ento¬ 

mologen tot Erelid, respectievelijk tot Lid van 

Verdienste van de NEV benoemd. Tot Erelid 

werden benoemd: Prof Dr E.O. Wilson, de 

heer M. Chinery, Dr P J. den Boer en Prof Dr 

L.M. Schoonhoven. Tot Lid van Verdienste 

werden benoemd: Dr W.N. Ellis en Dr R.T. 

Simon Thomas. 

Prof Dr E.O. Wilson elected Honorary 
Member of the Netherlands Entomological 
Society 

Prof Dr E.O. Wilson was elected Honorary 

Member of the Netherlands Entomological 

Society because of his outstanding contribu¬ 

tions to the advancement of entomology. 

In 1973, after an already long list of publi¬ 

cations, Wilson published his classic book on 

social insects, entitled “The Insect Societies”. 

This work has put many on the trail of the stu¬ 

dy of social insects. After the publication of 

“The Insect Societies” many other fascinating 

books appeared e.g. “Sociobiology”, “On Hu¬ 

man Nature” and his Pulitzer Prize winning 

work on ants “The Ants”, written with Bert 

Holldoebler. Particularly “Sociobiology” ma¬ 

de waves of a political nature. Since the mid¬ 

dle of the last century, from Darwin and 

Wallace onward, with their work on the origin 

of species, to Dubois, with his Java man, it 

should have become clear to the general pu¬ 

blic that Man is an integral ingredient of 

Nature, like any organism the diverse result of 

millions of years of evolution, not only geneti¬ 

cally and physically, but also culturally and 

spiritually. The social sciences and their poli¬ 

tical offshoots during the past decades seem to 

have forgotten, or not incorporated in their 

considerations, the evolutionary constraints in 

our human nature. 

In 1988 Ed Wilson edited a book entitled 

“Biodiversity”, and this is indeed the reason 

why the term biodiversity is tied to him. It was 

the first substantial sign that the evolution and 

conservation of the diversity of life on earth 

was to become an important target in the stu¬ 

dies of E.O. Wilson. On a geographical scale 

he, with MacArthur, had already elaborated 

the theory of island biogeography and later he 

joined forces with, in his own words, the “rain 

forest mafia” as a result of his growing aware¬ 

ness of the biodiversity crisis. From the late 

1970s on he warned on countless occasions of 

the ongoing irreparable destruction of life on 

our planet. Important in this respect is that in 

Fig. 1. Prof Dr E.O. Wilson. 
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all his deliberations he placed the study of tho¬ 
se innumerable little creatures that form the 
fabric of life on our planet in the foreground. 
Nowadays these creatures, including fungi 
and other apparently insignificant biological 
realms, are here in The Netherlands called 
cryptobiota and even feature under that name 
in the governmental Strategic Action Plan on 
Biological Diversity. Few have, through care¬ 
ful and thoughtful synthesis of facts and expe¬ 
riments, as well as through the attractive pu¬ 
blication of the results, more elevated the 
study of insects as an influential science than 
Professor Wilson has done. Through this work 
he has made numerous new friends, pupils and 
colleagues all over the world. As Honorary 
Member of the Netherlands Entomological 
Society, he is a worthy successor to his myr- 
mecological predecessor at Harvard, the late 
William Morton Wheeler, who was elected as 
such in 1931. 

Michael Ch iner y elected Honorary 

Member of the Netherlands Entomological 

Society 

Few European writers have stimulated the stu¬ 
dy of insects more than Michael Chinery has. 
As an author of numerous field guides and 
particularly of attractive and effective insect 
guides aimed at a large reading public he has 
advanced entomology more than most profes¬ 
sional entomologists have done. His guides 
are of high quality and are used by both ama¬ 
teur and professional entomologists all over 
Europe. His other works range from books on 
garden creepy-crawlies to books covering the 
entire natural history of Europe. They have 
been translated in almost every West Euro¬ 
pean language. After many guides on birds 
and mammals in a handy portable format his 
guides on insects started to appear in 1972. 
These books clearly filled a gap and possess 
timeless quality that makes them relevant for 
many years to come. The guides produced by 
Michael Chinery and his illustrator colleagues 
are almost certainly the best general entomo¬ 
logy books of their kind. There are many other 
ways in which Chinery has advanced the study 

Fig. 2. M. Chinery. 

and awareness of entomology. He is well 
known as an excellent lecturer and broadcaster 
on entomological subjects, and in this way he 
has also done a lot to make entomology acces¬ 
sible and interesting to the general public. He 
is a very dedicated and charming man with a 
dedication to getting all his facts right and pre¬ 
senting them in a clear and stimulating way. 
The Netherlands Entomological Society has 
elected Mr Michael Chinery as an Honorary 
Member since he, like prof Wilson, but adres- 
sing a different audience, has advanced ento¬ 
mology enormously by provoking people’s in¬ 
terest in and respect for the diversity of 
insects. 

Dr PJ. den Boer Erelid van de 
Nederlandse Entomologische Vereniging 

Dr Piet den Boer is tot Erelid van de Neder¬ 
landse Entomologische Vereniging gekozen 
vanwege de grote betekenis die hij als Neder¬ 
lands entomoloog zowel nationaal als inter¬ 
nationaal had en nog steeds heeft. Na zijn 



4 Ent. Ber., Amst. 57 (1997) 

biologiestudie verrichtte hij onderzoek aan 

populatiedynamica van spintmijten en resis¬ 

tentie van graanklanders tegen DDT i.s.m. Prof 

Dr DJ. Kuenen. Later deed hij in het kader van 

het Meijendel project onderzoek naar activitei¬ 

ten en habitatbinding van loopkevers en ver¬ 

richtte hij promotieonderzoek naar de nachtac- 

tiviteit van pissebedden. Hierna verhuisde hij 

in 1958 naar Wijster waar hij vergelijkend 

populatiedynamisch onderzoek aan loopkevers 

deed. Uit het feit dat hij dat meer dan 30 jaar 

heeft kunnen uitvoeren, blijkt wel dat dit werk 

als een van de kroonjuwelen van Nederlands 

entomologisch/oecologisch onderzoek kan 

worden beschouwd. Hij sloot het veldwerk 

naar de populatiedynamica van loopkevers af 

in februari 1990, maar publiceert hier nog 

steeds over. Hij verbond zijn naam aan ruim 

100 publikaties. Zijn onderzoek in Wijster 

leidde al snel tot zijn hypothese dat de hete¬ 

rogene samenstelling van populaties en de he¬ 

terogeniteit van het milieu in ruimte en tijd als 

risicospreiding, belangrijker zijn voor de rela¬ 

tieve stabiliteit van de populatie, dan regule¬ 

rende mechanismen. Samen met de Groninger 

biomathemaat Hans Reddingius werkte hij 

daarna aan theorievorming op het gebied van 

de risicospreiding. Zijn zeer uitvoerige en vele 

jaren gecontinueerde veldwerk maakte het mo¬ 

gelijk de aspecten van de risicospreidingshy- 

pothese te toetsen middels simulatiemodellen. 

Door dit werk werd risicospreiding één van de 

peilers waarop de Australische oecologen 

Andrewartha & Birch in 1984 hun nieuwe 

boek baseerden; Den Boer had uiteraard uit¬ 

voerig contact met de twee Australiërs. Het 

door Den Boer gecoördineerde veldwerk, dat 

door enkele vaste medewerkers en zo’n 10 pro¬ 

movendi werd uitgevoerd, leverde specifieke 

lange-termijn populatiedynamische gegevens 

op voor 64 soorten kevers en nieuwe inzichten 

in de overlevingstrategieën van die keversoor- 

ten. Eén conclusie is van speciale interesse: 

Soorten die zich slecht verbreiden - bijvoor¬ 

beeld door het ontbreken van vliegvermogen - 

kunnen zich in een versnipperd cultuurland¬ 

schap op den duur alleen handhaven in enkele 

grote, heterogene natuurgebieden. Voor na¬ 

tuurbeheerders leveren de gegevens belangrij¬ 

ke zaken op als: vereiste minimumarealen en 

onderlinge afstanden tussen habitats. Uit het 

onderzoek in Wijster bleek m.b.v. simulatie¬ 

modellen dat voor loopkevers stroken van min¬ 

stens twaalf meter breed nodig zijn wil uitwis¬ 

seling tussen gebiedjes op kunnen treden, op 

voorwaarde dat die gebiedjes niet ver uit elkaar 

liggen want de kevers leggen slechts 25-50 

meter per jaar af. Deze simulatiemodellen zou¬ 

den heel goed gebruikt kunnen worden voor 

andere ongewervelden om iets te weten te ko¬ 

men over de kans op overleven. Binnen de 

door de overheid gehanteerde Ecologische 

Hoofdstructuur wordt geschat wat afstanden, 

verbindingsbaanbreedtes en areaalgroottes 

moeten zijn. Voor loopkevers is nu een goede 

bepaling gedaan, die ook hard nodig is voor 

veel andere ongewervelden. 

Prof Dr L.M. Schoonhoven Erelid van de 
Nederlandse Entomologische Vereniging 

Prof Dr Louis Schoonhoven is tot erelid be¬ 

noemd vanwege de grote betekenis die hij als 

entomoloog zowel nationaal als internationaal 

had en nog steeds heeft, en ook voor de spe¬ 

ciale taken die hij binnen de Nederlandse 

Entomologische Vereniging heeft verricht. 

Hij heeft zich na zijn promotieonderzoek “dia- 

pauze en de fysiologie van parasiet-gastheer- 

synchronisatie bij Bupalus piniarius en 

Eucarcelia rutilla” voornamelijk bezig gehou¬ 

den met de vraag hoe insekten hun voedsel¬ 

planten vinden en herkennen. Middels zintuig- 

fysiologisch onderzoek werd vooral de rol van 

chemoreceptie (de geur- en smaakzin) van in¬ 

sekten bestudeerd. Zijn werk heeft belangrijke 

resultaten opgeleverd die tot inzicht leidden 

hoe insekten hun waardplanten vinden en be¬ 

oordelen, en hoe daarvan gebruik kan worden 

gemaakt bij het om de tuin leiden van plaagin- 

sekten, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van 

insektenresistente planten en het toepassen 

van insektenverjagende of smaakvergallende 

chemische verbindingen. Eén van zijn specta¬ 

culaire vondsten was dat koolwitjes de plant 

voorzien van een merkstof nadat ze er eieren 

op hebben gelegd: moeder koolwitje reser¬ 

veert zo voedsel voor haar nakomelingschap. 
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Toepassing van die merkstof op schone plan¬ 

ten leidt tot bescherming van die planten: een 

uiterst milieuvriendelijk bestrijdingsmiddel. 

Zijn wetenschappelijk werk is neergelegd in 

ruim 100 publikaties, de meeste in internatio¬ 

naal hoog gewaarde tijdschriften, zoals o.a. in 

zijn “eigen” Entomologia Experimentalis et 

Applicata. Schoonhoven werkte regelmatig in 

het buitenland: in de Verenigde Staten aan de 

University of Pennsylvania en aan de Prince¬ 

ton University, in Engeland aan het Anti 

Locust Research Centre en aan Birbeck Col¬ 

lege, en in India aan de University of Delhi. 

Schoonhoven was actief in veel binnen- en 

buitenlandse commissies, raden, besturen en 

instituten. Hij is een uitstekende ambassadeur 

voor de Entomologie. Schoonhoven heeft di¬ 

verse tijdschriften als redacteur gediend, maar 

één tijdschrijft - het door de NEV uitgegeven 

Entomologia Experimentalis et Applicata - 

heeft zijn bijzondere belangstelling. In 1971 

werd hij redacteur, in 1978 werd hij uitvoe¬ 

rend redacteur en dat is hij nog steeds. Het 

tijdschrift werd in 1958 door drie oud-NEV le¬ 

den - Kuenen, Van der Laan en De Wilde - op¬ 

gericht. EEA zou volgens de oprichters een 

mogelijkheid tot contact moeten bieden voor 

experimentele en toegepaste entomologen. 

Het concept van de geïntegreerde bestrijding 

speelde daarbij sterk mee, aangezien de op¬ 

richters zich zeer bezorgd maakten over het 

snel toenemende gebruik van insecticiden. Zij 

hoopten dat fundamenteel en toegepast ento¬ 

mologisch onderzoek naar alternatieven voor 

die insecticiden zou leiden tot een schonere en 

diversere natuur, en ze vonden het nodig een 

tijdschrift te starten waar dat type onderzoek 

zou kunnen worden gepubliceerd. Hun ideeën 

kregen morele en financiële steun van de NEV 

en de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting, en 

EEA ging bescheiden van start. Het tijdschrift 

heeft nu ruim 600 abonnees, telt jaarlijks zo’n 

1200 bladzijden en staat bij het Institute for 

Scientific Information al jaren in de top 10 op 

het gebied van entomologische tijdschriften. 

Schoonhoven is kwaliteitsbepalend geweest 

voor het internationaal hoog aangeschreven 

Entomologia en hij heeft dat op zijn eigen, 

mi hl kritische wijze weten te bereiken. 

Dr W.N. Ellis Lid van Verdienste van de 
NEV 

Dr Willem Ellis heeft gedurende een grote 

reeks van jaren zeer veel werk verzet t.b.v. de 

Vereniging. Hij heeft vijftien jaar deel uitge¬ 

maakt van de redactie van “Entomologische 

Berichten”, en alleen mensen die zelf redacteur 

(geweest) zijn weten hoeveel tijd en moeite 

zoiets kost. Naast zijn werk als EB redacteur 

heeft hij het initiatief genomen voor de uitge¬ 

breide publikatie van de entomologische resul¬ 

taten van de Zomervergadering Nieuwe Stijl. 

Vele jaren was hij lid van de Commissie 

voor Inventarisatie en Natuurbescherming 

(CIN). De voordrachten van het symposium 

“Insektenfauna en Natuurbeheer”, dat door de 

CIN, de KNNV en de NJN in 1988 werd geor¬ 

ganiseerd, verschenen in 1989 in .druk als 

Wetenschappelijke Mededeling KNNV nr. 

192 en wel onder redactie van W.N. Ellis. 

Mede op zijn initiatief organiseerde de CIN in 

jamuari 1991 een symposium over het gebruik 

van database-programmatuur voor faunisti- 

sche toepassingen. De zeer grote belangstel¬ 

ling die hiervoor bleek te bestaan heeft er me¬ 

de toe bijgedragen dat de NEV ter gelegenheid 

van het 150-jarige jubileum het database pro¬ 

gramma ORDE heeft uitgebracht. 

W. Ellis was gedurende twaalf jaar lang ver¬ 

antwoordelijk voor de bibliotheek van de 

Vereniging. In die functie ontpopte hij zich als 

een bibliothecaris in hart en nieren die veel aan¬ 

dacht besteedde aan de verwerving van nieuwe 

boeken en tijdschriften. Met ver vooruitziende 

blik wees hij toen al op de mogelijkheden om 

met gebruik van de computer tot een beter bi¬ 

bliotheekbeheer te komen. Toen dit, om finan¬ 

ciële redenen met enkele jaren vertraging, ein¬ 

delijk gebeurde, heeft hij er met grote inzet o.a. 

mede voor gezorgd dat er nu een tijdschriften¬ 

catalogus op diskette beschikbaar is. De NEV 

prijst zich gelukkig dat Ellis thans weer bij het 

beheer van de bibliotheek is betrokken. 

Dr R.T. Simon Thomas Lid van Verdienste 
van de NEV 

Dr R.T. Simon Thomas heeft reeds gedurende 
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meer dan 20 jaren met grote toewijding de 

hoofdredactie gevoerd van het NEV Jaarboek. 

Het Jaarboek verscheen in het begin eens in de 

twee jaar, maar vanaf 1983 ieder jaar. Het be¬ 

vat de jaarverslagen, de statuten en vooral de 

ledenlijst van de Vereniging. Dit laatste onder¬ 

deel maakt het tot de meest geraadpleegde pu- 

blikatie van de NEV. Alleen ingewijden weten 

hoeveel tijd en moeite het kost om een derge¬ 

lijke lijst samen te stellen en up to date te hou¬ 

den. Vooral in het begin, toen er nog geen 

computer aan te pas kwam, was dit een zwaar 

karwei dat door Terko ieder jaar weer opnieuw 

blijmoedig werd geklaard. Daarbij trad hij op 

als auteur, drukker, binder en uitgever en zorg¬ 

de ook nog voor de verzending van de ca. 600 

exemplaren. Dit alles om de NEV-administra- 

tie niet met al dat werk te belasten. Zijn grote 

interesse in het wel en wee van de Vereniging 

blijkt ook uit zijn inzet op een ander gebied: 

zijn inbreng bij het tot stand komen van de 

Zomervergadering Nieuwe Stijl. Samen met 

enkele andere leden i.h.b. huisgenoot-lid Mw 

Simon Thomas-Heijmans, heeft hij het initia¬ 

tief genomen om tot een andere opzet en orga¬ 

nisatie van de Zomervergadering te komen. 

Dat dit een succesvol initiatief is geweest blijkt 

wel uit de sterke groei van het aantal deelne¬ 

mers aan die jaarlijkse bijeenkomst. 

Uitreiking van de Uyttenboogaart-Eliasen 
prijzen 

Het 150-jarige jubileum van de Nederlandse 

Entomologische Vereniging was voor de 

Uyttenboogaart-Eliasen Stichting aanleiding 

meerdere prijzen uit te reiken, waarbij het oog 

viel op zowel groepen als op individuele ento¬ 

mologen. Zo werd de bekende UE-Prijs toege¬ 

kend aan De Vlinderstichting en aan M.J. 

Gijswijt. Deze prijs wordt toegekend aan een 

persoon of groep van personen die zich bui¬ 

tengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor 

de bevordering van de entomologie in Neder¬ 

land, waarbij deze keer de factor uitstraling, 

meer nog dan voorheen, van belang was. 

Op de feestdag werd tevens voor het eerst 

de Uyttenboogaart-Eliasen Stimuleringsprijs 

toegekend. Deze prijs wordt toegekend aan 

een persoon of groep van personen die zich 

heeft onderscheiden door een nieuw, opval¬ 

lend initiatief of werkstuk op het gebied van 

de Nederlandse entomologie, zodanig dat dit 

voortzetting of navolging verdient. De UE- 

Stimuleringsprijs werd uitgereikt aan Dr Th. 

Zeegers en aan het KNNV-Hommelproject. 

Nadat een prijswinnaar door een UES-be- 

stuurslid was toegesproken overhandigde de 

secretaris-penningmeester van de UES, de 

heer D. Vunderink, de bij de prijs behorende 

oorkonde. 

Als eerste sprak de voorzitter van de Uytten¬ 

boogaart-Eliasen Stichting, de heer J. Krik¬ 

ken, de direkteur van de Vlinderstichting, de 

heer J.G. van der Made toe: De Vlinderstich¬ 

ting is een organisatie die hard werkt aan de 

bewustwording van de Nederlandse bevolking 

ten aanzien van vlinders, vooral dagvlinders 

en hun betekenis als indikator voor milieuver- 

anderingen. Vele onderzoeksprojecten van de 

Vlinderstichting bevestigen die indikatorfunc- 

tie en helpen mede daardoor de betreffende 

beschermenswaardige milieus in ons land te 

behouden; dit laatste ook omdat de Vlinder¬ 

stichting geregeld met haar bevindingen in het 

nieuws weet te komen. Het werk van de 

Vlinderstichting toont aan dat vlinders en an¬ 

dere insekten een waardevolle rol in het na¬ 

tuurbehoud kunnen spelen en dat daarvoor in 

brede kring belangstelling kan worden ge¬ 

wekt. Vlinders en andere insektengroepen 

kunnen daarmee een rol van betekenis spelen 

in een landelijk biodiversiteitsmeetnet. 

Vervolgens zette de heer C.J. Zwakhals de ver¬ 

diensten uiteen van de heer M.J. Gijswijt. In 

een periode van ongeveer veertig jaar heeft de 

heer Gijswijt zich als vrije-tijds entomoloog 

weten te ontwikkelen tot een vooraanstaande 

specialist op het gebied van de systematiek van 

de Chalcidoidea. Daarbij spelen contacten met 

buitenlandse specialisten een grote rol (die 

specialisten waren er in Nederland niet). Vele 

bijdragen heeft hij geleverd m.b.t. gedragson¬ 

derzoek aan Chalcidoidea zoals duidelijk tot 

uiting komt in een aantal publikaties, o.a. in 

Entomologische Berichten. Hij identificeerde 
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jaren lang alle chalcididenmateriaal dat bij de 

Plantenziektenkundige Dienst binnenkwam en 

dankzij zijn kennis en inzet beschikken het 

NNM te Leiden en het ZMA te Amsterdam nu 

over een goed toegankelijke Chalcidoidea-col- 

lectie. Het is dus niet verwonderlijk dat 

Gijswijt bij beide instellingen tot honorair me¬ 

dewerker is benoemd. Bij dit alles heeft op de 

achtergrond mevrouw Gijswijt een belangrijke 

ondersteunende rol gespeeld. 

De heer A. Barendregt gaf een overzicht van 

de verdiensten van Dr Th. Zeegers: Theo 

Zeegers valt al enkele jaren op door zijn brede 

entomologische kennis, zijn nauwgezette de¬ 

terminaties en zijn zeer kritische instelling, 

vooral ten aanzien van bestaande (gebrekkige) 

entomologische kennis en opvattingen. Door 

zijn entomologische productiviteit levert Theo 

Zeegers een stroom van nieuwe kennis en sti¬ 

muleert hij anderen, waaronder veel jongeren. 

De door hem geschreven en bewerkte determi- 

natietabellen, zoals bijvoorbeeld die in de se¬ 

rie Wetenschappelijke Mededelingen van de 

KNNV en het samen met Mark van Veen ge¬ 

redigeerde Insekten Basis Boek, zijn hierbij 

van bijzondere betekenis. Daarnaast houdt 

Zeegers zich bezig met mathematische model¬ 

bouw. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de 

vraag hoe lang men op één plek moet verza¬ 

melen om een compleet beeld te verkrijgen 

van de plaatselijke insektenfauna. 

De heer M.J. Sommeijer gaf een toelichting bij 

de betekenis van het KNNV- Hommelproject. 

Op het 90-jarig jubileum van de KNNV werd 

besloten tot het organiseren van enkele zgn. 

Landelijke Waamemingsprojecten. Belang¬ 

rijke doelstellingen van deze projecten waren 

meer mensen bij de natuur in hun nabije omge¬ 

ving te betrekken en de leek mee te laten doen 

aan natuur onderzoek. In 1993 begon het twee¬ 

de Landelijke Waamemingsproject, dat gericht 

was op Hommels. Dit project is door de KN¬ 

NV uitgevoerd in samenwerking met twee an¬ 

dere natuurstudieverenigingen, de NJN en het 

Natuurhistorisch Genootschap Limburg. Doel 

van het project was informatie te verzamelen 

over de verspreiding van de verschillende 

hommelsoorten in ons land. Daartoe zijn 

80000 waarnemingskaarten met kleurige af¬ 

beeldingen van een zestal waar te nemen soor¬ 

ten verspreid. Hierop zijn ruim 25000 waarne¬ 

mingen binnen gekomen. Voor veel mensen 

was het een openbaring om te ontdekken dat er 

meerdere soorten hommels bestaan, en dat die 

in hun eigen tuintje rondvliegen. Veel mensen 

zijn dankzij dit project ook zelf aan de gang ge¬ 

gaan met insektengidsen. 



Merulempista wolschrijni spec. nov. from 

The Netherlands and Merulempista brucella 

(Staudinger) stat. nov. from Turkey 

(Lepidoptera: Pyralidae, Phycitinae) 

J. Asselbergs 

ASSELBERGS, J., 1997. MERULEMPISTA WOLSCHRIJNI SPEC. NOV. FROM THE NETHERLANDS AND ME¬ 

RULEMPISTA BRUCELLA (STAUDINGER) STAT. NOV. FROM TURKEY (LEPIDOPTERA: PYRALIDAE, PHY¬ 

CITINAE). - ENT. BER., AMST. 57 (1): 8-13. 

Abstract: Merulempista wolschrijni spec. nov. is described from The Netherlands and compared with the three other 

known species of Merulempista in the West Palaearctic Region. Merulempista brucella (Staudinger) stat. nov. is eleva¬ 

ted to species rank and the genera Merulempista Roesler and Meroptera Grote are compared. 

Steenbergsestraat 16A, 4611 TE Bergen op Zoom, The Netherlands. 

Introduction 

Hannemann (1964) tentatively placed Pempe- 

lia cingillella Zeller, 1846 in the genus Mero¬ 

ptera Grote, 1882. Roesler (1967) erected for 

cingillella the new genus Merulempista diffe¬ 

ring from Meroptera in several external and 

genital features. The present paper places wol¬ 

schrijni spec. nov. in Merulempista and bru¬ 

cella (Staudinger, 1879) is restored to species 

rank, mainly because of genital differences 

with M. cingillella. The terminology in this ar¬ 

ticle is according to Roesler (1973). 

Fig. 1. Merulempista brucella, <5. Turkey, prov. Içil, 

Kiskalesi, near Erdemle, 23.iii.1984, leg. J. Lucas, coll. J. 
Asselbergs. 

The genus Merulempista Roesler 

The characteristics of the genus Merulempista 

are compared with those of the genus Mero¬ 

ptera in table 1. Four species are known so far 

from the West Palaearctic Region, viz. Meru¬ 

lempista cingillella (Zeller), Merulempista 

numidella (Ragonot), Merulempista brucella 

(Staudinger) and Merulempista wolschrijni 

spec, nov: 

Staudinger (1879) described Pempelia bru¬ 

cella (figs 1-2) as a new species. As the main 

difference with Pempelia cingillella he consi¬ 

dered the obvious postmedial line in the fore¬ 

wing, situated more closely to the termen. 

Moreover, he mentioned the greater average 

Fig. 2. Merulempista brucella, $. Turkey, prov. Aydin, 

Kusudaki, 19.iv. 1981, leg. J. Lucas, coll. J. Asselbergs. 
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Fig. 3. Merulempista wolschrijni spec, nov., <3. Holotype. 

wingspan (21-23 mm) and the differently co¬ 

loured forewing, which is not grey as in cin- 

gillella but mixed with red-brown. Ragonot 

(1893) regarded Pempelia brucella as a “va¬ 

riety” of P. cingillella. Roesler (1967) descri¬ 

bed Merulempista cingillella harteri after a â 

from Basilicata, Policoro, Italy, differing from 

the nominate form by a greater wingspan (23 

mm), a darker ground-colour, a more marked 

antemedial line and greyish-white hindwings 

with a very dark terminal line, but he listed no 

differences in the male genitalia. Meru¬ 

lempista brucella differs from Merulempista 

cingillella by a different anellus and culcita in 

the male and a different antrum in the female. 

The outer appearance of the four species of 

Merulempista treated is much the same. 

Generally spoken M. numidella has a more 

obvious band on the forewing which runs mo¬ 

re perpendicular to the dorsum when compa¬ 

red with M. cingillella. Merulempista brucella 

has mostly a more reddish-brown forewing 

while M. cingillella looks more greyish. 

Merulempista wolschrijni spec. nov. 
(figs 3-4, 5-8) 

Type material 

Holotype: <3, The Netherlands, province Gelderland, 

Fig. 4. Merulempista wolschrijni spec, nov., 2. Paratype. 

Twello, 14 vii 1986, leg. J. Wolschrijn; genitalia slide 

2237, coll. J. H. Küchlein, Wageningen. Paratype: 2, sa¬ 

me data as holotype; genitalia slide 2238; coll. J. H. 

Küchlein, Wageningen. 

Description 

Male (fig. 3), female (fig. 4). Wingspan 17.0- 

17.5 mm. Labial palps 1.4 x eye diameter, 

ascending vertically and adjacent to face, pro¬ 

jecting about 0.2 of total length above the up¬ 

per edge of the eye and smoothly scaled. Third 

article distally rounded and about 0.25 times 

as long as the second article. The maxillary 

palps are hidden in the groove of the labial 

palps. Proboscis of usual length, not shorte¬ 

ned. Antennae slightly more than half the 

length of the forewing, pubescent and with 

cream-coloured bands on the upperside. 

Scapus 2 times longer than wide and 2 times 

wider than the width of the shaft. The first four 

articles of the shaft with a grooved scale-bush. 

Thorax violet-brown. Patagia with the sides 

of the scales facing the base of the antenna 

glossy yellowish. Tegulae with some black 

scales in the posterior parts. Forewing with a 

whitish antemedial line, zigzagging and star¬ 

ting from about 0.4 on the costa, then running 

slightly inwards to the middle of the wing and 

finally bending outwards till it reaches the 

Table 1. Differences between Merulempista and Meroptera (after Roesler, 1967) 

Merulempista Meroptera 

forewing m, and m2 separate m, and m2 shortly stalked 
3rd article of labial palps distally rounded distally tapered 
lateral gnathos components short and robust long and slender 
costa of valve with chitine enforcement without chitine enforcement 
sacculus without spine with spine at lateral side 
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Figs 5-12. Male and female genitalia. 5-8, Merulempista wolschrijni spec nov. 5-7, male genitalia, holotype; 6, aedoe- 

agus; 7, culcita; 8, female genitalia, paratype. 9-12, Merulempista brucella. 9-11, male genitalia; 10, aedoeagus; 11, cul- 

cita; 12, female genitalia. 

dorsum of the wing just before the middle. On 

the inside and more sharply on the outside the 

antemedial line is bordered with black scales. 

Some scales on the outer border are erect. The 

whitish postmedial line originates at about 

0.85 on the costa and is less sharp bordered 

with black scales. From the costa it runs 

slightly inwards and reaches m2 with a minute 

outward curve, proceeding downwards paral¬ 

lel to the termen till below cu2 and finally 

reaching a point on the dorsum of the wing 

just before the tornus. The ground colour of 

the forewing is whitish and the basal field is 

reddish-brown. The costa is mottled with little 

black scales as is the lower half of the space 

between the basal field and the antemedial 

line. Many red-brown scales form a band on 

the outside of the black bordering of the ante¬ 

medial line below the costa. A small oblique 

line in the distal part of the cell is directed to 
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the lower outer edge of the cell. The termen is 

marked by a narrow black line. The fringes are 

white with a dark dividing line. The underside 

of the forewing is yellowish-brown with the 

postmedial line shining through. The hind¬ 

wing is brownish-white, semihyaline and dar¬ 

kened at the termen and the apex. The fringes 

are white with a dark dividing line and the un¬ 

derside is white. Middlelegs with two spurs, 

hindlegs with four spurs. All legs are white at 

the upperside and brown at the underside. 

Tibiae and tarsi are banded white at the un¬ 

derside. 

Abdomen greyish-brown. 

Male genitalia (figs 5-7). Valve tapering at 

apex, with a robust costal enforcement ending 

with a sharp pointed spine just beyond the 

apex of the valve. Sacculus with stiff hairs and 

a little less than half the length of the valve. 

The gnathos has two short robust lateral bran¬ 

ches. The uncus is A -formed with a flattened 

top and the vinculum is V-formed with a flat¬ 

tened base. The aedoeagus is about 0.25 the 

length of the valve, the latter measured from 

the proximal end of the sacculus to the distal 

end of the costal spine. A band of numerous 

small spines runs from the base till nearly the 

apex. The culcita is composed of four different 

types of scales which originate at the base of 

the central part. 

Female genitalia (fig. 8). Ovipositor trian¬ 

gular. Apophyses anteriores about 0.8 of apo¬ 

physes posteriores. Antrum deeply concave in 

the centre with strongly uprising sides and co¬ 

vered with small spines. The upper half of the 

ductus bursa is scobinate, while the lower half 

and most of the bursa including the tapered 

fundus are densely covered with small chitini- 

zations of three different types: rounded in the 

upper part and in one half of the central part, 

rounded but pointed at one side in the remai¬ 

ning half of the central part, and in the form of 

minute v’s in the lower part. The ductus semi- 

nalis originates from the tapered fundus. 

Biology 

First stages and foodplant(s) unknown. 

Distribution 

So far only known from Twello, province of 
Gelderland, The Netherlands. 

Etymology 

The new species is named after the Dutch le- 
pidopterist Mr J. B. Wolschrijn who collected 
the first and so far only male and female. 

Identification 

The West Palaearctic species of Merulempista 
can be identified reliable with the following 
keys, based on the genitalia. 

Males 

1. costal enforcement with a big pinnacle, not 
reaching the apex of the valve ................ 2 

- costal enforcement without big pinnacle 
and reaching the apex of the valve ......... 3 

2. anellus with a broad and about semicircular 
bent base; central part of culcita shorter 
than the shortest scales at its base (figs IS¬ 
IS)........................................ M. cingillella 

- anellus composed of only two swollen bot¬ 
tle-like components; central part of culcita 
long and very slender (figs 9-11)................ 
... M. brucella 

3. aedoeagus with one big central spine and a 
curved band of numerous small spines at its 
convex side (figs 17-19)...... M. numidella 

- aedoeagus without a central spine but with 
a band of small spines throughout its entire 
length (figs 5-7)................. M. wolschrijni 

Note that Hannemann’s figure (1964) of the 
male genitalia from Merulempista cingillella 
is rather different from the one in Roesler 
(1967). Both the apical spines of the apex of 
the aedoeagus are straight and parallel in 
Hannemann’s figure, whereas in Roesler’s fi¬ 
gure one of those is strongly bent. 

Females 

1. antrum deeply concave in the centre lateral 



12 Ent. Ber., Amst. 57 (1997) 

Figs 13-20. Male and female genitalia. 13-16, Merulempista cingillella. 13-15, male genitalia (after Roesler, 1967); 14, 

aedoeagus; 15, culcita; 16, female genitalia. 17-20, Merulempista numidella. 17-19, male genitalia. Spain, Murcia, 

20.iv.1978, leg. & coll. J. Asselbergs (genitalia slide 1068); 18, aedoeagus; 19, culcita (partim); 20, female genitalia. 

Spain, Almeria, 6 km SW Tabemas, Mini Hollywood, 400 m, 25.iii.1994, leg. & coll. J. Asselbergs (genitalia slide 
3652). 
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parts pointed on top ................................ 2 

- antrum convex in the centre, lateral parts 

ending in a blunt knob (fig. 12) .................. 

................................................ M. brucella 

2. fundus bursae tapered (fig. 8)...................... 
............................................ M. wolschrijni 

- fundus bursae not tapered ....................... 3 

3. lateral parts of antrum strongly diverging 

(fig. 16)................................ M. cingillella 

- lateral parts of antrum little diverging (fig. 

20)........................................ M. numide lia 

Concluding remarks 

The foodplants of only Merulempista cingil¬ 

lella are known. Already Ragonot (1893) 

mentioned Tamarix g allie a (L.) and Myricaria 

germanica (L.). This was repeated by Spuler 

(1910), Eckstein (1933) and more recently by 

Slamka (1995). 
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Agriotella picipennis, a new click beetle for The 

Netherlands (Coleoptera: Elateridae) 

J.G.M. Cuppen & Th. Heijerman 

CUPPEN, J.G.M. & TH. HEIJERMAN, 1997. AGRIOTELLA PICIPENNIS, A NEW CLICK BEETLE FOR THE 

NETHERLANDS (COLEOPTERA: ELATERIDAE). - ENT. BER., AMST. 57 (1): 14-16. 

Abstract: The click beetle Agriotella picipennis is recorded for the first time from The Netherlands: one female was ta¬ 

ken at the Wooldse Veen in the municipality of Winterswijk, province of Gelderland. Data on biology and distribution 

of the species are summarized. 

J.G.M. Cuppen, Buurtmeesterweg 16, 6711 HM Ede, The Netherlands. 

Th. Heijerman, Tarthorst 597, 6708 HV Wageningen, The Netherlands. 

Introduction 

Agriotella picipennis (Bach), formerly known 

as Idolus picipennis (Bach), is a small elaterid 

resembling the common West and Central 

European Agriotes pallidulus (Illiger) and 

species of the genus Adrastus Eschscholtz. 

The last mentioned genus is easily recognized 

by its dentated claws. Both Agriotella picipen¬ 

nis and Agriotes pallidulus are about 5 mm 

long and black or (dark)brown coloured with 

often lightbrown elytra. The hairs on the pro- 

notum are bent in caudal direction. The easiest 

diagnostic difference between both species is 

the position of the head: prognath in Agrio¬ 

tella and orthognath in Agriotes (but be aware 

of pinned specimens in which the position of 

the head has been changed). Agriotella pici¬ 

pennis can be identified with the keys of 

Lohse (1979), Leseigneur (1972) and Platia 

(1994); the last two keys also present the char¬ 

acteristic male genitalia of both species. 

Apart from the nominate form with dark 

elytra, a number of varieties of A. picipennis 

have been described on the basis of the pre¬ 

sence of lighter spots on the shoulders and/or 

the apex of the elytra (see Leseigneur, 1972). 

One female of the nominate form of A. pi¬ 

cipennis was found by the second author on 2 

August 1992 in the Wooldse Veen near 

Winterswijk (Amersfoort co-ordinates 248.4- 

436.9) in the province of Gelderland by swee¬ 

ping a net over the low vegetation in a wet 

Ericetum with dominance of Erica tetralix L., 

Calluna vulgaris (L.) Hull, Juncus effusus L., 

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., Molinia 

caerulea (L.) Moench and juvenile Betula sp. 

and Salix sp. This open spot was surrounded 

by oak-birch forest intermixed with Pinus syl¬ 

vestris L. 

The identification of A. picipennis was con¬ 

firmed by E. Wenzel. The record represents 

the first finding of A. picipennis in The Ne¬ 

therlands (Brakman, 1966; Huijbregts & 

Krikken, 1984, 1986). The specimen is depo¬ 

sited in the collection of the National Natural 

History Museum in Leiden. 

Distribution 

The genus Agriotella Brown is Holarctic with 

four Nearctic and two Palaearctic species 

(Platia, 1994). Agriotella picipennis is the on¬ 

ly European representative of the genus with a 

wide distribution in Central and Southern 

Europe and the Caucasus (Horion, 1953; 

Leseigneur, 1972; Platia, 1994). The species is 

not known from Scandinavia (Hellén, 1939), 

Denmark (Hansen, 1966), Great-Britain and 

Ireland (Mendel, 1988), and southeastern 

Europe (Horion, 1953). In France, A. picipen¬ 

nis is common in the middle and southern part 

of the country but lacking in the northwestern 

part (Leseigneur, 1972). According to Pesarini 

(1984) and Platia (1994) the species occurs 

everywhere in Italy. Agriotella picipennis oc- 
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curs also in Spain, Switzerland, Austria, 

Poland, former Czechoslovakia, former DDR 

(especially in the southern part), Croatia, 

Hungary, Bulgaria and Russia (Horion, 1953; 

Lucht, 1987; Rudolph, 1982). In Belgium 

Agriotella picipennis is very rare and confined 

to the eastern part. Jeuniaux (1995) mentions 

the Meuse--, Lotharingen- and Ardennes dis 

trict, while Everts (1922) mentions the locali¬ 

ties Houx, Yvoir, Samson and Chaleux, all in 

the Meuse-district. In Germany the species 

seems to be rather common in the south, but is 

a rarity in the north (Horion, 1953). In the pro¬ 

vinces Rheinland-Pfalz, Rheinland and West¬ 

falen, close to the Dutch border, A. picipennis 

is very rare and known only from a few locali¬ 

ties with single specimens (Horion, 1953; 

Koch, 1968; Kroker, 1980; Schimmel, 1989). 

A record from the former century from 

Paderborn, which is situated 135 km east of 

Winterswijk, is the only record from West¬ 

falen (Kroker, 1980). The record is doubtful as 

the material is lost; moreover there are no re¬ 

cent records. Paderborn is also nearer to the 

Harz (former DDR), from which the species is 

reported by Rudolph (1982). The nearest loca¬ 

lity in southern direction is Krefeld (Rhein¬ 

land), at a distance of 65 km from Winterswijk 

(Everts, 1903; Horion, 1953; Koch, 1968). All 

references refer to one specimen in the collec¬ 

tion Bruck. Both Horion (1953) and Koch 

(1968) regarded the Krefeld record as doubtful 

due to mislabelling. A record from Düssel¬ 

dorf, at a distance of 70 km from Winterswijk, 

is only mentioned by Everts (1903) and not in 

German literature. Without these three records 

the vicinity of Aachen and the Eifel (Horion, 

1953; Koch, 1968) form the nearest localities 

to Winterswijk (130 km). In this way also the 

limits of the closed Belgian and German dis¬ 

tribution area of Agriotella are connected with 

each other. 

Habitat and phenology 

Generally A. picipennis is considered a spe¬ 

cies of mountainous regions up to a height of 

2000 m (Leseigneur, 1972). The species can 

be collected from (flowering) trees, shrubs, 

grasses and umbellifers, especially in the late 

afternoon. Exposed, sunny slopes in the vi¬ 

cinity of deciduous and coniferous forests 

seem to be the favorite habitat. Koch (1989) 

mentions A. picipennis as a stenotopic, ther¬ 

mophilic, arboricolous species. The rather 

broad range of plants on which the species has 

been collected suggest a rather wide ecologi¬ 

cal amplitude of at least the adults or simply 

reflects the aselective landing sites of flying 

adults. According to Klausnitzer (1994) the 

larva of A. picipennis lives in forest litter. 

Most often adults have been taken in the 

period May - August, with an optimum in May 

- June at low altitudes and June - July at higher 

altitudes (Horion, 1953; Leseigneur, 1972). In 

this respect the August record from Winters¬ 

wijk at low altitude is remarkable. 

Discussion 

The discovery of one specimen of A. picipen¬ 

nis near Winterswijk, more than 130 km away 

from its more or less continuous distribution 

area in Belgium and Germany, offers a new 

view on the records of Paderborn, Krefeld and 

Düsseldorf. The new record at least suggests 

that these German records could be realistic 

and not caused by mislabelling or other errors. 

Agriotella picipennis then can be considered 

as a species with a continuous distribution 

area in mountainous areas in northwestern 

Europe with some isolated, most probably 

ephemeral, populations outside this range. 

However, even inside the continuous distribu¬ 

tion area in western Europe the species is rat¬ 

her rare and known only from a limited num¬ 

ber of localities and occurs always in low 

numbers (Horion, 1953; Koch, 1968; Schim¬ 

mel, 1989). The single specimen from Win¬ 

terswijk then could be considered as a migrant 

far outside the normal distribution area of the 

species. 
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Abstract: The mullein bug Campylömma verbasci has recently been recognized as a potential pest of apple in the south¬ 
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Mediterranean flour moth (Ephestia kuehniella), mixed flower pollen and honey, is described. Females also lay summer 
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Introduction 

Until a few years ago, the mullein bug Campy- 

lomma verbasci (Meyer-Diir) (fig. 1) was 
thought to be a not too common species in The 
Netherlands (B. Aukema, personal communi¬ 
cation). Moreover, the species was considered 
to be a beneficial species in European or¬ 
chards as it feeds on spider mites and aphids 
(Collyer, 1953a, 1953b; Fauvel, 1974; Niem- 
czyk, 1978). It is only since 1993 that the 
mullein bug is recognized as a pest of apple in 
The Netherlands and adjacent regions of 
Belgium (Blommers, 1994; Stigter, 1995). 
Like in Canada and the northern United States, 
where this species is a serious orchard pest 
since long (Smith, 1991; Reding & Beers, 
1995; Thistlewood & Smith, in press), the 
hatchling’s feeding on ovaries of apple flow¬ 
ers causes pit-like craters in the fruits, espe¬ 
cially on the variety Golden Delicious (fig. 2). 

The newness of this pest was one reason to 
try a mass rearing, but more important even 
was the fact that C. verbasci is the only mirid 
species of which the sex pheromone has been 
determined (Smith et al., 1991 ; McBrien et al., 
1994). As one of us (LB) is involved in an at¬ 
tempt to identify the sex pheromone of the 
common green capsid Lygocoris pabulinus 

(Linnaeus) (Groot et al., 1996), the possibility 
to have C. verbasci as model for behavioural 
and physiological studies, was another incen¬ 
tive. 

Material and methods 

As we were already rearing L. pabulinus on 
potted potato plants, on which mullein bug is 
also found in nature (Southwood & Leston, 
1959), the choice of this host plant was obvi¬ 
ous. 

Single large, or a few small, potato tubers 
with about 6, at the start finger-long shoots 
planted in 0.5 1 plastic pots were used as host 
plants throughout this study. A wooden cage 
(25 X 25 X 40 cm3) with 4-6 of these pots was 
the usual rearing unit. These units were kept in 
a cabinet at 20 ± 1 °C, 60% relative humidity 
and 18 h light a day. 

General approach 

As the general approach was one of trial and 
error, the initial experiences are described 
shortly. 

A first attempt to rear mullein bug was 
started with some 100 large nymphs collected 
from apple cv Golden Delicious in a commer- 
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Figure 1. Adult Campylomma verbasci (photograph H. 

Stigter). 

cial orchard at Velden (province of Limburg) 

on 6 June 1994. These were offered potted 

potato plants (Solanum tuberosum L., mainly 

cvs Prelude or Surprise) with aphids Macro si- 

phum euphorbiae (Thomas). The first adults 

appeared after one day. Some of these adults, 

put for 24 or 48 h on fresh plants in early July, 

produced eggs which developed into adults in 

about 18 days. 

Four groups of 5 $ $, plus 5 â â, put onto 

new plants on 26 July and once again on 2 

August produced respectively 63.8 ± 12.0 and 

71.5 ± 37.8 young, mainly first instar, nymphs 

on average per week, or almost two per female 

per day. Whereas these numbers were suffi¬ 

ciently high to consider continuous rearing, 

survival of the nymphs in the rearing units ap¬ 

peared to be more problematic. 

Most young nymphs disappeared when 

they were left on the plants where they had 

emerged. Survival could be improved, but on¬ 

ly to about 50%, by transferring the first instar 

nymphs to fresh host plants. However, collect¬ 

ing these nymphs appeared cumbersome and 

time consuming. They are small and fragile, 

and not easily found and collected, as they of¬ 

ten hide deeply among unfolding leaves or de¬ 

bris, like dead leaves. When detached by tap¬ 

ping from the plants onto a sheet of paper, the 

nymphs, unlike those of L. pabulinus, seldom- 

Figure 2. Fruit damage by Campylomma verbasci at har¬ 

vest (cv Golden Delicious) (photograph M. Kers, DLV- 

fruitteelt). 

ly walk up into a glass tube put over them. 

When alarmed, the tiny animals defecate and 

so get often glued to the glass of a tube or ex¬ 

hauster. Though this rearing could be contin¬ 

ued for some months, the net production of 

progeny remained low throughout. 

A new attempt to rear mullein bug was 

started with nymphs collected from apple in 

Horst (province Limburg) on 24 May 1995. 

Al¬ 

ternate aphid species were tried as prey, but 

neither tinier Myzus persicae (Sulzer) nor 

Aulacorthum solani (Kaltenbach) brought ap¬ 

preciable improvement. While the various 

aphids were preyed upon, though some were 

seen to kick away a young mullein bug, they 

soon became so numerous as to debilitate the 

potato plants. 

At last, it transpired that adding other food 

substances should be tried. This, indeed, 

brought the solution. Simultaneous addition of 

eggs of Mediterranean flour moth Ephestia 

kuehniella Zeller, a pollen mixture and honey 

to some rearing units produced a spectacular 

increase of production of older nymphs. Table 

1, extracted from the mass rearing diary, 

shows this increase in numbers of older 

nymphs harvested, once the additional food 

substances had been given to their parents: 

groups of $$, plus similar numbers of 6 A, 

kept for successive periods of 3-4 days on 

plants with M. persicae. 

To see whether the development of nymphs 

was also affected by the enrichment of diet, 20 
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Table 1. Average numbers of (mainly) 5th stage nymphs 

per 9 per day, produced by groupes of 9 $ Campylomma 

verbasci on potted potato plants with Myzus persicae be¬ 

fore and after the addition of eggs of Ephestia kuehniella, 

mixed pollen and honey, at 20 °C. Numbers of females 

between brackets. 

With aphids only Plus eggs, pollen and honey 

Age 9 9 Number Age 9 9 Number 

(days) of progeny (days) of progeny 

6 0.05 (15) 4 0.73 (27) 

6 0.08 (10) 10 1.46 (20) 

10 0.74 ( 7) 13 3.15 (20) 

13 0.10(10) 13 4.43 (19) 

16 1.20(16) 17 5.20 (37) 

16 0.21 (17) 

first and another 20 third instar nymphs were 
individually reared on various combinations 
of food substances (table 2). This was done in 
cotton stoppered glass tubes containing a 
potato leaf. The development of the animals 
was checked daily. 

Though some nymphs were lost as they 
drowned in the condensation, the results indi¬ 
cate that young nymphs develop faster on 
flour moth eggs, with or without other food 
substances, than with aphids or pollen plus 
honey. For the older nymphs, no differences 
were found. The nymphs were also seen to 
feed on the various food substances. 

Rearing procedure 

With aphids plus the other three food sub¬ 
stances, a flourishing rearing of mullein bugs 
could be established. The following basic pro¬ 
cedure was developed and employed for sev¬ 
eral months: 

Day 0 About 40 9 $, plus some S S, 
are put into a cage to lay eggs 
on (4) potted young potato plants, 
freshly infested with a few aphids 
plus the other food substances. 

Day 3-4 The adult bugs are removed. 
They may be transferred to a new 
cage. 

Day 12 Some fresh food is added, for egg 
hatch starts on day 13-14. 
This may be repeated weekly. 

Day 25-30 Fifth instar nymphs may be col¬ 
lected 

Day 30 First adults appear and may be 
collected. 

Day 35-40 The adults have mated and fe¬ 
males start egg laying. These 
young mated females are prefer¬ 
ably used the next round. 

Depending on the age of the forty parent fe¬ 
males, between 250 and 500 young adults are 
produced, females and males in approximate¬ 
ly equal numbers. 

Additional observations 

The possibility to slow down production in pe¬ 
riods of less demand was also considered: it 
appeared possible to permanently keep 
mullein bugs, of all stages and ages, on aphid- 
infested potato plants in a single larger cage 
for 5 months and longer. Only, some honey 
(water) is smeared on the gauze top of the cage 
twice a week, and dead and dying potato 
plants are replaced by fresh ones with flour 
moth eggs and pollen once every month. 

Table 2. Average development time, ± standard deviation, and percentage survival till adulthood of 1st and 3rd instar 

nymphs Campylomma verbasci provided with different food substances on a detached potato leaf in a cotton stoppered 

glass tube, at 20 °C. (N = Initial numbers). Development times per series are normally distributed (Kolmogorov-Smimov 

test: p = 0.35). Means followed by a different letter are significantly different from each other (ANOVA, pcO.Ol) 

N1 to adult N3 to adult 

duration 

(days) 
(N) survival 

(%) 

duration 

(days) 
(N) survival 

(%) 

aphids + eggs + pollen + honey 18.9±1.07 a (13) 68 12.4±0.83 a (9) 90 

eggs 17.9±0.70 a (10) 83 
pollen + honey 20.4±1.68b (12) 65 12.1±0.99 a (8) 90 
aphids alone 22.8±0.88 c ( 7) 70 12.3±1.39 a (8) 80 
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Eggs of the mullein bug are deeply inserted 

into plant tissue. Counting those laid in stems 

of apple or potato is impossible without peel¬ 

ing the epidermis. French beans were tried as 

possibly better egg laying substrate in that re¬ 

spect. Twenty single 6-day old mullein bug fe¬ 

males, each with one male, were offered 

French beans Phaseolus vulgaris F., bought in 

a greengrocery. Each couple was kept in a 

small aerated plastic pot; 10 received honey 

and pollen as food, the other also Ephestia- 

eggs. One fresh bean was provided daily dur¬ 

ing 10 days. Afterwards, these were stored in a 

cotton stoppered glass tube, till the hatchling 

nymphs could be scored 14 + 3 days later. Six 

females in each group, several of which died 

before the experiment was over, produced less 

than 10 progeny. Only four produced more: 11 

and 18 in the group without moth eggs, and 18 

and 38 in the group with these eggs. 

Maximum daily productions in the groups 

amounted to 5 and 4, and 9 and 7 eggs, re¬ 

spectively. In all, it is clear that French beans 

are accepted as egg laying substrate, but ma¬ 

nipulation of them should be improved so as 

to prevent them from tumbling onto the adult 

bugs and hatchlings. Unfortunately, most eggs 

were also invisible in this substrate. 

Finally, it was tried how mullein bugs 

could be maintained on small apple trees. For 

this we used about 25 cm high potted apple 

rootstocks cv Mailing M9 that had stayed out¬ 

doors since previous summer (1995). When 

these apple plants were placed aside of the 

potato plants in the standard rearing units, 

oviposition occurred on them, too. The eggs 

hatched within two weeks like those on potato, 

indicating that summer eggs are also laid on 

apple. 

In another trial, 30 hatchling nymphs were 

put onto two apple plants in a cage with na¬ 

turally attracted, incipient colonies of rosy ap¬ 

ple aphid Dysaphis plantaginea (Passerini), 

plus some extra pollen. Twenty seven of these 

could be recollected as adult. 

Discussion 

Niemczyk (1978) reports an average total of 

10 eggs laid by female mullein bugs kept on 

apple twigs with eggs of grain moth Sitotroga 

cerealella (Oliver) as prey. Smith & Borden 

(1991) succeeded in rearing the species on 

twospotted spider mite Tetranychus urticae 

Koch on potted eggplant Solanum melongena 

F., but new mite-infested seedlings had to be 

added almost weekly to prevent starvation of 

neonates. Initially, we encountered similar 

problems. With aphids on potted potato plants, 

females produce many eggs, but the young 

nymphs clearly have great difficulty to sur¬ 

vive. At least, very few stay on the plants and 

often quite a number was found elsewhere in 

the cage, even beneath the flower pots (J. 

Prinsen, personal observation). This contrasts 

with the sometimes hugh numbers of nymphs 

crowding on host plants in nature (Smith, 

1991; F. Blommers, personal observation). 

Adding honey, pollen and Ephestia-eggs to 

the aphid infested plants solved the problem of 

loosing nymphs. The nymphs remain on the 

plants, many of them sharing one shoot. With 

so many bugs around, the aphids in these 

cages remain low in number and therefore 

have less effect on food plant quality. As the 

bugs themselves cause no visible damage to 

the plants, 100 and more can stay on a single 

plant for one life cycle. Only reproducing 

adults have to be transferred. Under these con¬ 

ditions, juvenile development takes about 18 

days at 20 °C. A similar figure is reported by 

Smith & Borden (1991) for mullein bugs on 

eggplant with twospotted spider mite. 

Juvenile development is slower when the 

flour moth eggs are withheld from the diet of 

the youngest nymphs. Apparently, the moth 

eggs can fully replace prey like spider mites, 

psyllids and aphids employed by mullein bug 

in nature. For the youngest instars, these eggs 

evidently are much easier to handle. On the 

other hand, previous suggestions that the first 

and second instar nymphs can not develop 

without animal food (Smith, 1991 ; Niemczyk, 

1978; McMullen & Jong, 1970) are incorrect. 

Juvenile development is possible with only 

pollen, honey and plant juice available. This 

suggests that the coincidence between egg 

hatch and apple flowering is functional to the 
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species because it provides essential food sub¬ 

stances. 

Potting eight larger potatoes, transfer of 40 

egg laying females twice weekly, and the pro¬ 

vision of some flour moth eggs, pollen and 

honey to their juvenile progeny is almost all 

that is to be done for a steady weekly produc¬ 

tion of 500-1000 adult mullein bugs. This pro¬ 

duction compares well with the 6.7 ± 0.6 

nymphs/female produced during 48 h at 25 °C 

reported by Smith & Borden (1991). 

Additional observations showed that fe¬ 

male mullein bugs are not very choosy about 

egg laying substrate. French beans and tiny 

apple trees are also accepted, the latter also in 

the presence of potato plants. 

In all, these observations support the notion 

that the whereabouts of the mullein bugs are 

not very fixed. Egg hatch coincides with blos¬ 

som time in orchards; pollen and honey will 

be available to the nymphs, often also aphids 

and honeydew. The species may become even 

more abundant there later in summer when 

spider mites or pear suckers (Psylla spp.) are 

around (Collyer, 1953b). Other populations 

apparently move to herbs, as it seems mainly 

to species that flower in summer; mullein, 

Solanum, Stachys, and Nepeta spp. (Thistle- 

wood & Smith, in press). On some of these, 

like mullein or potato, there may also be quite 

some prey present. 

Samenvatting 

De toortswants Campylomma verbasci werd tot voor kort 

weinig in Nederlandse boomgaarden gezien. Zuidelijker 

in Europa zou de soort vooral nuttig zijn, omdat hij leeft 

van spintmijten en bladluizen. Sinds enkele jaren echter is 

de toortswants, vooral in Limburg en Oost-Brabant, plaat¬ 

selijk soms zo talrijk dat hij schade veroorzaakt aan ap¬ 

pels. Dit is nieuw voor Nederland, maar al jaren een groot 

probleem in delen van Canada en de Verenigde Staten, 

waar de soort lang geleden per ongeluk binnengebracht is. 

Om die reden is daarginds veel onderzoek aan deze soort 

gedaan, maar een vlotte manier om grote aantallen te kwe¬ 

ken was nog niet gevonden. Deze wordt hier beschreven. 

Volwassen 2 2, plus een aantal S <5, worden op aard¬ 

appelplanten in een kooi gezet waar ze voor 3-4 dagen ei¬ 

eren kunnen leggen. Behalve bladluizen, bijvoorbeeld 

Myzus persicae, worden als voedsel ook meelmoteieren, 

gemengd stuifmeel en honing aangeboden. Een en ander 

gebeurde bij 20 °C en 18 uur licht per etmaal. De eieren 

komen dan na ongeveer 14 dagen uit. Wanneer alleen 

bladluizen als voer aangeboden werden, bleken veel jonge 

nimfen te verdwijnen. Vooral met meelmoteieren, maar 

ook met het andere extra voedsel, groeien die wel voor¬ 

spoedig op. De ontwikkeling van de vijf nimfestadia 

neemt circa 18 dagen. Veertig dagen na het inzetten van 

de oudergeneratie, kunnen weer jonge eileggende 2 2 op 

nieuwe planten gezet worden. 

Vier à vijf nakomelingen per vrouwtje per dag kunnen 

verwacht worden; vrouwtjes en mannetjes in gelijke aan¬ 

tallen. Voor een wekelijkse productie van 500-1000 want¬ 

sen is het voldoende 40 2 2 halfwekelijks op een viertal 

aardappelplanten over te zetten. Tussentijds behoeven de 

planten niet vervangen te worden, want de toortswants 

doet geen schade en voorkomt ook, wanneer voldoende 

talrijk, dat bladluizen de planten afbreken. 
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Verenigingsnieuws 

pngsnleiiws Verenigmgsnieiiws Vereiugbigmieuws 

Vereiiglngsiiieuws Verenlgligsnieiiws Yererilglngs 

Onder redactie van de secretaris 
M.J. Sommeijer, Afdeling Sociale Insecten U.U. 
Postbus 80.086, 3508 TB Utrecht februari 1997 

Wi ntervergaderi ng 
Lentevergadering 
Zomervergadering 

LANDELIJKE VERGADERAGENDA 

8 februari 1997, Kon. Jaarbeurs, Utrecht, 1100 uur 
26 april 1997 
31 mei 1997, Ommen 

129e NEV-WINTERVERGADERING 
met uitreiking van de 

UYTTENBOOGAART-ELIASEN PRIJS 
aan H. van Oorschot 

8 februari, Beatrixgebouw, Jaarbeurs, Jaarbeursplein, Utrecht, 
aanvang: 11:00 u 

Zaterdag 8 februari a.s. wordt er een bijzondere Wintervergadering gehouden. Aansluitend op het reguliere 
programma van deze "Kistjesdag" zal er een feestelijke uitreiking zijn van de UE-prijs voor de Entomologie 
plaatsvinden. De prijs wordt toegekend aan H. van Oorschot. 
Het Bestuur van de NEV en de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting nodigen alle NEV-leden en hun introducé's 
hiervoor van harte uit. We hopen dat we ook veel van de talrijke nieuwe leden mogen verwelkomen. 
Uitgebreide informatie over deze dag en over de UES kunt u vinden in het VRNS van januari. Deze "Kistjesdag" 
zal weer gehouden worden in de Jaarbeurs te Utrecht. De dag zal besloten worden met een receptie aangeboden door 
de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting. 

Programma 
10:30 
11:00 
12:30- 13:30 
13:30- 15:00 
15:00 - 16:00 
16:00 - 17:00 

van de NEV-WINTERVERGADERING 
zaal open en koffie 
aanvang van de Wintervergadering 
lunchpauze 
voortzetting van de Wintervergadering 
uitreiking van de UE-Prijs voor de Entomologie 
receptie 

Iedereen is uitgenodigd om gebruik te maken van de gelegenheid om iets van de entomologische resultaten te 
melden. De presentaties kunnen ± 10 minuten duren. We hopen dat er op deze vergadering ook even kort (!) door 
de NEV-Secties over de betreffende entomologische activiteiten gerapporteerd kan worden. 
De mondelinge presentaties worden aan het begin van de bijeenkomst aangcmcld bij de secretaris die daarvoor een 
formulier zal laten circuleren. Meldt u zich hiervoor svp. meteen bij aankomst; hierbij gaarne aangeven of u een 
kistje wilt laten rouleren of dia's wilt presenteren. Voor de verslaglegging zou de secretaris ter vergadering graag 
een viertal regels over uw verhaal (minstens met namen van behandelde soorten etc.) ontvangen. 

Vanuit de hal van het NS station kan men overdekt naar het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs lopen. Parkeerruimte 
in parkeergarage Jaarbeursplein. Het zaalnummer is aangegeven op het mededelingen bord in de hal van het 

mi 
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gebouw. De lunch kan in het zelfbedieningsrestaurant "Pepperbox" gebruikt worden, of in één van de vele 
restaurants of snackbars in de nabije omgeving. Tijdens de lunchpauze blijft de zaal open voor mensen die graag 
daar het gesprek willen voortzetten. 
De secretaris heeft een extra grote zaal gereserveerd, dus wij rekenen op een grote opkomst. 

DAGVLINDERS IN DE FRANSE ALPEN 

Door La Dauphinelle, een Franse natuurbcschcrmings organisatie wordt een inventarisatie uitgevoerd van de 
dagvlinders van twee gebieden in de Franse Alpen (Isère), ni. de Beaumont en de Trièves. Belangstellenden die 
gegevens kunnen aanleveren of op andere wijze aan het onderzoek willen meewerken, kunnnen contact opnemen 
met: La Dauphinelle, Le Village, 05800 La Chapelle en Valgaudemar, France. Een onderzoeksprogramma ligt ter 
inzage op de bibliotheek (signatuur np7488). 

RICHTLIJNEN EN BEPERKINGEN VOOR VERZAMELEN 
IN HET BUITENLAND 

Het is de laatste jaren aanzienlijk moeilijker geworden om zonder vergunning insecten te verzamelen in de 
Europese landen. Het Bestuur zou graag inventariseren wat de richtlijnen en beperkingen zijn voor het verzamelen 
van insecten in het buitenland. Er wordt op dit moment contact gezocht met instanties die over dergelijke 
informatie beschikken. Mocht u over informatie beschikken die in dit opzicht van belang kan zijn voor mede 
NEV-leden, dan zouden wij dit gaarne van u vernemen. Wij vernemen ook graag waar belangrijke informatie op dit 
gebied beschikbaar zou kunnen zijn. We willen nagaan of het mogelijk is om een lijst op te stellen met deze 
informatie om die ter beschikking te stellen van afdelingen en secties. 

ORDETIP FEBRUARI 1996 

Het is mogelijk om direct bij het opstarten van ORDE een bijbehorende "collectie" te openen. Men dient daartoe 
de naam van die collectie toe te voegen aan de commando regel waarmee ORDE wordt gestart. Dit kan als volgt 
gedaan worden (engelstalige Windows termen tussen haakjes): 
Klik in Programmabeheer (Program Manager) eenmaal op het ORDE-icon. 
Open het menu Bestand (File) en klik daarin op Gegevens (Properties). Dan verschijnt het dialoogvenster 
Programmagegevens (Program Item Properties). Hierin staat op de Commandoregcl (Command Line) het adres van 
het programmma ORDE. Voeg daar eerst een spatie aan toe en daarna het volledige adres van de collectie die 
geopend moet worden. Klik tenslotte op OK. Zo ontstaat dus bijvoorbeeld als de collectie Vlinders geopend moet 
worden de commandoregel: C:\orde\program\orde.exe c:\orde\collect\vlinders.col. 

OPGAVE EN SUGGESTIES VOOR NEV-SPREKERSLIJST GEVRAAGD 

Door de Afd. Noord is naar voren gebracht dat het handig zou zijn als er een lijst beschikbaar zou zijn met namen 
van personen die bereid zijn om een lening te houden over hun specialisatie in de entomologie. Kennelijk is het 
soms moeilijk voor afdelingen en en andere groepen om geschikte sprekers voor bijeenkomsten te vinden. Het 
Bestuur wil het voorstel van Afd. Noord graag overnemen en trachten een goede sprekerslijst op te stellen. Het zal 
enige tijd duren voordat een waarde vol Ie lijst is gevormd, en dit kan natuurlijk alleen slagen als er zich hiervoor 
voldoende sprekers willen opgeven. 
Tijdens de aanstaande Wintervergadering zal de secretaris een lijst laten circuleren waarop u zich kunt opgeven als 
spreker over een aan te geven entomologisch onderwerp. U kunt zich hiervoor ook opgeven door middel van een 
briefkaart of een kort bericht naar de secretaris. Vermeldt hierbij uw naam en adres plus het betreffende onderwerp. 
U wordt ook uitgenodigd om namen te noemen van personen die hiervoor geschikt zouden zijn. 
Ik wil er graag op wijzen dat het deelnemen aan onze landelijke bijeenkomsten ook goede ideeën kan leveren voor 
te organiseren lezingenavonden door afdelingen. 

CONTACTPERSONEN EN ACTIVITEITEN VAN AFDELINGEN EN SECTIES 

EVERTS, B. Drost, Lingedijk 35, 4014 MP Wadenoijen 0344-641440 
Workshop: 22 febr., Excurise Plasmolen: 10 mei; Excursie lauwersmeer: weekend 5-7 sept. 
MIERENWERKGROEP-NEV, G.R. van Hengel, Julianaln. 197, 3722 Bilthoven, 030-2287134 
SNELLEN, Maurice Jansen, Appelgaard 9, 4033 JA Lienden 0344-603758 
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Voorjaarsbijeenkomst: 22 maart Î997, zoals gebruikelijk te houden in Lexmond. 
DIPT ERA SECTIE, Th. Zeegers, Weegschaalstraat 207, 7521 CH Enschede 053-4335284 
Diptera weekend wordt gehouden 7-8 juni in het zuiden van Noord Brabant. 
Afd. Noord, H.A. Bijl, Wimerts 69, 9204 GS Drachten, 0512-520986 
Afd. Oost, Theo Zeegers, Weegschaalstraat 207, 7521 CH Enschede 053-335284 
Bijeenkomsten zaterdagmorgen in de Landbouwhogeschool ("Tropische Landbouwschool"), aanvang: 0930 u. 
Afd. Zuid, Dré Teunissen, Strausslaan 6, 5251 HG Vlijmen 073-5114657 
Afd.Nrd-Holland/Utrecht, B.Brugge, PI. Middenl.64, 1018DH Amsterdam 020-5256258 
Vergaderingen in kantine van PI. Middenlaan 64, aanvang 2000 u.; deur open om 1930, NB betaald parkeren. 
Eerstvolgende vergadering: 19 maart. 
Afd.Zd-Holland, R.T.A. Schouten, S. Vestdijklaan 15, 2343 KW Oegstgeest 071-5173015 
Bijeenkomsten op onderstaande data in de Geweiënzaa! van het NNM, Raamsteeg 2, Leiden, aanv. 20:00 uur. 
eerstvolgende vergaderingen: woensdag 19 maart 1997 
Coördinatoren van secties en afdelingen worden dringend verzocht om de data van 
activiteiten z.s.m. door te geven aan de secretaris. Let op, er is niet elke maand een 
aflevering van VRNS, dus graag activiteiten tijdig plannen en gaarne rekening houden met 
de Landelijke vergaderingen (gaarne deze ook in uw lijsten vermelden). 

NIEUWE AANWINSTEN VOOR DE BIBLIOTHEEK. NO. 173 
(Het vetgedrukte nummer aan het einde van elke titel is het signatuurnummer. Wilt u dat bij eventuele aanvragen 

vermelden?) 

Alberti G, 1972. Vergleichende bionomische und anatomische Untersuchungen an Schnabelmilben (Farn. 
Bdellidae). pp 141; gelijmd stencil; thesis, Kiel, dmpl848 

Antram CB, 1951. The collecting and preservation of butterflies and moths; with practical hints for collecting in 
the field, pp 107; 6 phot pi; 12 fig; HB, dmp 1930 

Barber AD & Keay AN, 1988. Provisional atlas of centipedes of the British Isles, pp v, 127; PB, dmp 1784 
Beier M & Heikertinger F, 1954. Grillen und Maulwurfsgrillen. = neue brehm bücherei 119. pp 35; PB, 

d in p 1600 
Beiträge zur Insektenfauna des Naturschutzgebietes Federsee, 1974. = beihefte zu den Veröffentlichungen der 

landesstelle für natursehutz und landsehafspflege in baden- Württemberg 4. pp 164; PB, dmp 1880 
Bronswijk JEMH van & Veldwachter LA Michclis-, 1975. Schurft bij de mens, pp 29; stapled, dmpl909 
Bruël L, 1897. Anatomie und Entwicklungsgeschichte der Geschlechtsausführwege samt Annexen von Calliphora 
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Nieuwe galmuggen voor de Nederlandse fauna (X) 

(Diptera: Cecidomyiidae) 

W. Nijveldt 

NIJVELDT, W„ 1997. GALL MIDGES NEW TO THE FAUNA OF THE NETHERLANDS (X) (DIPTERA: CECI¬ 

DOMYIIDAE). - ENT. BER., AM ST. 57 (2): 23-24. 

Abstract: Two species are recorded here as new to The Netherlands. The larvae of Rabdophaga repenticola live in bud 

galls of creeping willow and those of Plemiella abietina inside the seeds of spruce. Some details on biology, morpholo¬ 

gy and distribution of the species are given. 

Gruttoweide 122, 6708 BM Wageningen. 

In deze mededeling worden twee galmugsoor- 

ten met hun waardplant als nieuw voor onze 

fauna vermeld. Voor zover niet anders aange¬ 

geven is het materiaal door de auteur verza¬ 

meld. 

Kruipwilg (Salix repens L.) 

Rabdophaga repenticola Stelter. - Vogelen¬ 

zang, 3.XÜ.1963 en 8.iii. 1972; Castricum, 

ll.ii.1967; Haarlem, 293.1969 en Bakkum, 

29.iii.1972. 

De larven leven in abnormaal behaarde, dicht 

op elkaar zittende zijknoppen (fig. 3). Door 

verkorting van de internodiën ziet het uiteinde 

van de tak er min of meer knotsvormig uit, 

hetgeen vooral in de wintermaanden opvalt. 

De beschrijving door Stelter & Buhr (1964) en 

de grote verwantschap met Rabdophaga cla- 

vifex (Kieffer) gaven aanleiding tot een dis¬ 

cussie over de geldigheid van deze soort 

(Nijveldt, 1979). Na hernieuwd onderzoek 

van aanvullend materiaal is gebleken dat de 

ovipositor van de wijfjes één van de meest 

kenmerkende constante verschillen vertoont. 

Die van R. clavifex heeft de grootste breedte 

ongeveer in het midden en is volgens Stelter & 

Buhr (1964) bezet met groepjes microtrichen 

(fig. 2), terwijl die van R. repenticola slanker 

en zonder microtrichen is (fig. 1). Dezelfde 

auteurs vermelden de soort uit Duitsland en 

Denemarken. 

Fijnspar (Picea abies (L.) Karsten) 

Plemiella abietina Seitner. - Hoge Veluwe, 

2.ix.l980, leg. P. Grijpma. 

Volgens Barnes (1951) leggen de wijfjes ei¬ 

eren in de bloemen. De larven dringen het zich 

ontwikkelende zaad binnen. Hier voeden ze 

zich tot in het najaar en zijn dan volgroeid. De 

aangetaste zaden zien er wat ingezonken en 

verkleurd uit. Bovendien zijn ze wat platter en 

puntiger dan de gezonde. Seitner (1908) ver¬ 

meldt een larvestadium van gewoonlijk drie 

jaar, waarbij de larven in de zaden verblijven. 

Slechts de eerste vijf maanden voeden ze zich 

en het zaad wordt dan volledig uitgehold. De 

resterende tijd blijven ze in rusttoestand in de 

op de grond vallende zaden. Verpopping vindt 

meestal hierbinnen plaats. Het popstadium 

duurt ongeveer 18 dagen waarna de mug via 

een gepreformeerde uitvliegopening de zaad- 

overblijfselen verlaat. De larven, die door dr 

P. Grijpma, destijds werkzaam bij het Instituut 

voor Bos- en Natuuronderzoek in Wagenin¬ 

gen, werden verzameld, waren wit van kleur 

en ongeveer 3 mm lang. Ze bezitten aan de 

ventrale zijde van het eerste thoracaalsegment 

een goed ontwikkeld borststaafje of spatula 

sternalis (fig. 4). Figuur 5 toont de dorsale zij¬ 

de van het laatste achterlijfssegment. Behalve 

uit ons land is P. abietina ook vermeld uit 

Finland (Györfi, 1941), Polen (Skrzypczy- 

hska, 1995) en uit Duitsland, Hongarije, 
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Figs 1-5. Rabdophaga re- 

penticola, R. clavifex en 

Plemiella abietina. 1, Rab¬ 

dophaga repenticola, ovipo¬ 

sitor (lateraal); 2, R. clavi¬ 

fex, ovipositor (lateraal naar 

Stelter & Buhr, 1964); 3, R. 

repenticola, gal (naar H. 

Alta in Docters van Leeu¬ 

wen, 1982); 4, larve van 

Plemiella abietina, spatula 

stemalis; 5, P. abietina, laat¬ 

ste achterlijfssegment (dor¬ 

saal) (schaallijn 0,1 mm). 

j 

Joegoslavië, Oostenrijk en Tsjechoslowakije 

(Skuhravâ & Skuhravÿ, 1960). 
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Boekbesprekingen 

PSP"- - 1 KJ'Ai y fff /.jV fl 

A. VAN FR ANKENHU YZEN, 1996. Scha¬ 
delijke en nuttige insekten en mijten in 
aardbei en houtig kleinfruit: 1-316; 583 

kleurenfoto’s; index van plagen per gewas, in¬ 

dex behandelde soorten, handleiding soorts- 

herkenning. Nederlandse Fruittelers Organisa¬ 

tie, ’s-Gravenhage. ISBN 90-900 9401-6. Prijs 

(gebonden): ƒ 120,-. 

Fruittelers tobben vaak met insekten en dat 

geldt in het bijzonder voor telers van zoge¬ 

naamd kleinfruit: de gekweekte soorten van 

Ribes (zwarte bes, aal- en kruisbes), Rubus 

(braam en framboos) en Vaccinium (blauwe- 

en vossebes). Het areaal waarop dit soort fruit 

geteeld wordt is zo klein - enkele tientallen 

hectares per soort - en het aantal (potentieel) 

schadelijke insektesoorten zo groot, dat, zeker 

in ogen van hedendaagse rekenmeesters, on¬ 

derzoek over deze belagers zelden lonend is. 

Nieuwe kennis komt dus maar mondjesmaat 

beschikbaar. De wat omvangrijker aardbeiteelt 

- aardbeien worden traditioneel tot de groenten 

gerekend - ontkomt ook niet aan dit lot. 

Gelukkig zijn er dan soms enthousiaste men¬ 

sen die als in dit geval Van Frankenhuyzen 

voor een grote stap voorwaarts zorgen. Deze 

nestor van de boomgaard-entomologie, die 

voor zijn veelzijdige entomologische werk in 

1986 de Uyttenboogaart-Eliasen prijs ontving, 

behoeft nauwelijks introductie. Na het succes - 

2 drukken, 6000 exemplaren verkocht - van 

zijn Schadelijke en nuttige insekten en mijten 

in fruit gewas sen uit 1988, is hij in 1993 begon¬ 

nen met de voorbereiding van het prachtige 

boek dat nu voorligt. 

Het boek behandelt ongeveer 215 insekten 

en mijten, op de eerste plaats vrijwel alle be¬ 

kende schadelijke soorten op bovengenoemde 

gewassen. Daarnaast worden ook de meeste 

plagen op hazelaar en druif, en enkele meer be¬ 

langrijke van roos, geteeld voor de bottels, 

duindoorn en vlier behandeld. Veel van deze 

plagen zijn natuurlijk polyfaag en daarom ook 

bekende verschijningen in het wild, zoals de 

bonte bessevlinder, de zwarte boneluis en de 

veenmol. Interessanter zijn minder bekende 

soorten als de sigarenmaker Bytiscus betulae 

(L.) en de kleine bessespanrups Eupithecia as- 

similata Doubleday. Sommige soorten zoals 

op braam o.a. de bladwesp Pristiphora pallidi- 

ventris Fallén en de galmug Dasineura plica- 

trix (Loew) bezorgen vooral last in de beschut¬ 

ting van plastic tunnels. Hetzelfde geldt voor 

exoten als de katoenluis Aphis gossypii Glover 

en de anjerbladroller Cacoeciamorpha pronu- 

bana (Hübner). 

Nuttige insekten, zoals gaas- en kameel¬ 

hals vliegen, lieveheersbeestjes, roofgalmug- 

gen en zweefvliegen beslaan 50 bladzijden. 

Voor alle meer belangrijke plagen en enige 

nuttige insekten is minstens een bladzijde inge¬ 

ruimd. Bovenaan prijkt een fenogram, dat aan¬ 

geeft wanneer en waar de verschillende stadia 

van het insekt door het jaar gevonden kunnen 

worden, plus 2 of meer kleurenfoto’s, van het 

volwassen insekt, de larve en het schadebeeld. 

In korte bijschriften wordt aangegeven op wel¬ 

ke planten het beest voorkomt, hoe het een¬ 

voudig te herkennen is. De afbeeldingen, me¬ 

rendeels natuurlijk van door de auteur zelf 

gemaakte dia’s, zijn haast alle prachtig scherp 

en goed van kleur. Er zitten weer verschillende 

kunstwerkjes onder. 

Omdat het boek op de eerste plaats voor 

fruittelers is geschreven, heeft de auteur niet 

geschroomd aan 60 behandelde insekten die 

zulks nog niet hadden, een, veelal sprekende, 

Nederlandse naam te geven: van aardbeimi- 

neervlieg via superstinkwants naar zwartebes- 

segalmijt; heel prettig voor werkers in het veld. 

(De nieuwe spelling duldt geen rozebottel- en 

bessedieren meer, maar kwam te laat.) 

Enkele series van foto’s illustreren de ont¬ 

wikkeling van een insekt van ei tot volwassen 

dier, zoals van de aardbeiwittevlieg Aleyrodes 
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lonicerae Walker en de tweestip Adalia bi- 

punctata (L.). Enkele evenzeer fraaie afbeel¬ 

dingen van springstaarten, van een stofluis en 

van bladklieren willen de lezer waarschuwen 

dat niet alles wat hij ziet schadelijk of nuttig is. 

De handleiding van enkele pagina’s om met 

behulp van eenvoudige diagrammen en ken¬ 

merken, zoals het aantal larvale poten, de be¬ 

handelde plagen te determineren zijn vooral 

bedoeld voor leken als de ’gemiddelde’ fruitte¬ 

ler. In de index met plagen per gewas zijn ook 

de weinige niet behandelde soorten aangege¬ 

ven; voornamelijk een aantal op roos. Het eni¬ 

ge minpunt, althans voor de entomoloog, is de 

ongebruikelijke volgorde waarin de soorten 

worden behandeld. Zo zijn de Homoptera in 

drie groepen verdeeld, ’Blad- en schildluizen’, 

’Cicaden en wantsen’ en ’Wittevliegen’, die 

door de alfabetische rangschikking van de 

hoofdstukken niet naast elkaar staan. 

Het best vertegenwoordigd in het boek zijn 

de Lepidoptera (58 soorten), de Homoptera en 

de Hymenoptera (beide 30), de kevers (22) en 

de wantsen (21). Dit zijn, behoudens de blad¬ 

luizen en verwanten, dezelfde groepen die ook 

onder veldentomologen de meeste aftrek heb¬ 

ben. Ik kan dan ook dit fraaie en stevig uitge¬ 

voerde boek van harte aanbevelen, niet alleen 

aan de entomologische liefhebber die ook tui¬ 

niert, maar ook aan degene die graag dicht bij 

huis insekten bestudeert. 

Het boek is te verkrijgen door overmaking 

van 126 gulden, inclusief verzendkosten, op 

postgiro 510883 ten name van de NFO, Den 

Haag, onder vermelding van ’Handboek Klein- 

fruit’. 

L. Blommers. 
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Korte mededelingen Ko 
'■■KKV; - iv.:.■ ■ «^. . ;!,>•>< Mw Wrïr/L't: 

Een kweek van Acrolepia autumnitella 

(Lepidoptera: Plutellidae) 

In juli 1995 ontdekte ik op bladeren van bit¬ 

terzoet (Solanum dulcamara L.) een witte 

mijn die direct deed denken die van Acrolepia 

autumnitella Curtis. De planten groeiden in 

een heg langs een afrastering van een sport¬ 

veld in Deventer en vielen op door de talrijke 

opvallende geel-paars gekleurde bloemen. Bij 

nader onderzoek bleek het inderdaad om een 

mijn van A. autumnitella te gaan. Om verder 

te kunnen kweken plukte ik een flink bebla- 

derde tak en had het geluk dat zich daarop een 

tweede mijn bevond. De tak werd in een 

kweekkastje gezet, het blaadje met de eerste 

mijn werd met een dun metalen stripje op een 

blaadje van het takje bevestigd. De volgende 

ochtend was het rupsje reeds in het daaronder 

gelegen blaadje overgegaan. Het rupsje veran¬ 

derde nog enkele malen van blad. Daar ik niet 

precies wist hoe de verpopping plaats vond 

had ik een beetje bladaarde op de bodem ge¬ 

strooid, maar achteraf bleek dit niet nodig. 

Emmet (1988) schrijft dat verpopping plaats 

vindt tussen “afval” op de grond. Begin sep¬ 

tember verpopten de rupsjes in een licht 

gekleurde cocon die weer door een bruin 

geweven ‘gazen netje’ omgeven was en verti¬ 

caal tegen het hout van het kastje was beves¬ 

tigd. De kweek verliep verder voorspoedig en 

beide vlindertjes verschenen begin oktober. 

Deze generatie overwintert tot april (Emmet, 

1988). 

Volgens Küchlein (1993) komt deze soort 

verspreid door heel het land voor, maar is in 

het oosten toch zeer schaars. De mijnen bevin¬ 

den zich bij voorkeur op plaatsen waar de 

plant min of meer in de schaduw staat: op 

planten die in het open veld in de volle zon 

staan heb ik ze nooit gevonden. 

Merkwaardig was dat ik, ook na intensief 

zoeken, slechts twee mijnen vond in een heg 

die zeker 50 meter lang was en vol stond met 

bitterzoet. 
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Het voorkomen van Olethreutes arbutella 

in Nederland (Lepidoptera: Tortricidae) 

Olethreutes arbutella (Linnaeus) is sinds 1992 

uit ons land bekend. In dat jaar werden in 

Woerden op een kwekerij talrijke rupsen ge¬ 

vonden op rode bosbes ( Vaccinium vitis-idaea 

L.). De planten waren geïmporteerd uit Duits¬ 

land. In hetzelfde jaar werden ook de vlinders 

op licht gevangen te Zuidloo, Overijssel en 

Twello, Gelderland (Huisman & Koster, 

1995). 

In 1993 werd de vlinder gekweekt uit rup¬ 

sen op rode bosbes die in Tongeren, Gelder¬ 

land, waren verzameld. Daarmee was de in¬ 

heemse status van de soort bevestigd (Huis¬ 

man & Koster, 1996). 

In 1995 werd de vlinder weer op licht ge¬ 

vangen, door Huisman te Ouddorp, Zuid- 

Holland, en door mij zelf te Kortgene, Zee¬ 

land. Beide vangsten vonden op 1 augustus 

van dat jaar plaats. Het valt op dat de licht- 

vangsten te Zuidloo, Twello, Ouddoip en 

Kortgene plaatsvonden in gebieden waar geen 

rode bosbes groeit. Het voorkomen van de 

vlinders op plaatsen die betrekkelijk ver ver¬ 

wijderd zijn van de natuurlijke biotoop, zou 

kunnen wijzen op zwerfgedrag. Die indruk 

wordt versterkt door het feit dat de recente 
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vangsten in het zuidwesten van ons land op 

precies dezelfde datum plaatsvonden. 

Het komt namelijk wel meer voor dat een 

soort - waarvan bekend is dat hij migreert bin¬ 

nen zijn areaal - tegelijkertijd op verschillen¬ 

de plaatsen in grote aantallen wordt gevangen. 

Een goed voorbeeld is Tortrix viridana 

(Linnaeus) die massaal kan uitzwerven naar 

plaatsen waar de voedselplant eik (Quereus 

sp.) niet of in geringe mate voorkomt. Dat ge¬ 

beurde in 1983 toen tegelijkertijd in Melis¬ 

sant, Kortgene en Oosthuizen zeer veel exem¬ 

plaren op licht werden gevangen (Lempke, 

1985). 

Olethreutes arbutella is bekend uit de ons 

omringende landen met uitzondering van 

België. Wellicht is de soort bezig met het uit¬ 

breiden van zijn areaal. Het voorkomen op 

verschillende plaatsen buiten de natuurlijke 

biotoop en het veronderstelde zwerfgedrag 

wijzen in die richting. Nauwkeurige registratie 

van vangsten en waarnemingen zijn nodig om 

een juist beeld te krijgen van de verspreiding 

van deze nieuwe soort in ons land. 
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Trogus lapidator weer in Nederland 
aangetroffen (Hymenoptera: 
Ichneumonidae, Ichneumoninae) 

Trogus lapidator (Fabricius) is een ongeveer 

15 mm grote (blauw)zwarte sluipwesp die de 

rups van de koninginnepage, Papilio machaon 

Linnaeus (Lepidoptera: Papilionidae), parasi¬ 

teert. Die rups wordt nog wel normaal volwas¬ 

sen en verpopt. Daarna start de ontwikkeling 

van de sluipwesplarve. Tenslotte komt de sluip¬ 

wesp via een karakteristiek, zelf geknaagd gat 

in de vleugelschede, uit de vlinderpop tevoor¬ 

schijn. 

Over de afgelopen 100 jaar vertoont het 

voorkomen van de koninginnepage in Neder¬ 

land een zeer grillig patroon. Naast bloeiperio¬ 

des waren er ook tijden waarin de soort bijna 

geheel uit ons land was verdwenen. In perio¬ 

den waarin de koninginnepage door heel 

Nederland voorkwam was ook Trogus lapida¬ 

tor op verschillende plaatsen aanwezig, zoals 

blijkt uit gekweekte exemplaren in de collectie 

van de afdeling Entomologie van het Zoölo¬ 

gisch Museum te Amsterdam. Hier bevinden 

zich onder andere dieren van Schoonoord 

(1901), Steenwijk (1941) en het Westland 

(1946). 

Na een bloeiperiode in de veertiger jaren 

trok Papilio machaon zich in Nederland 

steeds meer naar het zuiden terug. Beginjaren 

zestig werd een dieptepunt bereikt en werd de 

soort nog slechts sporadisch in het uiterste zui¬ 

den van ons land waargenomen. Inmiddels is 

er weer sprake van een toename en komt de 

vraag op of ook Trogus lapidator weer in ons 

land zal verschijnen. 

Sinds 1985 wordt door Br. Virgilius Lefe- 

ber jaarlijks met een malaiseval entomolo¬ 

gisch onderzoek verricht op de Sint Pieters¬ 

berg bij Maastricht. Hierin werd op 8 augustus 

1993 voor het eerst in vele jaren een exem¬ 

plaar van Trogus lapidator gevangen, en wel 

een wijfje. Uiteraard kan dit een zwerver ge¬ 

weest zijn en dus zou een kweek van T lapi¬ 

dator pas werkelijk de terugkeer van de soort 

in Nederland bevestigen. 

C.J. Zwakhals, Dr. Dreeslaan 204, 4241 CM 

Arkel. 
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De Nederlandse vuurkevers (Coléoptera: 

Pyrochroidae) 

Hans Huijbregts & Oscar Vorst 

HUIJBREGTS, J. & O. VORST, 1997. THE DUTCH PYROCHROIDAE (COLEOPTERA). - ENT. BER., AMST. 

57 (3): 29-37. 

Abstract. The three species of Pyrochroidae in The Netherlands have very distinct distribution patterns. Schizotus pecti- 

nicornis is rare and limited to the extreme southern part of Limburg. Pyrochroa serraticornis is common in the western 

part of the country, while P. coccinea is mainly found in the eastern part. Both Pyrochroa-species are almost spatially 

segregated; only in nine 5 x 5 km squares both where found. Pyrochroa coccinea seems to have become more common 

during the last century and is extending its range. Pyrochroa serraticornis is the most common species in The 

Netherlands and probably living mainly on Salix. 

Hans Huijbregts, Lienplantsoen 60, 2264 MC Leidschendam. 

Oscar Vorst, Poortstraat 55, 3572 HD Utrecht. 

Inleiding 

In 1989 en 1990 is door de sectie Everts van 

de Nederlandse Entomologische Vereniging 

een onderzoek gedaan naar de verspreiding 

van tien keversoorten in Nederland. In de rap¬ 

portage van dit onderzoek (Guppen, 1992) 

werd aanbevolen voortaan ook het collectie¬ 

materiaal van de Nederlandse musea bij een 

dergelijk onderzoek te betrekken. In 1995 zijn 

wederom tien keversoorten door de sectie on¬ 

derzocht, waaronder de Nederlandse verte¬ 

genwoordigers van de Pyrochroidae. In dit ar¬ 

tikel zijn de binnengekomen meldingen van de 

sectieleden benevens het materiaal uit de col¬ 

lecties van het Nationaal Natuurhistorisch 

Museum (Leiden), Zoölogisch Museum (Am¬ 

sterdam), Vakgroep Entomologie (Wagenin- 

gen) en het Noord-Brabants Natuurmuseum 

(Tilburg) verwerkt. In totaal werden 900 

exemplaren onderzocht. 

De Pyrochroidae vormen een vrij kleine fa¬ 

milie met wereldwijd circa 100 soorten in 

ruim tien genera (Blair, 1928). De versprei¬ 

ding is beperkt tot Europa, Noord-Amerika en 

Azië. Lawrence & Newton (1995) hanteren 

een ruimer familieconcept, waardoor het ver¬ 

spreidingsgebied met Australië, Nieuw- 

Zeeland, Madagascar en Chili uitgebreid 

wordt. 

De Nederlandse soorten, behorend tot de 

genera Pyrochroa en Schizotus, zijn forse, 

fraai rood gekleurde kevers met opvallend 

zachte dekschilden. De volwassen kevers wor¬ 

den meestal vliegend of op bloemen waarge¬ 

nomen; hun levensduur is tamelijk kort. De 

sterk afgeplatte larven leven onder de schors 

van dode of stervende loofbomen. Over het 

voedsel van de larven bestaat onenigheid. Bij 

kweekproeven blijken de larven elkaar op te 

vreten, waaruit sommige auteurs hebben ge¬ 

concludeerd dat de larven carnivoor zouden 

zijn. Toch schijnen ze hoofdzakelijk fytofaag 

te zijn en zich te voeden met zwamdraden en 

rottend hout (Horion, 1956; Kleine, 1911; 

Palm, 1959). 

De totale levenscyclus van onze soorten 

zou twee tot drie jaar beslaan. De eieren, die 

0,4 bij 1,2 mm meten, en in kleine groepjes 

worden afgezet op de schors van de broedbo- 

men, komen na een tiental dagen uit. De lar¬ 

ven worden meestal onder loszittende, molmi- 

ge schors met ‘FraßmehT gevonden. Echter, 

de larven zijn in het veld ook wel in ver¬ 

molmd, ontschorst, hout te vinden en ook bij 

kweekproeven is schors niet onontbeerlijk ge¬ 

bleken (Kleine, 1911). Opmerkelijk is de wij- 
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ze van voortbeweging van de larven; deze ma¬ 
ken hierbij vreemd genoeg geen gebruik van 
de twee chitineuze aanhangsels aan het laatste 
achterlijfssegment, maar gebruiken hiervoor 
de endeldarm! Deze kan naar buiten gestulpt 
worden om als een soort zuignap te fungeren 
(Kleine, 1911). De volgroeide vierde-stadium- 
larven verpoppen in het voorjaar (april-mei) in 
een onder de schors gelegen poppenwieg van 
‘Fraßmehr. Kleine (1911) beschrijft de fabri¬ 
cage van dit bouwwerk: ‘Mit Hilfe des Kopfes 
werden die Borkenpartikel durch halbkreisför¬ 
mige rhythmische Bewegungen beiseite 
gedrückt und mit den Thoracalfüßen nach hin¬ 
ten transportiert.’ Als de juiste afmetingen be¬ 
reikt zijn wordt de poppenwieg afgewerkt 
door de randen met de mandibels glad te ma¬ 
ken. Twee weken later komen de volwassen 
kevers te voorschijn. (Duffy, 1946; Kleine, 
1911; Van Emden, 1943). 

In Nederland komen, evenals in de ons omrin¬ 
gende landen, drie soorten vuurkevers voor: 
Pyrochroa coccinea (Linnaeus) (fig. 1), P. 
serraticornis (Scopoli) en Schizotus pectini- 
cornis (Linnaeus). De imagines zijn met vrij¬ 
wel alle gangbare determinatiewerken (bij¬ 
voorbeeld Buck, 1954 of Kaszab, 1969) 
eenvoudig op naam te brengen. Pyrochroa 
coccinea, de grootste van de drie, meet 14 tot 
19 mm en is eenvoudig te herkennen aan de 
zwarte kop in combinatie met de achter de 
ogen sterk verbrede slapen. De andere soort 
met zwarte kop, Schizotus pectinicornis, is 
veel kleiner, 8 tot 9 mm, en heeft onduidelijk 
geribde dekschilden en vrijwel altijd een 
zwarte halsschildvlek. Daarnaast zijn de man¬ 
netjes van deze soort in het bezit van zeer sterk 
kamvormige sprieten. De mannetjes van beide 
Pyrochroa-soorten bezitten veel minder sterk 
gekamde sprieten. Pyrochroa serraticornis, 
tenslotte, is te herkennen aan de rode kop, die 
net als bij P. coccinea duidelijk verbrede sla¬ 
pen heeft. 

Er is relatief veel aandacht aan de onvol¬ 
wassen stadia besteed, die vaak eenvoudig te 
verzamelen en uit te kweken zijn. Beschrij¬ 
vingen van larven zijn onder andere te vinden 
in Ahrens (1833), Duffy (1946), Larsson 

Fig. 1. Habitus van Pyrochroa coccinea, $, Ansen 

(Schaalijn: 5mm). [Fig. 1. Habitus of Pyrochroa cocci¬ 

nea, 9, Ansen (Scale: 5mm)]. 

(1945), Van Emden (1943) en Van Rossem 
(1947). Een tabel tot de soorten wordt gegeven 
door Klausnitzer (1996). 

Pyrochroa coccinea (Linnaeus) 

Materiaal: 230 exemplaren, 141 records, 46 5 x 5 km hok¬ 

ken. 

Deze soort werd voor het eerst uit ons land ge¬ 
meld door Snellen van Vollenhoven (1854); 
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Tabel 1. Abundantie van Pyrochroidae gedurende drie perioden. Gegeven is het aantal 10 x 10 km hokken (tussen haak¬ 

jes de abundantie als percentage van het totaal aantal hokken waarvan Pyrochroidae bekend zijn) en het aantal exempla¬ 

ren (tussen haakjes de abundantie als percentage van het totaal aantal Pyrochroidae) van de drie soorten. [Table 1. 

Abundance of Pyrochroidae during three periods. The number of 10 x 10 km squares (in parentheses the abundance as 

percentage of the pyrochroid-supporting squares) and the number of specimens (in parentheses the abundance as per¬ 

centage of the total number of pyrochroid specimens) for each species is given]. 

...-1930 

hok exx 

1931 

hok 

-1970 

exx 

1971-, 

hok exx 

P. coccinea 5 (11) 22 (12) 13 (23) 119 (31) 27 (38) 79 (31) 

P. serraticornis 40 (89) 161 (87) 45 (80) 194 (51) 51 (71) 176 (68) 

S. pectinicornis 1 (2.2) 2 (1.1) 2 (3.6) 71 (18) 1 (1.4) 2 (0.8) 

Pyrochroidae 45 (100) 185 (100) 56 (100) 384 (100) 72 (100) 257 (100) 

baron van Ittersum zou P. coccinea in Noord- 

Brabant hebben gevonden. Everts (1922) 

wantrouwde de Brabantse melding door 

Snellen van Vollenhoven kennelijk, want hij 

vermeldt ‘wellicht ook in Noord-Brabant’. 

Later werden exemplaren opgegeven uit 

Kerkrade (Everts, 1875) en Apeldoorn 

(Everts, 1901). Ook in het derde deel van de 

Coleoptera Neerlandica (Everts, 1922) wor¬ 

den nog slechts weinig vindplaatsen vermeld. 

Pas sinds de vijftiger jaren neemt het aantal 

vondsten duidelijk toe. Het lijkt er op dat dit 

niet alleen aan een gestegen verzamelactiviteit 

kan worden toegeschreven. Zo neemt gedu¬ 

rende de drie onderscheiden perioden (t/m 

1930, 1931-1970 en vanaf 1971) niet alleen 

het aantal 10x10 km hokken waarin P. cocci¬ 

nea werd aangetroffen toe (respectievelijk 5, 

13 en 27; tabel 1), ook het relatieve aandeel 

van deze soort neemt toe (respectievelijk 11, 

23 en 38% van de hokken met Pyrochroidae). 

Daarnaast passen ook de vele recente vond¬ 

sten buiten de oude verspreidingskernen 

(Zuid-Limburg, Veluwe, Twente en de 

Achterhoek) in dit beeld (figs 2-4). Dit alles 

wordt wellicht veroorzaakt door een toene¬ 

mende beschikbaarheid van dood hout, nood¬ 

zakelijk voor de ontwikkeling van de larven. 

Dit is zowel toe te schrijven aan het ouder 

worden van veel van de Nederlandse bossen, 

die uit de eerste helft van deze eeuw stam¬ 

men, als aan de sinds enige tijd veranderde 

houding van veel bosbeheerders ten aanzien 

van de aanwezigheid van dood hout. 

Nog steeds is de verspreiding van P. cocci¬ 

nea vrijwel tot het bosrijke oosten en zuidoos¬ 

ten van ons land beperkt (figs 4-5). De meest 

westelijke vindplaatsen betreffen momenteel 

Figs 2-4. Verspreiding van Pyrochroa coccinea in 10 x 10 km hokken (RD-grid) gedurende drie perioden. 2, tot en met 

1930; 3, 1931-1970; 4, vanaf 1971. [Figs 2-4. Distribution of Pyrochroa coccinea in 10 x 10 km squares (Dutch nation¬ 

al grid) during three periods. 2, until 1930; 3, 1931-1970; 4, from 1971 onwards.] 
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De Brand bij Udenhout (6.V.1990, 9.V.1990, 

19.V.1990, KNNV Tilburg) en Rotterdam 

(10.vi.1996, A.J.A. Heetman). De laatste 

vondst, in een buitenwijk van Rotterdam, be¬ 

treft wellicht een geïmporteerd exemplaar. 

Een exemplaar van Loosduinen, verzameld 

door Dixon (circa 1915), is geëtiketteerd ‘uit 

geïmporteerde boom’ en is verder buiten be¬ 

schouwing gelaten. Aan de lijst van Brakman 

(1966) kunnen Drenthe en Noord-Brabant 

worden toegevoegd. 

Een enkel exemplaar is in april gevangen; 

het overgrote deel van de exemplaren in mei 

(49%) en juni (51%; fig. 8). Het eerste exem¬ 

plaar werd op 12 april onder boomschors 

(Diepenveen, 1985, T. Kwakman) verzameld, 

de laatste exemplaren op 30 juni (Epen, 1966, 

R.W. Tienstra; Gortel, 1991, Veldhuyzen). 

Verspreiding buiten Nederland. — Pyrochroa 

coccinea komt in geheel Noord- en Midden- 

Europa voor, van Engeland tot in Rusland; in 

Zuid-Europa is het verspreidingsgebied meer 

versnipperd (Buck, 1954; Horion, 1956; Silf- 

verberg, 1992). In het westen van Frankrijk 

schijnt P. coccinea te ontbreken (Horion, 

1956), evenals in Ierland, Schotland en het 

noorden van Fennoscandinavië (Buck, 1954). 

Het areaal van P. coccinea reikt in Zweden tot 

in de provincie Medelpad (Lundberg & 

Gustafsson, 1995). In het aan ons land gren¬ 

zende Rheinland is de soort een gewone ver¬ 

schijning (Koch, 1968). 

Levenswijze. — De ontwikkeling van P. cocci¬ 

nea is niet aan een bepaalde boomsoort gebon¬ 

den. Palm (1959) geeft bijvoorbeeld voor 

Zuid-Zweden onder andere berk (.Betula sp.), 

populier (Populus sp.), beuk (Fagus sylvatica 

L.), eik (Quercus sp.), iep (Ulmus sp.), es 

(.Fraxinus excelsior L.), linde (Tilia sp.), es¬ 

doorn (Acer sp.), lijsterbes (Sorbus sp.) en ha¬ 

zelaar (Corylus avellana L.) op. Hyman 

(1992) meldt uit Engeland alleen eik, beuk en 

iep. Hoewel Duffy (1946) P. coccinea-larven 

zelfs in oude koolstronken aantrof, lijkt eik de 

meest gemelde waardsoort. Uit Nederland zijn 

slechts weinig gegevens over de boomsoort 

beschikbaar; Van der Wiel (1948) vermeldt 

een aantal larven onder de schors van gevelde 

eiken; een aantal larven werd gevonden onder 

de schors van een berk (Weiteveen, 8.ix.l996, 

O. Vorst). Onder de binnengekomen waarne¬ 

mingen van de sectieleden was nog een vondst 

van een adult onder de schors van zomereik 

(Quercus robur L.; Diepenveen, 13.V.1995, 

J.G.M. Guppen). 

Pyrochroa serraticornis (Scopoli) 

Materiaal: 595 exemplaren, 323 records, 139 5 x 5 km 
hokken. 

Reeds in Voet (1806) zijn een beschrijving en 

mooie gekleurde afbeeldingen van ‘de vuur- 

kleurige, de man en ’t wijfje’ te vinden. Het is 

echter niet zeker dat deze op Nederlands mate¬ 

riaal zijn gebaseerd. De eerste formele mel¬ 

ding komt uit de omstreken van Haarlem 

(Anslijn, 1826). Pyrochroa serraticornis is in 

West- en Midden-Nederland tamelijk alge¬ 

meen, maar ontbreekt grotendeels in het noor¬ 

den en zuiden van het land (fig. 6). De abun- 

dantie van deze soort is gedurende de drie 

perioden, zowel absoluut als relatief, weinig 

veranderd (tabel 1). Zwaartepunt van het ver¬ 

spreidingsgebied vormen het gebied van de 

grote rivieren (inclusief IJssel), Zuid-Holland 

en Noord-Holland ten zuiden van het Noord- 

zee-kanaal. Verder is zij te vinden in Zeeland 

en de binnenduinrand van Noord-Holland. 

Buiten deze gebieden lijkt ze nagenoeg te ont¬ 

breken! Een opmerkelijk verspreidingspa- 

troon, de meeste soorten die een beperkte ver¬ 

spreiding kennen binnen onze landgrenzen 

zijn beperkt tot het zuiden en/of oosten van het 

land; daarnaast is een gering aantal soorten 

aan de kust gebonden. Zo is er bijvoorbeeld 

geen enkele loopkeversoort met een dergelijk 

verspreidingspatroon (Turin et al., 1977). 

Een klein aantal exemplaren is in april ge¬ 

vangen (2%); het overgrote deel van de exem¬ 

plaren in mei (75%) en juni (22%; fig. 8). Het 

eerste exemplaar werd verzameld op 16 april 

(Nootdorp, 1964, Bianchi); van een exemplaar 

dat van ruim een week eerder, 8 april, stamt is 

het onzeker of dit geen gekweekt exemplaar 

betreft. Het laatste exemplaar werd door 

Broerse verzameld op 12 augustus (Ederveen, 
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Figs 5-7. Verspreiding van Pyrochroidae in 5 x 5 km hok¬ 

ken (RD-grid). 5, Pyrochroa coccinea; 6, Pyrochroa ser- 

raticornis', 7, Schizotus pectinicornis. Open symbolen: 

waarnemingen van voor 1900; gesloten symbolen: waar¬ 

nemingen vanaf 1900. [Figs 5-7. Distribution of 

Pyrochroidae in 5 x 5 km squares (Dutch national grid). 5, 

Pyrochroa coccinea; 6, Pyrochroa serraticornis\ 7, 

Schizotus pectinicornis. Open symbols: records before 

1900; closed symbols: records since 1900]. 

1925). 

Verspreiding buiten Nederland. — Pyrochroa 

serraticornis komt in grote delen van Europa 

voor, met name in het westen (Horion, 1956). 

Haar verspreiding reikt echter minder ver naar 

het noorden: de soort komt voor tot in het zui¬ 

den van Denemarken. In Fennoscandinavië 

ontbreekt ze (Silfverberg, 1992; West, 1940- 

41). In het westen van haar areaal, in Engeland 

en Ierland, is zij tamelijk algemeen (Buck, 

1954). Ook van sommige plaatsen in Noord- 

Duitsland zijn tamelijk veel meldingen be¬ 

kend, hoewel Koch (1968) de soort in het 

Rheinland ‘nur vereinzelt und selten’ noemt. 

In Midden- en Zuid-Europa is zij tamelijk 

zeldzaam (Horion, 1956), op het Iberisch 

Schiereiland zelfs zeer zeldzaam (Vazquez, 

1993). 

Levenswijze. — Van der Wiel (1954) vermeldt 

over de zaagsprietige vuurkever: ‘in het voor¬ 

jaar vrij gewoon op struiken, wilgen en eiken, 

vooral langs rivieroevers en op vochtige plaat¬ 

sen.’ In de literatuur bestaat bepaald geen een¬ 

duidigheid over de boomsoorten waarin deze 

soort zich kan ontwikkelen. Koch (1989) geeft 

populier, wilg (Salix sp.) en els (Alnus sp.), 
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Pyrochroa coccinea Pyrochroa serraticornis Schizotus pectinicornis 

Fig. 8. Fenologie van Pyrochroa coccinea, P. serraticornis en Schizotus pectinicornis (aantal exemplaren per decade). 

[Fig. 8. Phenology of Pyrochroa coccinea, P. serraticornis and Schizotus pectinicornis (number of specimens per 10-day 

period)]. 

terwijl Philp (1991) beuk, eik en iep als de 

voornaamste broedboom beschouwt. In Dene¬ 

marken verkiest ze juist es, zo vermoedt Han¬ 

sen (1964), dan wel es en populier (West, 

1940-41). 

Van Rossem (1947, 1948) beschrijft de 

vondst van larven in halfdode bessenstruiken 

in Den Bangert (Noord-Holland). Onder de 

binnengekomen waarnemingen van de sectie¬ 

leden waren drie vondsten van poppen door 

M.B.P. Drost; twee onder de schors van popu¬ 

lier (Kapel-Avezaath en Beusichem) en één 

onder de schors van schietwilg (Salix alba L.; 

Ommeren). De overige Nederlandse meldin¬ 

gen hebben uitsluitend betrekking op wilg: 

wilgenweerdenhout, waarschijnlijk bij Voorst 

(Snellen van Vollenhoven, 1867); onder losse 

wilgenschors in knotwilgen (Loran, 1899); 

larven in wilg (Broerse, 1927); in de Bies- 

bosch op plaatsen waar wilgen groeien (Heyli- 

gers en Verhey, 1961). 

Schizotus pectinicornis (Linnaeus) 

Materiaal: 75 exemplaren, 35 records, 3 5 x 5 km hokken. 

Dit is veruit de zeldzaamste van onze drie 

vuurkevers. Het eerste Nederlandse exem¬ 

plaar van deze soort werd door Zölner in 1914 

bij Vaals gevangen (Everts, 1915). In de jaren 

vijftig stijgt het aantal vondsten sterk, maar dit 

betreft steeds een zeer gering aantal vindplaat¬ 

sen in Zuid-Limburg: de soort lijkt beperkt te 

zijn tot het Vijlenerbosch en omgeving, in het 

uiterste zuidoosten van de provincie. Deze 

toename is vrijwel zeker toe te schrijven aan 

een toegenomen verzamelintensiteit in desbe¬ 

treffende periode. De meest recente waarne¬ 

mingen stammen uit 1985 (Vaals, 26.V.1985, 

27.V.1985, J.G.M. Guppen). Schizotuspectini- 

cornis is een min of meer boreo-alpiene soort 

die in onze streken tot een klein deel van het 

Limburgse heuvelland beperkt is (fig. 7). 

Een klein aantal exemplaren is in april ge¬ 

vangen (3%); het overgrote deel van de exem¬ 

plaren in mei (73%) en juni (24%; fig. 8). Het 

eerste dier werd op 24 april bemachtigd 

(Vijlen, 1953, P. Poot); de laatste exemplaren 

op 24 juni (Epen, 1962, P. Brakman; Vijlen, 

1962, G.J. Slob). 

Verspreiding buiten Nederland. — Het areaal 

van deze boreo-alpiene soort beslaat heel 

Noord- en Midden-Europa tot in Noord-Italië 

en mogelijk Noord-Spanje (Horion, 1956; 

Vazquez, 1993). Schizotus pectinicornis komt 

tot in het uiterste noorden van Fennoscandi- 

navië voor en is daar algemeen (Lundberg & 

Gustafsson, 1995); in Denemarken is ze zeld¬ 

zaam, maar iets algemener in het zuiden (Han¬ 

sen, 1964; West, 1940-41). Volgens Hyman 

(1992) is de verspreiding in het Verenigd 

Koninkrijk beperkt tot Wales, Herefordshire 
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en Schotland. In Duitsland is zij volgens 

Horion (1956) lokaal en niet algemeen. 

Levenswijze. — Ook voor S. pectinicornis 

blijkt niet uit de literatuur dat de ontwikkeling 

van deze soort aan een bepaalde boomsoort 

gebonden is. Engelse auteurs (Buck, 1954; 

Fowler, 1891; Hyman, 1992 en Philp, 1991) 

noemen vooral berk. Ook in Scandinavië en 

Denemarken wordt dit als de voornaamste 

boomsoort gezien (Palm, 1959; West, 1940- 

41). De laatste zegt hier over ‘Behalve in berk 

wordt ze ook in eik, haagbeuk (Carpinus betu- 

lus L.) en een enkele maal in els aangetroffen\ 

Vreemd genoeg noemen Duitse auteurs een 

hele reeks verschillende bomen maar geen 

berk! Zo vermeldt bijvoorbeeld Koch (1989): 

beuk, hazelaar, eik en minder vaak den en 

spar. Uit Nederland zijn geen gegevens met 

betrekking tot de boomsoort bekend. 

Discussie 

Het voorkomen van Schizotus pectinicornis is 

tot het uiterste zuiden van ons land beperkt. 

Vele planten- en diersoorten vertonen een ver¬ 

gelijkbaar verspreidingspatroon; in de plan¬ 

tengeografie wordt dit gebied als het krijt- of 

Zuidlimburgs district aangeduid (Van der 

Meijden, 1990). In het algemeen gaat het hier 

om soorten met een zuidelijk areaal, waarvan 

de noordgrens net door het zuiden van 

Limburg loopt. Schizotus pectinicornis heeft 

juist een boreo-alpien verspreidingspatroon; 

in Scandinavië komt ze tot boven de poolcir¬ 

kel voor. Opmerkelijk is het voorkomen in ons 

land van de boreo-alpiene kranssalomonsze- 

gel (jPolygonatum verticillatum (L.) Alk), die 

hier net als S. pectinicornis vrijwel tot de om¬ 

geving van Vaals, in het uiterste zuidoosten 

van Limburg beperkt is (Plate, 1980). In het 

geval van kranssalomonszegel wordt de rela¬ 

tief grote hoeveelheid neerslag die in dit hoog¬ 

ste deel van Zuid-Limburg valt als mogelijke 

verklaring genoemd (Westhoff et al., 1973). 

Mogelijk is dit ook voor Schizotus pectinicor¬ 

nis een factor van betekenis. 

De beide Pyrochroa-soorten hebben bin¬ 

nen de Nederlandse grenzen heel duidelijke en 

verschillende verspreidingspatronen. Er is 

weliswaar overlap, maar dat is slechts in een 

beperkt gebied het geval. In het totaal werd in 

176 5 X 5 km hokken het voorkomen van 

Pyrochroa-soorten vastgesteld; slechts in ne¬ 

gen hokken komen beide soorten samen voor. 

Als de situatie in de omringende landen niet 

bekend was, zou men zelfs kunnen vermoeden 

dat voor beide soorten de oost- respectievelijk 

westgrens van het areaal door Nederland zou 

lopen. Dat is niet het geval; in al de ons om¬ 

ringende landen komen beide soorten voor. 

Helaas is de verspreiding daar slechts globaal 

bekend. 

De verspreiding van de in Nederland meest 

gebruikelijke waardplanten, eik en wilg, kan 

de verspreiding van de beide Pyrochroa-soor¬ 

ten niet volledig verklaren. In West-Neder- 

land, op sommige plaatsen in Noord-Duits- 

land en in Groot-Brittannië is P. serraticornis 

tamelijk algemeen, algemener zelfs dan P. 

coccinea\ deze laatste is in Duitsland en ver¬ 

der naar het oosten de algemeenste van de 

twee. In het zuidelijk gedeelte van het ver¬ 

spreidingsgebied is P. serraticornis kennelijk 

nogal zeldzaam. In Nederland lijkt zij vooral 

in lagere en vochtige gebieden, zoals grien¬ 

den, voor te komen. Een dergelijke biotoop- 

voorkeur zou het ontbreken in oostelijk 

Nederland en de relatieve zeldzaamheid in de 

rest van het verspreidingsgebied kunnen ver¬ 

klaren. De soort is echter niet beperkt tot het 

laagland; er zijn exemplaren in de Alpen en de 

Pyreneeën (tussen 850 en 1200 meter) gevan¬ 

gen. 

Pyrochroa coccinea lijkt in Nederland juist 

een voorkeur voor hogere, pleistocene gebie¬ 

den te hebben. Gezien de vondsten langs rivie¬ 

ren kan dat echter niet worden gezien als een 

absolute voorkeur voor droge gebieden. 

Alleen langs de rivieren (en in Zuid-Limburg) 

komen beide Pyrochroa-soorten voor. Karak¬ 

teristiek voor het rivierengebied is het voorko¬ 

men van verschillende bodemsoorten. Het 

lijkt daarom mogelijk dat de grondsoort iets 

met de verspreidingspatronen te maken heeft. 

Om een beter inzicht te krijgen in de oorza¬ 

ken die aan deze opmerkelijke verspreidings¬ 

patronen ten grondslag liggen zijn meer waar- 
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nemingen van de boomsoorten waarin de lar¬ 

ven zich in ons land ontwikkelen gewenst. 

Daarnaast zou, in de gebieden waarin beide 

soorten op het eerste gezicht door elkaar voor¬ 

komen, onderzocht kunnen worden of dat op 

een kleinere schaal ook zo is. Volgens T. 

Kwakman (schriftelijke mededeling) is dat in 

de omgeving van Diepenveen niet het geval: 

Pyrochroa serraticornis komt er vooral in de 

uiterwaarden voor, terwijl P. coccinea op een 

hoger gelegen landgoed gevonden wordt. 
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Neotropical Pterophoridae 14: the species complex 

Platyptilia thyellopa Meyrick, 1926 (Lepidoptera) 

C. Gielis 

GIELIS, C„ 1997. NEOTROPICAL PTEROPHORIDAE 14: THE SPECIES COMPLEX PLATYPTILIA THYELLOPA 

MEYRICK, 1926 (LEPIDOPTERA). - ENT. BER., AMST. 57 (3): 38-41. 

Abstract: The species Platyptilia thyellopa Meyrick, 1926 is redescribed and its genital structure is illustrated. 

Differences with a newly described sister species, Platyptilia anniei spec, nov., are given. 

C. Gielis, Mr. Haafkensstraat 36, 4128 CJ Lexmond, The Netherlands. 

Introduction 

When identifying a large series of specimens 

resembling Platyptilia thyellopa Meyrick 

from numerous localities in the Andes moun¬ 

tains, ranging from Venezuela to Peru and 

Bolivia, a certain variation in the wing shape 

and size was noticed. It was not until the male 

genitalia were examined that an undescribed 

species was found. In the female genitalia the 

structures did not reveal diagnostic characters. 

Although the species could easily be distin¬ 

guished by differences in the male genital 

structures, finding additional characters was 

difficult. One of the original observations was 

on the difference in size. The majority of the 

moths had a somewhat smaller wing span and 

the fore wings were more slenderly built. The 

larger-sized specimens had broader fore 

wings. This corresponded with the differences 

in the male genitalia. In the female genitalia 

no additional differentiating structures could 

be noticed. The fact that the bigger species 

flies on average at a higher altitude is not a 

true diagnostic feature, as the wing span may 

be ecologically influenced by the altitude. 

Platyptilia thyellopa Meyrick, 1926 
(figs 1-2) 

Platyptilia thyellopa Meyrick, 1926: 298. 

Material 

Lectotype: â, Colombia, Mt. Tolina, 12500 ft (= 3800 m), 

vii.1920 (BMNH). Paralectotypes: 25, same data as lec¬ 

totype (BMNH). Bolivia: 1 9, Songotal, Cuticucho, 3700 

m, 4.XÜ.1953 (W. Forster), gent CG 3572 (ZSM). 

Ecuador: Id, Carchi, 12.5 km N El Angel, 3500 m, 

12.1.1985 (N. Venedictoff), gent CG 3555 (AME); 19, 

Napo, road Cosanga - Tena 5.5 km, 2170 m, 184.1983 (N. 

Venedictoff & C. Lemaire), gent CG 3567 (AME); ld, 

Pichincha, San Juan, 3500 m, 18.iii. 1982 (N. Venedic¬ 

toff), gent CG 3570 (AME). 

Diagnosis 

The species is characterized by the generally 

larger wingspan and somewhat broader fore 

wings, which distinguishes the species from 

Platyptilia anniei Gielis spec, nov., combined 

with the costal triangular spot which proceeds 

into the second forewing lobe, towards the 

anal angle. 

Redescription 

Male, female. Wingspan 22-28 mm. 

Head appressedly scaled, pale ferruginous, 

with some erect scales at the collar. Frons pale 

ferruginous, rounded. Palpae two and a half 

times eye diameter, first segment and basal 

half of second segment ferruginous, distal half 

of second and third segment and upper surface 

ferruginous white; second segment thickened 

with pronounced scales. Antennae shortly cil¬ 

iated; faintly ringed brown and dark brown. 

Thorax ferruginous brown. Tegulae brown. 

Mesothorax grey-white, speckled brown. Fore 

legs: femur dark brown, tibiae and tarsi ochre- 
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Figs 1-3. Platyptilia thyellopa Meyrick and P. anniei spec. nov. 1, P. thyellopa, male genitalia. Ecuador, Pichincha, San 

Jüan, 3500 m, 18.ii.1982 (N. Venedictoff), gent. CG 3570 (AME); 2, P. thyellopa/P. anniei spec, nov, female genitalia. 

Ecuador, Napo, Road Cosange - Mena 6.5 km, 2200 m, 22.xii.1984 (N. Venedictoff), gent. CG 3547 (AME). 3, P. an¬ 

niei spec, nov., male genitalia. Ecuador, Pichincha, Road Quito - Chiriboga km 40, 2480 m, 22.ii. 1982 (N. Venedictoff), 

gent. CG 3569 (AME). 

ous with brown scales near joints. Mid legs 

ochreous with brown scales around the joints. 

Hind legs with two pairs of spurs; outer spur 

of proximal pair shorter than inner spur, distal 

pair of equal length, ochreous gradually dark¬ 

ening brown towards spur pairs and towards 

end of tarsal segments. Fore wings cleft from 

4/5, ochreous brown. Markings dark brown, 

all poorly defined, a costal spot at 1/3, a costal 

triangle which progresses obliquely into the 

second lobe to mid-dorsal; dorsal spots at 1/4 

and at half the dorsum. The first lobe distal 

from the triangular spot and the second lobe 

distal from the oblique extension bright ochre¬ 

ous yellow. A subterminal ochreous white line 

in both lobes, margined dark brown. Fringes 

greyish with a dark basal line at the termen; 

dark brown patches at the apex and anal angle 

of both lobes and at half and 3/4 of the dor¬ 

sum. Underside dark brown, with ochreous 

white spots in both lobes; a large central spot 

in the first lobe interrupted by brown scales on 

the veins and a subterminal line in both lobes. 

Hind wings grey brown, near apex of first lobe 

ochreous white. Fringes brown-grey. At the 

dorsum of the third lobe a central black scale 

tooth. Underside dark brown, in the first lobe 

mixed ochreous, at apex condensed to subter¬ 

minal spot. Venous scales bright ferruginous, 

in a double row, the costal row longer than the 

dorsal row. 

Abdomen pale brown, with a lateral dark 

brown spot on third segment. 

Male genitalia (fig. 1): Valve symmetrical, 

lanceolate. The sacculus gradually narrowing 

to the apex. A small cucullar patch. Vinculum 
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arched, rather wide. Tegumen simple, with 

well-developed uncus. Anellus arms up to half 

the tegumen, moderately thick, with small 

caulis. Aedeagus curved, coecum well-devel¬ 

oped. No cornuti. 

Female genitalia (fig. 2): Ostium slightly 

excavated. Antrum four times longer than 

wide; gradually narrowing; the distal part scle- 

rotised. Ductus bursae as long as antrum. At 

the junction of the antrum and ductus bursae a 

small sclerite. Vesica seminalis at the junction 

of the ductus bursae and the bursa copulatrix. 

Bursa copulatrix vesicular, with a pair of horn¬ 

like signa. Apophyses anteriores slender, well 

developed. Apophyses posteriores three times 

the papillae anales. 

Ecology 

The moths fly from October to February. The 

specimens were collected at altitudes of 2170 

to 3800 m. The hostplant is unknown. 

Distribution 

Bolivia: Songo Valley; Colombia: Mt Tolima; 

Ecuador: Carchi, Napo, Pichincha. 

Remarks 

The species is extremely difficult to separate 

from Platyptilia anniei Gielis. The size of the 

species seems in a different range, although 

there is overlap. In the male genitalia the 

species are well distinguished; the female gen¬ 

italia, however, are of no help so far. An addi¬ 

tional problem is the presence of some varia¬ 

tion in the female genitalia. 

Platyptilia anniei spec, nov 

(figs 2-3) 

Material 

Holotype: 6, Ecuador, Pichincha, Rd Quito/ Chiriboga 

k40, 2480 m, 22.iii.1982 (N. Venedictoff), gent CG 3569 

(AME). Paratypes: Bolivia: 9<3, Yungas de Corani, 2500 

m, 29.ix.1953, l.x.1953, 3.X.1953 (W. Forster), gent CG 

3563, 3564 (ZSM, CG). Ecuador: 5 c?, Pichincha, Rd 

Quito/Chiriboga k34, 2750 m, 6.vi.l977 (N. Venedictoff), 

gent CG 3548, 3552 (AME, CG); le?, Pichincha, Rd 

Quito/Chiriboga k33, 2750 m, 20.xi.1984 (N. Venedic¬ 

toff) (AME); 66, Pichincha, Nono/Nanegal km 3.6, 2810 

m, 14.V.1982 (N. Venedictoff), gent CG 3571 (AME, 

CG); le?, Lumbaqui, 25.ix.1975 (N. Venedictoff) (AME); 

3 e?, Napo, Santa Elena/Guacama + 2.7k, 1730 m, 

14.xii.1984 (N. Venedictoff), gent CG 3568 (AME, CG); 

le?, Napo, RdCosanga/Tena6.5k, 2200m, 14.iv.1985 (N. 

Venedictoff) (AME); le?, Napo, Papallacta + 10km, 2750 

m, ll.xii.1984 (N. Venedictoff) (AME); le?, Napo, San 

Francisco de Borja, 15.V.1975 (Spangler, Gurney, Langley 

& Cohen), gent CG 3448 (USNM); le?, Carchi, des El 

Carmelo kl5, 3250 m, 7.L1983 (N. Venedictoff) (AME). 

Peru: 1$, Huanaco, 25 km NE Huanaco, Cordilliera 

Carpish, Pattytrail 2600 m., 8-10.ii.1987 (O. Karsholt, sta. 

15), gent. CG 4170 (ZMUC). Venezuela: 2 c?, Merida, 

Mucuy Fish Hatchery, 7 km E Tabay, 6600’ (= 2000 m), 

10-13.ii.1978 (J.B. Heppner), gent CG 3464 (USNM, CG); 

2c?, Merida, 4 km S Santo Domingo, 19-23.ii.1976 (C.M. 

& O.S. Flint), gent CG 3458 (USNM, CG). 

Diagnosis 

The species is characterized by the generally 

smaller wingspan and more slender fore wing 

shape, which distinguishes the species from 

Platyptilia thyellopa Meyrick, combined with 

the costal triangular spot which proceeds into 

the second forewing lobe, towards the anal an- 

gle. 

Description 

Male, female. Wingspan 19-24 mm. 

Head appressedly scaled, with some erect 

scales at collar, grey-white. Palpi three times 

eye diameter, protruding, pale brown, upper 

parts whitish. Third segment slender, as long 

as second. Antennae grey-white and brown 

ringed, shortly ciliated. 

Thorax and tegulae brown-grey. Meso- 

thorax ferruginous white. Legs brown-grey. 

Hindlegs with two pairs of spurs of equal 

length. Forewings cleft from 3/4, colour fer¬ 

ruginous. Markings dark brown, consisting of 

a costal triangle; from the base of the cleft this 

triangle continues in an oblique dash in the 

second lobe which reaches the anal angle. 

Some irregular dark scaling at the dorsum at 

half the wing length, diffuse along the costa. 

In both lobes a pale subterminal line; a pale 

dash in the first lobe between this line and the 
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costal triangle. Fringes grey, at the anal angles 

dark. At the dorsum at 1/2 and 3/4 a small 

scale tooth. Underside brown with pale mark¬ 

ings in both lobes, as above. 

Hindwings grey-brown, near apex of first lobe 

a subterminal pale spot, as in the forewing 

lobes. Fringes grey. At the mid-dorsum of the 

third segment a scale tooth, and along the en¬ 

tire dorsum isolated dark scales in the fringe. 

Underside brown. Venous scales orange, in a 

double row. The dorsal row longer and ex¬ 

tending into the second lobe. 

Abdomen pale brown, with a lateral dark 

brown spot at third segment. 

Male genitalia (fig. 3): Valve symmetrical. 

The sacculus gradually narrowing towards 3/4 

of the valve. A well developed triangular cu- 

cullar process at mid-valve, and basal of this a 

small cucullar patch. Vinculum longitudinal 

with a saccus tooth. Tegumen simple and a 

stout uncus. Anellus arms slender, 1/3 of tegu¬ 

men, with small caulus. Aedeagus curved, 

stout. Top bifurcate, coecum well developed. 

Female genitalia: For description and illus¬ 

tration, see Platyptilia thyellopa Meyrick (fig. 

2). 

Ecology 

The moths were collected in September, Octo¬ 

ber, December, February, May and June; at al¬ 

titudes of 1730-2810 m. The hostplants are un¬ 

known. 

Distribution 

Ecuador: Napo, Pichincha; Venezuela: Meri¬ 

da; Peru: Huanaco; Bolivia: Yungas de Cora- 

ni. 

Remarks 

The species is in its appearance hardly distin¬ 

guishable from P. thyellopa Meyrick. Only the 

smaller size and the genital structure in the 

male are diagnostic. 

Abbreviations 

AME: Allyn Museum of Entomology, Sarasota, 

Florida, U.S.A.; BMNH: British Museum of 

Natural History, London, England; CG: C. 

Gielis, Lexmond, the Netherlands; USNM: Na¬ 

tional Museum of Natural History, Washington, 

D.C., U.S.A.; ZMUC: Zoologisk Museum, Uni¬ 

versity of Copenhagen, Denmark; ZSM: Zoo¬ 

logische Staatssammlung, München, Germany. 

Acknowledgements 

I wish to express my thanks to Dr W. Dierl (München, 

Germany), Mr O. Karsholt (Copenhagen, Denmark), Dr 

J.Y. and L.D. Miller (Sarasota, Florida, U.S.A.), Mr M. 

Shaffer (London, Great Britain) and Dr A. Solis 

(Washington, D.C., U.S.A.) for the loans of material, and 

Mr H.W. van der Wolf for his linguistic support. 

References 

Meyrick, E., 1926. Exotic Microlepidoptera 3: 289-320. 

London. 

Accepted 25.xi.1996. 



Saprinus georgicus, new to the Australian fauna 

(Coleoptera: Histeridae) 

R Kanaar 

KANAAR, P„ 1997. SAPRINUS GEORGICUS, NEW TO THE AUSTRALIAN FAUNA (COLEOPTERA: HISTERI¬ 

DAE). - ENT. BER., AMST. 57(3): 42. 

Abstract: Saprinus georgicus is recorded from Australia for the first time. 

Jan van Ruusbroeclaan 31, 2343 JM Oegstgeest, The Netherlands. 

In the collection of the National Natural 

History Museum in Leiden one male and one 

female of Saprinus georgicus Marseul are pre¬ 

sent, collected by Baas Becking and Reuter in 

“Fennelslake” on 24.iii.1936, together with 

Saprinus cyaneus (Fabricius). Probably they 

originate from Australia, but, as it was impos¬ 

sible to locate “Fennelslake”, the presence of 

this species in Australia could not be proved. 

A female specimen in my collection origina¬ 

tes from Althorpe Island, South Australia, 

vii.1978, leg. Mrs Lawley, but without a male 

an indisputable identification is not possible. 

Recently this problem could be solved by 

the examination of additional material. On 

16.xi.1994 Mrs M. J. Hielkema-Slappendel 

found two males and one female of Saprinus 

georgicus in Tarlee, South Australia. Genital 

examination confirmed the identification. 

Another male specimen was found among uni¬ 

dentified material from the Museum of Vienna 

(Austria), with a label: “N. Queensland, 1917/ 

1918”. 

Saprinus georgicus is very similar to 

Saprinus chalcites (Illiger), and without exa¬ 

mination of the male genitalia the identifica¬ 

tion of these two species is rather tricky. The 

presence of Saprinus chalcites in Australia 

was already recorded by Dahlgren (1968). 

Confusion with Saprinus georgicus can be ex¬ 

cluded, since Dahlgren did examine the male 

genitalia. 

Saprinus georgicus has a vast distribution 

area, also including South Europe, Central 

Europe and Central Asia. Saprinus chalcites is 

distributed in the Mediterranean subregion, 

Africa, Central Asia, Arabia, Burma and In¬ 

dia. Probably both species have been introdu¬ 

ced into Australia in the past during the colo¬ 

nisation from Europe. Both species are mainly 

found under excrements on sandy soil, less 

commonly under carrion. 
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Neotropical Pterophoridae 15: new synonyms 

(Lepidoptera) 

C. Gielis 

GIELIS, C., 1997. NEOTROPICAL PTEROPHORIDAE 15: NEW SYNONYMS (LEPIDOPTERA). - ENT BER., 

AMST. 57 (3): 43. 

Abstract: The recently described Megalorhipida rishwani Makhan, 1994 has turned out to be a junior synonym of M. leu- 

codactyla (Fabricius, 1794) and Stenoptilodes amrishi Makhan, 1994 is a junior synonym of S. brevipennis (Zeller, 

1874). 

C. Gielis, Mr. Haafkensstraat 36, 4128 CJ Lexmond, The Netherlands. 

Introduction 

Recently it was brought to my attention by Mr 

B. Brugge and Mr W. Hogenes of the Zoo¬ 

logical Museum, Amsterdam (ZMA) that two 

new species of plume moths had been deposit¬ 

ed in the collections. As I had not examined 

these species, Megalorhipida rishwani Mak¬ 

han and Stenoptilodes amrishi Makhan, for 

my current review of the Pterophoridae of the 

new world, I was eager to see them. It soon 

turned out, however, that these species were 

already known to science. I hereby list the 

known synonyms of the species involved. 

Megalorhipida leucodactylus (Fabricius) 

leucodactylus (Fabricius, 1794) (Pterophorus), Virgin Is. 

syn.: defectalis (Walker, 1864) (Pterophorus), Sierra 

Leone 

congrualis (Walker, 1864) (Pterophorus), North India 

oxydactyla (Walker, 1864) (Pterophorus), Sri Lanka 

haxvaiiensis (Butler, 1881) (Aciptilia), Hawaii 

ochrodactyla (Fish, 1881) (Trichoptilus), USA (Texas) 

centetes (Meyrick, 1886) (Trichoptilus), Papua New 

Guinea 

compsochares (Meyrick, 1886) (Trichoptilus), Cape 
Verde Is. 

ralumensis (Pagenstecher, 1900) (Trichoptilus), Bismarck 
Is. 

derelictus (Meyrick, 1926) (Trichoptilus), Galapagos Is. 

palaestinensis Amsel, 1935, Israel 

palästinensis Amsel, 1935, incorrect spelling 

rishwani Makhan, 1994, syn. nov., Surinam 

Material examined 

Holotype Megalorhipida rishwani Makhan, 3 : Suriname, 

Commewijne, 29.v. 1992 (D. Makhan), genital slide not 

numbered (ZMA). Paratype Megalorhipida rishwani 

Makhan, 2 : same locality and date, genital slide not num¬ 

bered (ZMA). 

Stenoptilodes brevipennis (Zeller) 

brevipennis (Zeller, 1874) (Platyptilia), Peru 

syn.: crenulata (Barnes & McDunnough, 1913) (Platy¬ 

ptilia), USA (Florida) 

taprobanes auct. (non Felder & Rogenhofer, 1875) 

amrishi Makhan, 1994, syn. nov., Surinam 

Material examined 

Holotype Stenoptilodes amrishi Makhan, 3: Suriname, 

Suriname, 29.vii.1992 (D. Makhan), genital slide not 

numbered (ZMA). 
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Boekbesprekingen 

esprekingen Boekbesprekingen Boekbesprekingen 

Boekbesprekingen Boekbesprekingen Boekbespre 

Chrysomelidae biology, 1996. P. H. A. 

JOUVET & M. L. COX eds.; 3 volumes. SPB 

Academie Publishing (P.O. Box 11188, 

1001 GD Amsterdam; e-mail kugler@pi.net). 

ISBN van het complete werk 90-5103-124-6; 

gebonden. Afzonderlijke delen: 1, The classifi¬ 

cation, phylogeny and genetics, pp 444 (ISBN 

90-5103-121-1; ƒ 280); 2, Ecological studies, pp 

465 (ISBN 90-5103- 122-X; ƒ 295); 3, General 

studies, pp 365 (ISBN 90-5103-123-8; ƒ 250). 

Deel 1 begint met twee historische overzich¬ 

ten van de classificatie van de chrysomeliden 

(door K. Suzki en M. Schmitt); in het tweede 

artikel wordt geprobeerd dit met een kenmer- 

ken-analyse te toetsen. Dit wordt gevolgd 

door een aantal artikelen over de phylogeneti¬ 

sche classificatie van de familie aan de hand 

van morfologische en anatomische kenmer¬ 

ken. Onder meer de bouw van de poppen 

(M.L. Cox), de geslachtsorganen (J.S. Mann 

& Crowson, K.K. Verma) wordt hierbij te 

hulp geroepen, maar ook het patroon van mi¬ 

nuscule doorntjes waarmee de dekschilden 

aan het lichaam worden ’gekleefd' (G.A. 

Samuelson). Het deel wordt besloten met een 

vijftal artikelen over genetica en evolutie. De 

grote variatie van de familie wordt hier aardig 

weerspiegeld: de artikelen gaan over de insec- 

ticiden-resistentie van de coloradokever (B.A. 

Bishop & E.J. Grafius), de populatie-genetica 

van alpiene soorten (S. Knoll e.a.), de kleurpo- 

lymorfie van een Phyllotreta (P. Verdyck 

e.a.), het biogeografisch ontstaanscentrum van 

de Chrysomelinae (M. Daccordi) en over 

soorten uit de Dominicaanse barnsteen (J.A. 

Santiago-Blay e.a.). 

De oecologische studies, gebundeld in het 

tweede en dikste deel zijn gegroepeerd in drie 

blokken: dichtheids-afhankelijke regulatoren, 

oeocologie van populaties en gemeenschap¬ 

pen, en de relaties met waardplanten (inclusief 

toepassingen bij de biologische bestrijding 

van onkruiden). Toch doet deze driedeling on¬ 

volledig recht aan het spectrum van thema’s 

dat wordt behandeld. 

Onvermijdelijk is deel drie, dat de onderti¬ 

tel draagt van ’General studies’ een beetje een 

lappendeken - of zo men wil een bonbondoos. 

Vier artikelen bespreken de biogeografie (en 

daarmee gerelateerde waardplant-associaties), 

twee de larven (een literatuuroverzicht, en een 

artikel over verzamelen en kweken) en drie as¬ 

pecten van de reproductie (embryonale ont¬ 

wikkeling, spermatogenese, parthenogenese). 

Tenslotte zijn er twaalf artikelen die de biolo¬ 

gie van afzonderlijke groepen of soorten als 

onderwerp hebben. 

Chrysomeliden vormen een soortenrijke 

(35000 soorten) en bijzonder gevarieerde 

groep van kevers, en deze drie boeken illustre¬ 

ren perfect deze rijkdom aan schakeringen. 

Samen geven ze een bijzonder mooie inleiding 

in alle aspecten van de haantjes. De drie delen 

hebben elk hun eigen index. Dat doet een klein 

beetje afbreuk aan de overzichtelijkheid van 

dit waardevolle drieluik, maar heeft als be¬ 

langrijk voordeel dat geïnteresseerden die zich 

slechts één deel kunnen veroorloven toch een 

volwaardig boek aanschaffen. 

Willem N. Ellis. 
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Nieuwe en interessante Microlepidoptëra uit 

Nederland in het jaar 1994 (Lepidoptera) 

K. J. Huisman & J. C. Koster 

HUISMAN, K. J. & J. C. KOSTER, 1997. NEW AND INTERESTING MICROLEPIDOPTËRA FROM THE 

NETHERLANDS IN THE YEAR 1994 (LEPIDOPTERA). - ENT. BER., AMST. 57 (4): 45-65. 

Abstract. The eight compilation of Microlepidoptëra collected in The Netherlands covers the year 1994. Six species are 

recorded for the first time from The Netherlands. Micropterix schaejferi (Micropterigidae) was already collected in May 

1977 but was not reported so far. The specimens were caught by sweeping Vaccinium myrtillus. One specimen of 

Caloptilia suberinella (Gracillariidae) was collected in a light trap in the southwestern part of the country. Two speci¬ 

mens of Monochroa arundinetella (Gelechiidae) were collected at light in the dunes in the province of Noord-Holland. 

The species is compared with M. suffusella and diagnostic features are described and figured. Scrobipalpula psilella was 

collected in 1991 in the very south-east of the country (Zuid-Limburg). Caryocolum fraternella was reared from Stellaria 

fontanum from Zuid-Limburg. Two specimens of Eucosma catoptrana (Tortricidae) were collected on the West Frisian 

Island of Terschelling. A seventh species, Epermenia falciformis (Epermeniidae), also new for The Netherlands, was 

mentioned from Eindhoven by Scholz (1996). The differences in the external characters and male and female genitalia 

of Lita solutella and L. sexpunctella are discussed. 

K. J. Huisman, Patrijzenlaan 4, 8091 BK Wezep. 

J. C. Koster, Van Brederodestraat 53, 1759 VG Callantsoog. 

Inleiding 

Het achtste verslag over in Nederland waarge¬ 

nomen Microlepidoptëra handelt in hoofdzaak 

over het jaar 1994. Waar nodig zijn ook oude¬ 

re gegevens opgenomen. 

Voor de nomenclatuur is in vrijwel alle ge¬ 

vallen gebruik gemaakt van de naamlijst van 

Schnack (1985). Indien namen in de lijst van 

Lempke (1976) daar van afwijken, worden de¬ 

ze als synoniemen weergegeven. 

De vindplaatsen zijn per provincie gerang¬ 

schikt. Indien het aantal exemplaren niet 

wordt vermeld, betreft de vangst slechts één 

exemplaar. De verantwoordelijkheid voor de 

determinaties ligt in beginsel bij de inzenders; 

waar nodig en voor zover mogelijk is een en 

ander ook door de auteurs bekeken. 

Provincies: Fr - Friesland; Gr - Groningen; Dr - Drenthe; 

Ov - Overijssel; F1 - Flevoland; Gld - Gelderland; U - 

Utrecht; NH - Noord-Holland; ZH - Zuid-Holland; Z - 

Zeeland; NB - Noord-Brabant; L - Limburg. 

Al diegenen die gegevens voor deze jaarlijst hebben ver¬ 

strekt, willen wij van harte bedanken voor hun medewer¬ 

king. Dit betreft in de eerste plaats het overgrote deel van 

de leden van de sectie Snellen. Maar ook van buiten die 

kring worden in toenemende mate gegevens aangeleverd. 

De namen van de waarnemers volgen hieronder. In enke¬ 

le gevallen hebben wij gebruik kunnen maken van het ge¬ 

gevensbestand van de Stichting Tinea. Tevens danken wij 

de heren W. Biesenbaum, Velbert-Langenberg, Duits¬ 

land, O. Karsholt, Kopenhagen, Denemarken en Dr S. Y. 

Sinev, St. Petersburg, Rusland voor het verrichten van 

enige determinaties en/of het beschikbaar stellen van ma¬ 

teriaal. Ook diverse leden van de sectie Snellen hebben 

ons met advies terzijde gestaan, te weten de heren Gielis, 

M. G. M. Jansen, van Nieukerken, Romeijn en van der 

Wolf. 

Waarnemers: B. van Aartsen, ’t Harde (BvA); G. 

Bergsma, Appelscha (GB); L. Bot, Formerum (LB); L. J. 

van Deventer, Drunen (LD); D. Doornheijn, Nieuwe- 

Tonge (DD); G. J. Flint (t) (GF); Deventer; F. J. Groenen, 

Luyksgestel (FG); K. J. Huisman, Wezep (KH); M. Jan¬ 

sen, Hoogeveen (MJ); M. G. M. Jansen, Lienden (MGJ); 

I. A. Kaijadoe, Oegstgeest (IAK); J. C. Koster, Callants¬ 

oog (JCK); J. A. W. Lucas, Rotterdam (JL); C. Naves, 

Drempt (CN); A. van Randen, Oosterwolde (AvR); P. J. 

Rooij, Brielle (PR); T. Rutten, Venray (TR); A. Schreurs, 

Kerkrade (AS); J. W. Sinnema, Hemrik (JS); R. de Vos, 

Zaandam (RV); J. van Vuure, Kortgene (JV); J. B. Wol- 

schrijn, Twello (JW); P. J. Zumkehr, Midsland, Terschel¬ 

ling (PJZ). 

Collecties: RMNH - Nationaal Natuurhistorisch Mu¬ 

seum, Leiden; ZMA - Instituut voor Systematiek en 

Populatiebiologie (Zoölogisch Museum), Amsterdam. 
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Fig. 1. Micropîerix schaefferi. Fig. 2. Caloptilia suberinella. 

Micropterigidae 

Micropterix tunbergella (Fabricius) 

Eén exemplaar van Micropterix tunbergella 

werd op 3 mei 1994 door C. Naves op de stam 

van haagbeuk (Carpinus betulus L.) aange¬ 

troffen in het Heekenbroek te Hoog Keppel 

(Gelderland). De soort was van slechts van 

vijf plaatsen in Zuid-Limburg en uit de 

Bijvank bekend (Küchlein, 1993). De soorten 

van deze familie zijn stuifmeeleters. Ze voe¬ 

den zich met het stuifmeel van de bloemen 

van eik (Quercus sp.) en gewone esdoorn 

(Acer pseudoplatanus L.) (Heath, 1976). Mi¬ 

cropterix thunbergella werd echter door de 

tweede auteur ook uit naaldhout geklopt. Van 

deze soort zijn de eerste stadia onbekend. 

voerig door Heath (1975) behandeld; de vlin¬ 

der staat sindsdien te boek als M. schaefferi. 

Het dier onderscheidt zich van de andere in 

Nederland voorkomende soorten van het ge¬ 

slacht Micropterix door de langgerekte gou¬ 

den streep, die loopt van de basis tot halver¬ 

wege de binnenrand van de voorvleugel. Ook 

van deze soort is van de eerste stadia niets be¬ 

kend. 

De vlinder komt wijdverspreid over grote 

delen van Europa voor en is van de volgende 

landen bekend: België, Denemarken, Duits¬ 

land, Frankrijk, Hongarije, voormalig Joego¬ 

slavië, Oostenrijk, Polen, Tsjechië en Zwitser¬ 

land (Heath, 1975). 

Heliozelidae 

Micropterix schaefferi Heath, nieuw voor de 

fauna (fig. 1) 

Op 7 mei 1977 werden te Zeddam (Gelder¬ 

land) door B. van Aartsen 12 exemplaren van 

Micropterix schaefferi gesleept van bloeiende 

blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus L.). Van 

deze serie bevindt zich één exemplaar in col¬ 

lectie Wolschrijn en één exemplaar in collec¬ 

tie van het museum in Leiden. Hoewel de vlin¬ 

der al enige tijd geleden in ons land gevangen 

is en de juiste determinatie in kleine kring be¬ 

kend was, is er nog nooit iets over de vondst 

gepubliceerd. 

De nomenclatorische warwinkel rond deze 

reeds lange tijd onder de naam Micropterix 

ammanella bekend staande soort wordt uit- 

Antispila metalella (Denis & Schiffermüller) 

In juli 1993 werden er te Twello (Gelderland) 

door J. B. Wolschrijn twee bladmijnen aange¬ 

troffen op gele kornoelje (Cornus mas L.), die 

binnenshuis in 1994 twee vlinders van Anti- 

spila metalella opleverden. Buiten Zuid- 

Limburg waren tot nu toe maar vier vindplaat¬ 

sen uit ons land bekend (Huisman & Koster, 

1994). 

De rups mineert in juli en augustus in de 

bladeren van rode kornoelje (Cornus sangui- 

nea L.) en gele kornoelje. 
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Fig. 3-8. Genitalien. 3-4, Caloptilia suberinella (3, <?; 4, $); 5-6, Monochroa arundinetella (5, S; 6, $); 7-8, 
Monochroa suffusella (7, <3; 8. $). 
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Gracillariidae 

Caloptilia suberinella (Tengström), nieuw 

voor de fauna (fig. 2-4) 

Op 31 augustus 1983 werd door de eerste au¬ 

teur één vrouwtje van Caloptilia suberinella 

aangetroffen in de lichtval die stond opgesteld 

in Melissant (Zuid-Holland). De determinatie 

werd bevestigd door O. Karsholt (Museum 

Kopenhagen). 

De grondkleur van de voorvleugel van deze 

soort (fig. 2) is een combinatie van vuilwit en 

lichtbruin met een aantal donkerbruine vlek¬ 

ken, die diagonaal op elkaar aansluiten en zo 

de voorvleugel een wat geblokt uiterlijk ge¬ 

ven. De soort lijkt nog het meest op een don¬ 

ker, sterk getekend exemplaar van Caloptilia 

populetorum (Zeiler). Exemplaren met licht¬ 

bruine voorvleugels zijn nauwelijks te onder¬ 

scheiden van deze soort. In het algemeen is de 

tekening bij C. populetorum echter beperkt tot 

enkele vlekjes langs de voorrand en langs de 

binnenrand, terwijl bij de meeste exemplaren 

van C. suberinella de vlekken een donker 

blokpatroon geven, met name langs de bin¬ 

nenrand. 

Bij het mannelijk genitaal (fig. 3) zijn de 

meest opvallende verschillen de verlengde 

saccus met verdikt uiteinde en de lange aede- 

agus, die over bijna de gehele lengte voorzien 

is van cornuti. Bij Caloptilia populetorum is 

de saccus niet verlengd en is de aedeagus 

hooguit voor de helft van de lengte voorzien 

van cornuti. Bij het vrouwelijke genitaal (fig. 

4) is de lengte van de ductus bursae ongeveer 

drie maal die van het corpus bursae. De ductus 

bursae is in het midden spoelvormig verbreed 

en gaat vervolgens over in een zeer nauw ge¬ 

deelte dat uitmondt in het corpus bursae. Bij 

C. populetorum is de ductus bursae ongeveer 

tweemaal zo lang als het corpus bursae en is 

zij juist een weinig verbreed direkt voor de 

uitmonding in het corpus bursae. 

Caloptilia suberinella heeft een noordelij¬ 

ke tot noordoostelijke verspreiding. Vermoe- 

delijk is de vlinder niet inheems in Denemar¬ 

ken, hoewel de soort er in sommige jaren 

wordt gevonden en zich dan enkele jaren kan 

handhaven (O. Karsholt, persoonlijke mede¬ 

deling). Ze is onder andere ook bekend van 

Zuid-Duitsland (Beieren), Zwitserland en 

Oostenrijk (Pröse, 1987; Kuznetsov, 1990; 

Huemer & Tarmann, 1993). De rups leeft op 

berk (.Betula sp.), aanvankelijk als bladmi- 

neerder en later in een opgerold blad (Kuz¬ 

netsov, 1990). 

Phyllonorycter anderidae (W. Fletcher) 

Waarnemingen. Gld: Winterswijk, Wooldse veen, 

1 .ix. 1993, mijnen, die op v.1994 ± 60 vlindertjes lever¬ 

den, JW. L: Schinveld, 30.ix.1994, een 20-tal vouwmij- 

nen op berk, waaruit in februari 1995 15 exemplaren ver¬ 

schenen, AS. 

Phyllonorycter anderidae kan het beste wor¬ 

den gevonden door in juli en in de herfst op 

vochtige heidevelden gericht naar de vouw- 

mijnen te zoeken op zaailingen van berk. Ook 

de bladmijnen te Schinveld werden gevonden 

op kleine berkjes, die groeiden tussen struik- 

heide (Calluna vulgaris (L.) Huil) in een 

vochtig heideterrein. Voor het onderscheid 

van deze soort en Phyllonorycter ulmifoliella 

(Hübner), de andere en veel algemenere soort 

op berk, wordt verwezen naar Van Nieuker- 

ken et al. (1993). Nieuw voor Limburg. 

Bucculatricidae 

Bucculatrix demaryella (Duponchel) 

Op 12 juni 1994 werd te Vlodrop-Station 

(Limburg) door A. Schreurs één exemplaar 

van Bucculatrix demaryella geklopt van berk. 

De soort is voor het eerst voor ons land vast¬ 

gesteld in 1983 aan de hand van mijnen op 

berk te Santpoort (Gielis et al., 1985). Nadien 

is zij in nog vier andere provincies aangetrof¬ 

fen (Küchlein 1993), waarbij het steeds vond¬ 

sten van bladmijnen betrof. De mijnen van B. 

demaryella waren reeds bekend van Vlodrop- 

Station, maar dit is de eerste waarneming van 

een adult in Nederland. 
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Yponomeutidae 

Argyresthia fundella (Fischer von 

Röslerstamm) 

Te Best werden op 5 juni 1994 door K. J. 

Huisman enkele exemplaren van Argyresthia 

fundella geklopt uit een thuja (Thuja sp.), die 

midden in een vochtig elzenbos groeide. De 

vlinder werd in 1938 door Doets in ons land 

ontdekt (Doets, 1940). Hij klopte de vlinder 

uit een spar {Abies sp.), de voedselplant die 

voor deze soort in de literatuur wordt opgege¬ 

ven (Friese, 1969). Sindsdien werd zij niet 

meer in ons land teruggevonden. 

De vlinder lijkt veel op Argyresthia retinel- 

la Zeiler. De donkergrijze bestippeling is bij 

A. fundella echter wat grover, maar dit ken¬ 

merk zal, zeker bij afgevlogen exemplaren, 

niet altijd even duidelijk zijn. De bewuste die¬ 

ren zijn alleen bewaard, omdat opviel dat er 

helemaal geen berk, de gebruikelijke voedsel¬ 

plant van A. retinella, in de direkte omgeving 

groeide. Het is dus niet onmogelijk, dat A. fun¬ 

della hier of daar over het hoofd is gezien. De 

vlinder is overigens in 1994 ook elders in 

Nederland waargenomen (Küchlein, persoon¬ 

lijke mededeling). 

Thuja was op de vindplaats de enige coni¬ 

feer. Het ligt dus voor de hand dat thuja ook 

een voedselplant voor de soort kan zijn, maar 

zonder verdere waarnemingen is dit niet meer 

dan een veronderstelling. Nieuw voor Noord- 

Brabant. 

Ypsolopha sequella (Clerk) 

In Sevenum (Limburg) werd op 26 juni 1994 

door A. Schreurs één exemplaar van Ypsolo¬ 

pha sequella aangetroffen op de stam van 

gewone esdoorn. Het betreft de tweede vondst 

voor ons land. Het eerste exemplaar werd in 

1992 op de St. Pietersberg verzameld (Küch¬ 

lein, 1993). De rups leeft in mei en juni in een 

licht spinsel op de bladeren van Spaanse 

aak {Acer campestre L.) en gewone es¬ 

doorn. Verpopping vindt plaats tegen de stam 

van de voedselplant of op de grond (Emmet, 

1979). 

Bedelliidae 

Bedellia somnulentella (Zeiler) 

Eén exemplaar van Bedellia somnulentella 

werd op 28 augustus 1994 door J. van Vuure 

te Kortgene op licht gevangen. Deze soort 

komt verspreid voor in voornamelijk de zuide¬ 

lijke helft van ons land (Küchlein, 1993). De 

rups mineert in de bladeren van akkerwinde 

{Convolvulus arvensis L.). Nieuw voor Zee¬ 

land. 

Oecophoridae 

Luquetia lobelia (Denis & Schiffermüller) {= 

Enicostoma lobelia) 

Eén exemplaar van Luquetia lobelia werd op 4 

juni 1993 door J. W. Sinnema gevangen te 

Hemrik. De soort is voornamelijk bekend uit 

Limburg, Noord-Brabant en Gelderland. Ook 

is er één vindplaats uit de duinen bekend 

(Küchlein, 1993: Egmond). De rups leeft op 

sleedoorn {Prunus spinosa L.). Nieuw voor 

Friesland. 

Batia internella Jäckh 

G. Bergsma ving op 12 juni 1994 één exem¬ 

plaar van Batia internella te Appelscha. Het 

betreft een weinig waargenomen soort, die 

voorkomt op de zandgronden in het zuiden, 

midden en oosten van ons land (Küchlein, 

1993). Vroeger werd vermoed dat de rups, net 

als die van Batia lambdella (Donovan), zou le¬ 

ven op brem {Cytisus scoparius (L.) Wimm. 

ex Koch). De vlinders zijn echter door B. van 

Aartsen bij Assel gevangen op een plek waar 

brem volkomen ontbrak (Lempke, 1988). In 

Denemarken werden de rupsen in aantal ge¬ 

vonden op de stammen van den {Pinus sp.) en 

lariks {Larix sp.), die werden beschenen door 

de zon en sterk begroeid waren met korstmos¬ 

sen. De rups overwintert en leeft in het voor¬ 

jaar onder een licht spinsel, dat is bedekt met 

uitwerpselen en stukjes korstmos (Buhl et al., 

1992). Vermoedelijk leven de rupsen, net als 
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die van Batia lunaris (Haworth), van schim- 

meldraden in dood hout. Nieuw voor Fries¬ 

land. 

Eratophyes amasiella (Herrich-Schäffer) 

Eén exemplaar van Eratophyes amasiella 

werd op 6 juli 1994 door A. van Randen ge¬ 

vangen te Oosterwolde. Deze soort werd tot 

dusverre voornamelijk waargenomen in Gel¬ 

derland en Limburg, met een enkele waarne¬ 

ming in het westen (Küchlein, 1993: Vlaar- 

dingen). De rupsen leven in dood hout 

(Diakonoff & Lefeber, 1980). Nieuw voor 

Friesland. 

Esperia sulphurella (Fabricius) 

Waarnemingen. ZH: Oegstgeest, 15 en 23.v. 1994, in huis, 

IAK; Z: Middelburg, 14.V.1993, gesleept in stadspark, 

KH. 

Na de eerste vondst van Esperia sulphurella in 

ons land te Melissant in 1971 (Huisman, 1974) 

zijn nog enkele vindplaatsen bekend gewor¬ 

den in het zuidwesten van het land en werd ze 

recentelijk ook op Texel aangetroffen (Küch¬ 

lein, 1993). De rupsen leven in dood hout. In 

het verleden is de soort al eens verspreid met 

open-haardhout (Huisman, 1974). 

Elachistidae 

Elachista humilis Zeiler 

Te Vlodrop-Station sleepte A. Schreurs in 

1994 op 29 mei en 12 juni in totaal een twin¬ 

tigtal exemplaren van Elachista humilis, een 

soort die slechts bekend was uit Zuid-Limburg 

en van een enkele vondst in Gelderland 

(Küchlein, 1993) en in Noord-Holland (Huis¬ 

man & Koster, 1995). 

Als voedselplant worden de volgende gras¬ 

soorten opgegeven: struisgras (Agrostis sp.), 

ruwe smele (Deschampsia cespitosa (L.) 

P.B.), zwenkgras (Festuca sp.), witbol (Hol- 

cus sp.) en rietgras (Phalaris arundinacea L.) 

(Parenti, 1994). 

Coleophoridae 

Coleophora discordella (Duponchel) 

In de Banjaard te Wissenkerke werden op 6 ju¬ 

ni 1994 door J. van Vuure twee exemplaren 

van Coleophora discordella gesleept uit de 

kruidachtige vegetatie langs de duinrand. De 

vlinder is bekend van een flink aantal lokaties 

langs de kust, maar ook uit het binnenland in 

de zuidelijke helft van ons land. De zakken 

zijn te vinden op rolklaver (Lotus corniculatus 

L.). Nieuw voor Zeeland. 

Coleophora violacea (Ström) (= hornigi Toll) 

Van Coleophora violacea ving J. van Vuure 

op 22 juni 1994 één exemplaar op licht te 

Kamperland. Deze soort komt hoofdzakelijk 

voor op de zandgronden in het midden en zui¬ 

den van ons land en in Zuid-Limburg en werd 

nog niet eerder waargenomen in het zuidwes¬ 

ten van ons land. De zakken zijn te vinden op 

appel (,Malus sp.), roos (Rosa sp.) en berk. 

Nieuw voor Zeeland. 

Coleophora tame sis Waters 

Op 13 juli 1994 sleepte J. van Vuure één 

exemplaar van Coleophora tamesis in de 

Banjaard te Wissenkerke. Het is een weinig 

voorkomende soort, die nog het meest in het 

binnenland wordt aangetroffen (Küchlein, 

1993). De rups leeft op zomprus (Juncus arti- 

culatus L.). Nieuw voor Zeeland. 

Coleophora tanaceti Mühlig 

Waarnemingen. Dr: Zwiggelte, 1992 en 1994, zakjes op 

boerenwormkruid (Tanacetum vulgare L.), BvA. Gld: 

Twello, 30.vii.1994, 10 zakjes langs de spoorbaan, JW. 

Coleophora tanaceti werd in 1982 nieuw voor 

ons land gevonden te Drenthe (Gielis et al., 

1985) en daar later op meerdere plaatsen ge¬ 

vonden, alsmede bij Eindhoven (Küchlein, 

1993). De zakken zijn in de zomer en de herfst 

te vinden op de bloemhoofdjes van boeren¬ 

wormkruid (Patzak, 1974). Nieuw voor Gel¬ 

derland. 
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Agonoxenidae 

Blastodacna vinolentella (Herrich-Schäffer) 

Het tweede Nederlandse exemplaar van Blas¬ 
todacna vinolentella werd op 1 juli 1970 door 
G. R. Langohr te Simpelveld verzameld. Net 
als bij het eerste exemplaar betreft het ook hier 
weer een oude vondst. Bij het doorkijken van 
de collectie van het Zoölogisch Museum, 
Amsterdam door S. Yu. Sinev werd een man¬ 
netje van deze soort aangetroffen tussen een 
serie van Blastodacna atra (Haworth). 

Cosmopterigidae 

Cosmopterix scribaiella (Zeiler) 

Waarnemingen. Ov: De Lutte, Beverborgsbrug, 

10.ix. 1993, tientallen mijnen op riet (Phragmites australis 

(Cav.) Trin. ex Steud.); Gld: Het Woold, Wooldse Veen, 

12.vi.1993, 2 exemplaren gesleept uit riet in een droge 

sloot, JCK; Twello, 4.VÜ.1989, JW; Wezep, 15.vi.1992, 

op licht; ll.vii.1993, 6 en 14.vii. 1994 steeds één exem¬ 

plaar gesleept uit riet; ix.1993 en ix.1994 op dezelfde 

plaatsen veel mijnen op riet, KH; NB: Eindhoven en 

Nuenens Broek, x.1993, mijnen in aantal op riet, die in 

V.1994 tientallen imago’s leverden, HW; L: Venray (uur- 

hok 52.14), 22.vi - 4.VÜ.1993, 6 exemplaren gesleept en 2 

op licht in elzenbroekbosjes met spaarzame rietbegroei- 
ing, TR. 

Cosmopterix scribaiella was tot dusver weinig 
waargenomen in ons land. De bekende vind¬ 
plaatsen lagen alle in de provincie Gelderland 
tussen Nijmegen en Mook, met uitzondering 
van één vondst in Noord-Brabant (Küchlein, 
1993). Door gericht zoeken naar de bladmij- 
nen en het afslepen van de voedselplant riet 
zijn er in korte tijd een aantal nieuwe vind¬ 
plaatsen vastgesteld. Nieuw voor Overijssel. 

Scythrididae 

Scythris inspersella (Hübner) 

Waarnemingen. Gld: Terlet, 3.VÜ.1994, spinsels; NB: 

Moergestel, vi.1994, in topspinsels wilgeroosje (Chamae- 

nerion angustifolium (L.) Scop.). 

De rupsen van Scythris inspersella omhullen 
de top van de voedselplant met een spinsel 

vermengd met uitwerpselen. In een spinsel be¬ 
vinden zich meerdere rupsen (J. B. Wol- 
schrijn, persoonlijke mededeling). De vlinder 
wordt slechts zelden waargenomen. Wellicht 
is het zoeken naar de rupsen in juni een betere 
manier om het voorkomen van de soort vast te 
stellen. Bekend uit het Gooi, de Veluwe, 
Overijssel en de Achterhoek (Küchlein, 
1993). Nieuw voor Noord-Brabant. 

Gelechiidae 

Monochroa arundinetella (Stainton), nieuw 
voor de fauna (fig. 5-6, 9) 

Waarnemingen. NH: Hollandsche Rading, 22.vii.1946, $ 

op licht, Doets (coll. NNM); Zwanenwater, 17.vii. 1993 en 

ll.vii.1994, ld en 1 5op licht, JCK. 

De in het Zwanenwater gevangen exemplaren 
van Monochroa arundinetella werden gede¬ 
termineerd door O. Karsholt, die later schreef 
hij dat hij onder geleend materiaal van het mu¬ 
seum in Leiden nog een exemplaar had gevon¬ 
den, afkomstig uit de collectie Doets. De soort 
werd abusievelijk in de codelijst van Küchlein 
(1987) als inlands vermeld, maar dit is later ge¬ 
corrigeerd (Küchlein, 1993). Het betrof hier 
een exemplaar van M. suffuse lia (Douglas). 
Monochroa arundinetella (fig. 9) lijkt sterk op 
deze soort, maar is ervan te onderscheiden met 
behulp van de volgende kenmerken. De kop is 
okerkleurig met licht grijsbruine tinten. De tho¬ 
rax is licht grijsbruin. De voorvleugel is licht 
grijsbruin, met een donkerbruine vlek aan de 
voorrand op 3/4 en eenzelfde vlek in het mid¬ 
den, recht onder de voorrandsvlek. Een donke¬ 
re schaduw verloopt schuin vanaf 1/3 van de 
voorrand tot 2/3 van de binnenrand, en eenzelf¬ 
de schaduw, die vaak minder duidelijk is, loopt 
vanaf de basis van de voorrand tot 1/3 van de 
binnenrand. De franjelijn is donker en wordt 
onderbroken door okerkleurige schubben. De 
achtervleugels zijn glanzend donkergrijs. 

Bij Monochroa suffusella (fig. 10) zijn kop 
en thorax crèmekleurig, en is de voorvleugel 
licht grijsbruin met een lichte, crèmekleurige 
voorrand en veel minder contrastrijk getekend 
dan bij de vorige soort. De schuine donkere 
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Fig. 9. Monochroa arundinetella. 

schaduwen ontbreken, maar er loopt een vage 

donkere lijn vanaf de middenvlek richting ba¬ 

sis en eenzelfde lijn vanaf de tornus richting 

basis en verder is de franjelijn ononderbroken. 

Vaak vormen de zwarte midden- en voor- 

randsvlek de enige duidelijk waarneembare 

tekening. De achtervleugels zijn bij deze soort 

glanzend lichtgrijs. 

Bij het mannelijk genitaal van Monochroa 

arundinetella (fig. 5) eindigt de top van de cu- 

cullus in een sterk gesclerotiseerd uitsteeksel, 

de sacculus is lang, sterk gekromd en puntig, 

en het vinculum is lang en afgerond. Het aan¬ 

tal cornuti in de aedeagus bedraagt ongeveer 

35. Bij M. suffusella (fig. 7) bevindt het ge- 

sclerotiseerde uitsteeksel zich onder de punt 

van de cucullus, is de sacculus korter en meer 

afgerond, en is het vinculum korter en spitser. 

Het aantal cornuti in de aedeagus bedraagt on¬ 

geveer 25. 

Bij het vrouwelijk genitaal van Monochroa 

arundinetella (fig. 6) zijn de apophyses anteri¬ 

ores sterk gekromd, is de gesclerotiseerde ring 

halverwege de ductus bursae aan de achterzij¬ 

de afgerond en heeft het signum een sterk net¬ 

vormige structuur. Bij M. suffusella (fig. 8) 

zijn de apophyses anteriores nagenoeg recht, 

is de gesclerotiseerde ring in de ductus bursae 

aan de achterzijde toegespitst en is de netvor¬ 

mige structuur van het signum nauwelijks aan¬ 

wezig. 

Monochroa arundinetella komt voor in 

Noord- en Midden Europa, maar is nergens 

gewoon (O. Karsholt, persoonlijke medede¬ 

ling). De biologie is zeer goed beschreven 

door Stainton (1867). De rups mineert in de 

Fig. 10. Monochroa suffusella. 

bladeren van oeverzegge (Carex riparia Curt.) 

en moeraszegge (Carex acutiformis Ehrh.) en 

maakt daarin van eind maart tot in mei lange 

gangmijnen. De verpopping vindt plaats op 

een blad van de voedselplant, net boven de 

waterlijn (Emmet, 1979). De rups van Mono- 

chroa suffusella leeft volgens Piskunov 

(1990) op populier (Populus sp.). Inmiddels 

zijn echter de larve en de mijn beschreven van 

veenpluis (Eriophorum angustifolium Hon- 

ckeny) (Buhl et al., 1992). Dit komt ook over¬ 

een met de ervaringen van H. W. van der 

Wolf, die een exemplaar uit wollegras (.Erio¬ 

phorum sp.) kweekte. 

Monochroa conspersella (Herrich-Schäffer) 

In de Stadsgaten te Hasselt (Overijssel) wer¬ 

den door K. J. Huisman in 1993 en 1994 op 28 

juni in totaal vijf exemplaren van Monochroa 

conspersella op licht gevangen. In 1939 is de¬ 

ze soort in ons land ontdekt (Bentinck, 1940) 

en sindsdien is zij gevonden op een tiental 

vindplaatsen, verspreid over ons land (Küch¬ 

lein, 1993). 

De rups leeft op gewone wederik (Lysima- 

chia vulgaris L.), waardoor de vlinder gebon¬ 

den is aan min of meer vochtige terreinen 

(Emmet, 1979). Mogelijk is het dier plaatse¬ 

lijk niet zeldzaam. 

Monochroa hornigi (Staudinger) 

Waarnemingen. Ov: Hasselt, Stadsgaten, 28.vi. 1994, op 

licht, KH; ZH: Melissant, 12.ix.1984, op licht, KH (det. 

O. Karsholt). 
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Fig. 11. Lita sexpunctella. 

Monochroa hornigi is sinds 1952 uit Neder¬ 

land bekend (Bentinck, 1954) en sindsdien op 

zeven andere plaatsen gevonden, de meeste in 

het midden van ons land (Küchlein, 1993). De 

rups leeft in de stengel en zijtakken van dui¬ 

zendknoop (.Polygonum sp.) (Emmet, 1979). 

Nieuw voor Overijssel. 

Teleiodes saltuum (Zeiler) 

Van Teleiodes saltuum ving K. J. Huisman op 

22 juni 1994 één exemplaar te Ootmarsum. In 

1976 werd het eerste exemplaar in ons land 

gevangen (Küchlein et al, 1988) en sindsdien 

is de soort van vele vindplaatsen bekend ge¬ 

worden (Küchlein, 1993). De rups leeft op 

den, lariks en populier (Piskunov, 1990). 

Nieuw voor Overijssel. 

Lit a sexpunctella (Fabricius) (= virgella 

(Thunberg) (fig. 11, 14-15) 

In de jaarlijst over 1993 (Huisman & Koster, 

1996) werden abusievelijk vondsten van Lita 

sexpunctella vermeld uit Wezep en Kortgene. 

Deze hebben echter betrekking op de volgende 

soort. De verschillen tussen de beide soorten 

worden onder Lita solutella behandeld. Tot 

dusver is het voorkomen van L. sexpunctella in 

ons land vastgesteld van de volgende drie 

vindplaatsen: Groningen, Breda en Schinveld. 

Lita solutella (Zeiler) (fig. 12-13, 16-17) 

Waarnemingen. Gld: Wezep, ló.viii. 1993, 13, KH; Z: 

Kortgene, ll.v.1993, 13, JV. 

Fig. 12. Lita solutella. 

Lita solutella is van de beide soorten van het 

geslacht Lita, L. sexpunctella en L. solutella, 

het meest waargenomen (fig. 13). De eerste 

vondst stamt uit het westen van ons land. Ze 

werd voornamelijk aangetroffen in het midden 

van het land, maar er zijn ook vangsten be¬ 

kend van de zandgronden in het zuiden, oosten 

en noorden. Na 1977 is zij echter niet meer 

waargenomen (Küchlein, 1993). In 1993 en 

1994 werden er echter weer exemplaren ge¬ 

vangen in Gelderland en Zeeland. Bij de de¬ 

terminatie stuitten we op de moeilijkheid dat 

exemplaren van beide soorten soms sterk op 

elkaar lijken. Dit wordt nog versterkt door de 

grote variabiliteit van vooral L. solutella. Ook 

de genitaliën tonen slechts geringe verschillen 

en zijn daarbij enigszins variabel. Met de hier¬ 

onder opgesomde verschillen moet het moge¬ 

lijk zijn om beide soorten met zekerheid van 

elkaar te onderscheiden. 

De spanwijdte van de voorvleugels be¬ 

draagt bij Lita solutella 14-20 mm en bij L. 

sexpunctella is dit 14-18 mm. Dit zijn de uiter¬ 

ste waarden, maar in het algemeen is L. solu¬ 

tella groter. 

De voorvleugel van L. solutella (fig. 12) is 

grijsbruin met dichtbij de basis een donker¬ 

bruine vlek in de vouw, eenzelfde vlek boven 

de vouw op 1/3, en direkt daarboven weer een 

donkerbruine vlek; deze beide vlekken zijn 

soms samengesmolten tot één grote vlek. In 

het midden van de voorvleugel bevindt zich 

een donkerbruine vlek op 2/5, die vaak ver¬ 

bonden is met de buitenhoek door een vage 

bruine vlek. Op 3/4 bevindt zich een witte 

voorrandsvlek en op de buitenhoek bevindt 
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zich eenzelfde vlek, die vaak min of meer met 

elkaar zijn verbonden en zo een naar buiten 

gerichte V-vormige dwarsband vormen. 

Rondom de vleugelpunt bevinden zich in de 

franje een achttal donkerbruine vlekken. Vaak 

is de grijsbruine grondkleur onderbroken door 

lichtgrijze schubben, die zo dicht aanwezig 

kunnen zijn, dat de gehele voorvleugel licht¬ 

grijs is met scherp afstekende donkerbruine 

vlekken. Het komt ook voor dat de voorvleu¬ 

gel geheel grijsbruin is, maar ook in dat geval 

zijn de donkere vlekken nog zichtbaar. 

Bij Lita sexpunctella (fig. 11) zijn de vlek¬ 

ken op de voorvleugel vaak met de voor- en 

binnenrand verbonden door een roestbruine 

tot donkerbruine band. De vleugelpunt is vaak 

donkerbruin en tussen de banden is de vleugel 

lichtgrijs. Hierdoor lijkt de voorvleugel meer 

dwarsgestreept, hetgeen in de oude naam L. 

zebrella Treitschke tot uiting komt. Ook bij 

deze soort komen bijna geheel donkere exem¬ 

plaren voor, waarbij de buitenste lichtgrijze 

dwarsband nog wel aanwezig is, maar rechter 

verloopt dan bij de vorige soort. Verder zijn de 

onderzijde van de kop en de onderste oogrand 

wit en vaak zijn ook de voorrand van de femo¬ 

ra en de onderzijde van het achterlijf wit. Ook 

bij L. solutella komen soms witte schubben 

voor aan de onderzijde, maar onder de kop en 

op onderste oogrand worden deze altijd afge¬ 

wisseld met bruine schubben. 

Bij de mannelijke genitaliën zijn, afgezien 

van enige moeilijk te definiëren verschillen, 

de vorm van de saccus en van het achtste ter- 

giet het meest karakteristiek. Bij Lita sexpunc¬ 

tella (fig. 14) is de saccus smal en langgerekt 

en heeft de achterrand van het achtste tergiet 

een duidelijke inkeping; bij L. solutella (fig. 

16) is de saccus driehoekig en is de achterrand 

van het achtste tergiet nagenoeg recht. 

In zijn beschrijving van het genus geeft 

Sattler (1960) ook afbeeldingen van de genita¬ 

liën van beide soorten, zij het enigszins sche¬ 

matisch. Bij de tekening van het mannelijk ge¬ 

nitaal van Lita solutella (Tafel VIII, fig. 44) 

liggen de uiteinden van de valven tegen de bo¬ 

venzijde van het tegumen en de uncus. 

Hierdoor is het voorgekomen dat de insnijding 

tussen tegumen en uncus werd geïnterpreteerd 

als een soort knobbel van de valven vlak voor 

het uiteinde. Piskunov (1990), die de genitaal - 

tekeningen overgenomen heeft uit Sattler, 

noemt dit uitsteeksel aan de valven en een 

doornvormig uitsteeksel voor de top van de 

aedeagus dan ook als kenmerkend voor L. sex¬ 

punctella. Ook het uitsteeksel van de aedeagus 

is geen goed kenmerk, omdat beide soorten dit 

hebben. Overigens noemt Sattler (1960) deze 

beide kenmerken niet. De tekeningen in Pierce 

& Metcalfe (1935: plaat 8) geven de werkelij¬ 

ke situatie beter weer. 

Bij het vrouwelijke genitaal van Lita sex¬ 

punctella (fig. 15) bedraagt de hoogte van het 

achtste tergiet de helft van de breedte. De scle- 

rotisatie in de ductus bursae direkt onder het 

antrum bestaat uit een smalle gedeelde ring, 

het corpus bursae is ovaal en de beide signa 

liggen in het bovenste deel. Bij L. solutella 

(fig. 17) is het achtste tergiet bijna zo hoog als 

breed. De sclerotisatie in de ductus bursae is 

breed en het corpus bursae is peervormig, ter¬ 

wijl de beide signa zich in het midden bevin¬ 

den. 

De rups van Lita solutella leeft in juni en 

juli in zelfgesponnen kokers, bekleed met 

zandkorrels, op heidebrem (Genista sp.) en 
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brem (Sattler, 1960). Doets kweekte in 1942 

twee exemplaren uit rupsen, die hij volgens de 

etiketten vond op kruipbrem (Genista pilosa 

L.). Dit in tegenstelling met de rups van L. 

sexpunctella, die in april en mei leeft op de 

bladeren van struikheide (Calluna vulgaris) 

(Emmet, 1979). 

Hoewel er ook enkele waarnemingen uit 

april zijn, valt de hoofdvliegtijd van Lita solu- 

tella in mei en de eerste decade van juni, waar¬ 

na het aantal vangsten sterk terugloopt. Vanaf 

half juli tot half augustus zijn ook een zestal 

vangsten bekend, wat zou kunnen duiden op 

een partiële tweede generatie. Alle Neder¬ 

landse exemplaren van L. sexpunctella werden 

verzameld tussen 13 mei en 17 juni. Nieuw 

voor Zeeland. 

Gelechia muscosella Zeiler 

Het eerste exemplaar van Gelechia muscosel¬ 

la uit het westen van ons land werd op 23 juni 

1992 gevangen in Ouddorp door K. J. 

Huisman. Het betreft de vierde vindplaats van 

deze soort, die in 1978 door J. C. Koster in ons 

land ontdekt werd (Huisman et al., 1986). De 

drie andere vindplaatsen liggen alle in het oos- 

teliik deel van Midden-Brabant (Küchlein. 

1993). 

De rups leeft in de katjes van populier en 

wilg (Salix sp.). Nieuw voor Zuid-Holland. 

Gelechia rhombelliformis Staudinger 

Van Gelechia rhombelliformis ving L. J. van 

Deventer op 23 augustus 1994 één exemplaar 

te Drunen (Noord-Brabant). Ze werd in 

Nederland voor het eerst in 1970 in het Leudal 

bij Haelen (Limburg) gevangen (Van der 

Wolf, 1984) en sindsdien zijn er nog een vijf¬ 

tal vindplaatsen bekend geworden uit de zui¬ 

delijke helft van ons land, waarvan één in het 

westen (Küchlein, 1993). De rups leeft op de 

bladeren van verschillende soorten populieren 

(Piskunov, 1990). 
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Fig. 18. Scrobipalpula psilella. 

Scrobipalpula psilella (Herrich-Schäffer), 

nieuw voor de fauna (fig. 18-19). 

In de collectie van K.J. Huisman bevindt zich 

één exemplaar, dat op 24 mei 1991 door B. 

van Aartsen werd gevangen in Zuid-Limburg 

op de St. Pietersberg. Aan de hand van het ge¬ 

vangen dier is moeilijk een beschrijving te ge¬ 

ven, omdat het afgevlogen is. Bij het maken 

van een genitaalpreparaat viel de kenmerkend 

brede saccus op. De identificatie is door M. G. 

M. Jansen bevestigd. 

Uiterlijk is de vlinder nauwelijks van Scro- 

bipalpa-soorten als S. acuminatella (Sircom) 

en S. artemisiella (Treitschke) te onderschei¬ 

den. De spanwijdte is 11-13 mm, waarmee het 

dier wat groter is dan S. artemisiella en ge¬ 

middeld mogelijk iets kleiner dan S. acumina¬ 

tella. Volgens Povolny & Bradley (1965) ko¬ 

men er zowel min of meer eenkleurige als wat 

levendiger getekende vormen voor. De grond- 

kleur van de voorvleugels (fig. 18) is grijsach¬ 

tig, en donkere vlekken zijn nauwelijks ont¬ 

wikkeld. De tekening heeft meer het karakter 

van donkere lengtestrepen. 

Het mannelijk genitaal (fig. 19) wordt ge¬ 

kenmerkt door de ankervormige gnathos en de 

brede saccus. De uitstulping van het vinculum 

is vrijwel afwezig. De saccus is opvallend 

breed en afgerond. 

De vlinder komt in het hele Palaearctische 

gebied voor en wordt vermeld uit Engeland 

(Emmet, 1979), Frankrijk (Leraut, 1980), De¬ 

nemarken (Schnack, 1985: zeven districten), 

Zweden (Svensson et al, 1987) en Rusland 

(Piskunov, 1990). Waarschijnlijk komt ze ook 

voor in Oostenrijk en Griekenland, maar de af¬ 

grenzing van soorten of vormen van het S. psi- 

lella-complex is nog onzeker (Povolny, 1964). 

Volgens de literatuur (Piskunov, 1990) 

vliegt de vlinder op droge plaatsen. De rups 

leeft in juni op alsem (Artemisia sp.), droog¬ 

bloem (Gnaphalium sp.), fijnstraal (Erigeron 

acer L.), strobloem (Helichrysum arenarium 

(L.)), duizendblad (.Achillea millefolium L.) en 

aster (Aster amellus L.) in een mijn in het blad 

en in zijdeachtige spinselbuisjes tussen de bla¬ 

deren. De soort zou twee generaties per jaar 

hebben (Piskunov, 1990). 

Caryocolum blandulella (Tutt) 

In de Banjaard te Wissenkerke werd op 28 ju¬ 

li 1994 door J. van Vuure één exemplaar van 

Caryocolum blandulella geklopt uit duin¬ 

doorn (Hippophae rhamnoides L.). In de dui¬ 

nen van Noord- en Zuid-Holland tussen Was¬ 

senaar en het Zwanenwater wordt de soort 

regelmatig waargenomen. Ze is ook bekend 

van de Waddeneilanden Terschelling en Rot- 

tumeroog. Uit het zuidwesten van ons land is 

tot dusver slechts één waarneming bekend 

Fig. 19. Scrobipalpula psilella, mannelijk genitaal. 
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Fig. 20. Caryocolum fraternella. 

(Küchlein, 1993: Walcheren). De voedsel¬ 

plant van de rups zou dwerghoornbloem (Ce- 

rastium pumilum Curt.) zijn (Emmet, 1979). 

De vlinder komt echter ook voor op plaatsen 

waar deze plant ontbreekt. Het lijkt waar¬ 

schijnlijk dat ook andere Cerastium-soorten 

waardplant kunnen zijn. 

Caryocolum fraternella (Douglas), nieuw 

voor de fauna (fig. 20-22) 

Te Kerkrade (Limburg) werden in april en mei 

1994 door A. Schreurs tientallen rupsen van 

Caryocolum fraternella gevonden op gewone 

hoornbloem (Cerastium fontanum Baumg.). 

De vlinders kwamen in juni uit. Ter herken¬ 

ning worden afbeeldingen van het adult en de 

mannelijke en vrouwelijke genitaliën gege¬ 

ven. Bijzonderheden over de Nederlanse Ca- 

ryocolum-soorten zullen door E. van Nieu- 

kerken en A. Schreurs worden gepubliceerd. 

Caryocolum cauligenella (Schmid) 

Waarnemingen: NH: Egmond aan Zee, Wimmenummer- 

duinen, 8.vi.l993, 2 exemplaren; Egmond aan Zee, zuid, 

103-514, 28.vi.1994, PJZ; ZH: Zandvoort, Visserspad, 

098-487, 23.vi.1994, gallen in de bloeistengels van oorsi- 

lene (Silene otites (L.) Wibel), waaruit op 10.vii. 1994 een 

exemplaar verscheen, E. Weeda. 

Caryocolum cauligenella werd voornamelijk 

in de vorige eeuw aangetroffen in de duinen 

tussen Zandvoort en Den Haag (Zumkehr, 

1995). Door gericht zoeken naar de rupsen is 

ze weer teruggevonden in de duinen ten noor¬ 

den en zuiden van Egmond aan Zee. De rups 

maakt een opvallende gal in de bloeistengel 

van nachtsilene (Silene nutans L.) (Docters 

van Leeuwen, 1982) en oorsilene. De soort is 

beperkt tot het zogenaamde zeedorpenland- 

schap (Van Nieukerken, persoonlijke medede¬ 

ling). 

Tortricidae 

Cacoecimorpha pronubana (Hübner) 

Van Cacoecimorpha pronubana werd op 16 

juni 1994 door F. J. Groenen één exemplaar te 

Eindhoven gevangen op licht gevangen. Tot 

voor kort was deze vlinder in ons land een im- 

portsoort, maar volgens de Plantenziekten- 

kundige Dienst, die bezig is met een uitvoerig 

onderzoek met behulp van feromoonvallen, 

werden ook waarnemingen gedaan in de vrije 

natuur. De soort rukt vanuit het zuiden op en is 

inmiddels waargenomen tot de lijn Aalsmeer, 

Nijkerk en Nagele (Stigter, 1996). De vangst 

in Eindhoven is echter voor zover bekend de 

eerste op licht. 

Acleris epistana (Denis & Schiffermüller) 

Te Rockanje werd op 7 maart 1992 en op 6 fe¬ 

bruari 1993 door P. J. Rooij een exemplaar 

van Acleris cristana verzameld in een stuk 

duin met veel sleedoorn. Vrij snel na de eerste 

vermelding van deze soort uit Nederland, ove¬ 

rigens niet op 5 mei 1992, zoals abusievelijk 

vermeld in Huisman & Koster ( 1995), maar op 

5 maart 1992, volgt nu dus een tweede vind¬ 

plaats in hetzelfde biotoop en in dezelfde pro¬ 

vincie. 

In reactie op de bespreking van Acleris 

cristana in de jaarlijst over 1992 verstrekte P. 

J. Rooij de bovenvermelde vondsten. Ook op 

27 september 1991 had hij het dier al gezien, 

waarmee hij de soort als eerste in ons land 

heeft waargenomen. 

Aethes beatricella (Walsingham) 

Te Eys (Limburg) werden in november 1994 

door A. Schreurs tientallen rupsen van Aethes 
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Fig. 21-26. Genitaliën. 21-22, Caryocolum fraternella (21, â ; 22, 9); 23, Apotomis infida, 9 ; 24, Eucosma catoptrana, 

c? ; 25-26, Cydia molesta (25, â ; 26, 9 ). 
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Onder redactie van de secretaris 
M.J. Sommeijer, Afdeling Sociale Insecten U.U. 
Postbus 80.086, 3508 TB Utrecht april 1997 

LANDELIJKE VERGADERAGENDA 
Lentevergadering 26 april 1997, "Geweien Zaal" Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden 
Zomervergadering 31 mei 1997, Ommen 

42e LENTEVERGADERING TE LEIDEN 
zaterdag 26 april, Collegezaal, Nationaal Natuurhistorisch Museum te Leiden 

Hoofdingang*, Raamsteeg 2, Leiden. 
aanvang Algemene Vergadering: 10.30 uur, aanvang Lentevergadering: 14.00 uur 

Deze Lentevergadering zal weer in Leiden worden gehouden: de datum is zaterdag 26 april 19% en de vergaderplaats 
is de beroemde "Geweien Zaal" van het Nationaal Natuurhistorisch Museum. 
Het huishoudelijk deel van deze vergadering (de "Algemene Vergadering") zal zoals gebruikelijk in de morgen 
plaats vinden. Belangrijke punten van de vergadering zijn: de verkiezing van een nieuw bestuurslid, de verkiezing 
van een Lid van Verdienste en het voorstel van het Bestuur tot verhoging van de Contributie (zie hier onder). 
De termijn van de eerste penningmeester. Kees den Bieman, loopt af. Hij is herkiesbaar en beschikbaar voor een 
nieuwe termijn. Het Bestuur stelt voor om Hans Duffels, voormalig bibliothecaris en langdurig NEV-Bestuurslid, 
op deze vergadering te benoemen tot Lid van Verdienste. 
Het wordt op prijs gesteld als de Commissies van het Bestuur, zoals gebruikelijk, kort rapporteren over de 
voortgang van de activiteiten. 
programma: 
10.30 uur: Opening 
10.35 uun Algemene Vergadering 

a. Mededelingen 
b. Verslag van de secretaris over de toestand van de Vereniging 
c. 1. Rekening en verantwoording van de penningmeester 

2. Verslag van de Kascommissie 
3. Décharge oude en benoeming nieuwe Kascommissie 

d. Verslag van de bibliothecaris 
e. Verslagen van de Commissies van het Bestuur 
f. Bestuursverkiezing. Er moet worden voorzien in de vacature van de eerste penningmeester C.F.M. den 

Bieman, die herkiesbaar is. Het Bestuur stelt als candidaten voor deze vacature het volgende 
dubbeltal voor 1. C.F.M. den Bieman, 2. C. van Achterberg. 

g. Verkiezing Dr. J.P. Duffels tot Lid van Verdienste van de NEV 
12.30 uun Aanvang lunchpauze 

vanaf 14.00 uur: Entomologische Vergadering: het middagprogramma, dat apart kan worden 
bij gewoond, betreft een afwisselende reeks verhalen over werk aan Hymenoptera in Nederland en 
in de Tropen. Het bestaat uit de volgende onderdelen: 

14.00-14.40 uur: Presentatie van de activiteiten van de NEV-Sectie "Nederlandse 
Aculeaten ", door Theo Peeters. 

14.40-15.20 uur: Veldwerk in Indonesië, met boeiende entomologische en andere 
ervaringen, een spannend verhaal met mooie dia's van de schitterende natuur in ongestoorde gebieden 
van Indoniesië, door C. van Achterberg cs. 

15.20-16.00 uur: Reizen en werken aan het gedrag van bijen en indiaanse bijenteelt in 
Midden Amerika, door M.J. Sommeijer. Hij zal vertellen over de biologie van inheemse bijen en dit 
combineren met ervaringen in de natuur en met de bevolking van Centraal Amerika, met fraaie dia’s over 
deze gebieden en de bewoners met hun, ook entomologische, gebruiken. 

16:00 uur Sluiting 

vii 
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* N.B. De voordeur van het Museum kan op zaterdag moeilijk voor lange tijd open blijven; probeert u dus om op 
tijd te arriveren, dwz. vóór 10.30 uur, of als u alleen naar het middagprogramma komt, vóór 1400 uur. 
** Er is op deze dag, behalve de gratis koffie vóór de aanvang van de vergadering, geen restauratieve voorziening 
op het Museum. In de nabije omgeving zijn er echter verschillende restaurants en cafetaria aanwezig. 
*** Zoals gebruikelijk is de parkeerplaats geopend. Het hek kan, indien gesloten, met de hand geopend worden. 
Voor verdere telefonische informatie m.b.t. deze parkeermogelijkheid kunt u evt. tijdens kantooruren bellen: 071- 
516.26.22 
Voorstel tot contributie verhoging 
Reeds jaren, tenminst al vanaf 1975, bedraagt de jaarcontributie voor onze Vereniging ƒ 75,00. Als we rekening 
houden met de inflatie sinds 1975 zou de contributie nu inmiddels ƒ 181,20 hebben moeten bedragen. 

De onkosten van de Vereniging, met name voor Entomologische Berichten en voor de Bibiliotheek zijn in de 

afgelopen jaren fors gestegen. Daarom stellen de penningmeesters de Algemene Ledenvergadering voor de 

jaarcontributie met ingang van 1998 te verhogen van ƒ 75,00 tot ƒ 85,00. Begroot wordt dat de inkomsten 

hierdoor met circa ƒ 5000, zullen stijgen. Wij realiseren ons dat dit voorstel vragen en discusssie zal oproepen en 

zijn graag bereid tot overleg. De penningmeesters, C.F.M. den Bieman en C.J. Zwakhals. 

152e ZOMERBIJEENKOMST IN OMMEN (OVERIJSSEL) 
vrijdag 30 mei t/m zondag 1 juni 1997 

De organisatiecommissie voor de zomerbijeenkomsten heeft voor dit jaar een geschikte plaats gevonden ten zuiden 
van Ommen (Overijssel). Wij zullen daar de beschikking hebben over maar liefst twee vlak bij elkaar gelegen 
kamphuizen van Vakantiecentrum De Wolfskuil: de Repelaerhoeve en de Mowglihut, adres: Wolfskuil 15, 7731 
AP Ommen. Hier hebben we van 30 mei lot 1 juni de beschikking over twee grote zalen voor gemeenschappelijke 
activiteiten, en diverse slaapzalen en -kamers. De kamphuizen liggen aan de rand van een stuk bos met uitzicht 
over het Reggedal en de Lemelerberg. In de buurt zijn diverse bos- en heideterreinen, en niet te vergeten het 
stroomdal van de Overijsselse Vecht. 
Hotels 
Wie de voorkeur geeft aan overnachten in een hotel of pension, kan voor adressen de VVV in Ommen raadplegen 
(tel. 0529-451638, fax 0529-455675), of contact opnemen met één van de volgende hotels/pensions in (de buurt 
van) Ommen (sterren volgens de Benelux Hotelclassificatie): 
_****Hotel De Zon, Voorburg 1,7731 BB Ommen, tel. 0529-455550, fax. 0529-456235. 
-***Hotel De Herbergier, Hammerweg 40,7731 AK Ommen, tel. 0529-451592, fax. 0529-455192. 
-Pension C. Schuurman-Blok, Wolskuil 18, 7731 AR Ommen, tel. 0529-451667. 
-Pension Hesseiink, Marsweg 1, 7731 TR Ommen, tel. 0529-457258. 
-***Hoteï Paping, Stationsweg 29,7731 AX Ommen, tel. 0529-451945, fax 0529-454782. 
-Pension Van Harten, Doormanstraat 4, 773i BP Ommen, lei. 0529-450826. 
-Farn. Visscher, Hardenbergerweg 25,7731 HA Ommen, tel. 0529-456720. 
-Pension Vredehof (mevr. J. Fokkert), Hammerweg 57, 7731 AJ Ommen, tel. 0529-451302. 
In de buurt van Ommen worden ook nog diverse appartementen, huisjes, caravans e.d. verhuurd. Hiervoor kunt u 
de VVV-gids Overijssel raadplegen (verkrijgbaar bij de meeste VVVs voor f 6,50). 
Kamperen 
Bij de kamphuizen is ruimte voor enkele kleine tenten, maar die mogen daar alleen tijdens het weekend staan. Wie 
liever in zijn eigen trekkerstentje overnacht kan dat dus doen, maar betaalt wel de normale "vol-pensiori'-prijs. 
Langkampeerders, grote tenten en caravans kunnen terecht op één van de kampeerterreinen die bij het 
vakantiecentrum horen ft Hoekje en De Heuvel, reserveren 0529-451631), of bij één van de campings in de buurt, 
bijvoorbeeld: 
'n Twieg, Zwolseweg 9, 7731 BC Ommen, tel. 0529-451405. 

-'t Voshuus, Dalmsholterweg 2, 8147 RB Giethmen, tel. 0529-451671. 
-Anna's Hoeve, Steenoever 1, 7731 PW Ommen, tel. 0529-451924, fax. 0529-451433. 
_***Bergzicht, Dalmsholterweg 4/5, 8147 RB, Giethmen, tel. 0529-451208, fax 0529-455469. 
_****De Koeksebelt, Zwolseweg 13,7731 BC Ommen, tel. 0529-451378, fax. 0529-455730. 
-**Dennenoord, Deventerweg 1, 8147 RG Giethmen, tel. 0529-451857/452202. 
Kosten en aanmelding 
Voor het verblijf in "De Wolfskuil" bedragen de kosten inclusief alle maaltijden: 

van vrijdagmiddag t/m zondag na de lunch ƒ 85,- per persoon; 
van zaterdagmiddag t/m zondag na de lunch ƒ 45,- per persoon. 

De lunch bestaat uit een lunchpakket dat men bij het ontbijt klaar kan maken. 
U kunt zich op eenvoudige wijze aanmelden voor deelname aan de zomerbijeenkomst door overmaken van het 
benodigde bedrag op gironummer 3913019 t.n.v. P. Koornen inzake N.E.V., Leiden. Wanneer u vegetariër bent, 
wordt u verzocht dit op uw oy erschrij vin g skaart te vennelden. Aanmelding graag voor 17 mei 1997. Men dient 
zelf te zorgen voor reservering van hotel, pension of camping! 
Voor vragen kunt u 's avonds en in het weekend contact opnemen met P. Koornen, tel. 071-5324672. 

vil» 
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ORDE-tip april 1997: SELECTIES 
In ORDE kan men op vele manieren informatie selecteren: naar plaats en tijd, en ook naar taxon. Over deze laatste 
mogelijkheid volgt hierbij enige informatie. Men kan niet alleen een enkel taxon (soort, genus of familie) 
secteren, maar ook een groep van taxa, zoals bijvoorbeeld dagvlinders of waterkevens. Na aanklikken van het menu 
Select, op taxon, verschijnt een venster met daarin o.a. een Help-knop, hierop dicken levert uitleg over het 
gebruik van de shift-, crtl- en tab toetsen voor het maken van samengestelde selecties (en wel zoals dat bij 
Windows standaard is). 
A. ) Selectie van een groep opeenvolgende taxa, bijv. dagvlinders gaat als volgt: Click in het menu View op de 
items "Families" en "Catalogus"; kies in het menu Select voor "op taxon" .Er verschijnt een keuzelijst met 
familienamen; scrol hierin tot de eerste dagvlinderfamilie en click daarop: Hesperiidae; scrol tot de laatste 
dagvlinderfamilie: houdt de shift-toets ingedrukt en click op Satyridae. Nu verschijnt een selectie met alle 
aanwezige dagvlindergegevens. Die selectie kan worden vastgelegd met File, Save Toestand; kies een naam, bijv. 
dagvlin.tsd. Hiermee wordt een bestand \orde\settings\dagvlin.tsd gemaakt. Als men dit kopieert en aan een collega 
lepidopteroloog geeft kan die vervolgens ook met enkele muisklikken zijn dagvlinder-gegevens tevoorschijn halen 
en wel via File, Open Toestand, dagvlin.tsd. Omdat aan het begin onder View gekozen is voor Catalogus en niet 
voor Collectie kan men de toestand op ieder moment maken, ook als er nog helemaal geen dagvlinder-informatie 
in de collectie aanwezig is. Voor een selectie van alle nachtvlinders behoeft men in het voorgaande slechts Select 
te vervangen door Deselect. 
B. ) Selectie van een aantal niet opeenvolgende taxa, zoals bijv. de soorten van een "Rode Lijst". Kies in View 
voor "Soorten" en "Catalogus". Kies Select, op taxon. Doorloop de lijst van soorten en klik de gewenste soorten 
stuk voor stuk aan terwijl de ctrl-toets ingedrukt is. Sla het resultaat op via File, Save Toestand en dan bijv. 
rodelist.tsd. Daarna kan men steeds via File, Open Toestand, rodelist.tsd de actuele stand van de in de collectie 
•aanwezige informatie over de rode lijst-soorten oproepen. 

TENTOONSTELLING OVER INSECTEN IN WAGENINGEN 
De vakgroep Entomologie van de LUW organiseert een tentoonstelling met de titel GENIETEN VAN INSECTEN 
in Museum "De Casteelse Poort", Bowlespark la, 6701 DN Wageningen. De tentoonstelling is gericht op het 
grote publiek en is bedoeld om aan te geven dat zonder insecten ons dagelijks leven er anders zou uitzien. Zo kan 
men genieten van: insecten als bestuivers, insecten om op te eten, insecten in de kust en (kinder)boeken, insecten 
als fabrikanten, als huisdierije en insecten in de tuin. De tentoonstelling werd geopend op 6 maart en duurt nog tot 
en met 29 juni. 

EUROPEAN CONGRESS OF ENTOMOLOGY 
CESKE BUDEJOVICE, TSJECHIË 

21-27 augustus 1998 
Het zesde Europese entomologisch congres wordt georganiseerd door het entomologisch instituut van de 
Tsjechische Academie van Wetenschappen, de universiteit van Zuid Bohemia en de Tsjechische Entomologische 
Vereniging en zal worden gehouden van zondag 21 tot zaterdag 27 augustus 1998. Het congres wordt gehouden op 
de universiteitscampus van de stad Ceské Budejovice in Zuid Bohemia, ongeveer ISO km ten zuiden van Praag. 
Adres voor informatie en opgaveformulieren: Dr. Tomâs Soldân, Inst, of Entomology, AV CR, 31 Branisovskâ, 
370 05 C, Budejovice, CZECH REPUBLIC, Email: soldan@entu,cas,cz. Fax: +42 38 408 22. 

CONTACTPERSONEN EN ACTIVITEITEN VAN AFDELINGEN EN SECTIES 
EVERTS, B. Drost, Lingedijk 35, 4014 MP Wadenoijen 0344-641440 
Excurise Plasmolen; 10 mei; Balf. Browne Club, Dui.: 16-38 mei; Weekend Lauwersmeer; 5-7 sept. 
MIERENWERKGROEP-NEV, G.R. van Hengel, Julianaln. 197, 3722 Bilthoven, 030-2287134 
Vergadering gehouden 22 febr. jl. 
SNELLEN, Maurice Jansen, Appelgaard 9,4033 JA Lienden 0344-603758 
Voorjaarsbijeenkomst; 22 maart 1997, zoals gebruikelijk te houden in Lexmond. 
DIPTERA SECTIE, Th. Zeegers, Weegschaalstraat 207, 7521 CH Enschede 053-4335284 
Op 5 april vindt de Dipteradag van de sectie Diptera plaats in het Zoologisch Museum te Amsterdam, ’s Ochtends 
zullen een aantal lezingen gehouden worden, waarna de middag vrij is om materiaal te vergelijken en te (laten) 
determineren. Opgave bij Mark van Veen (030-6962687) waarna verdere informatie toegesürard wordt. 
Het Diptera weekend wordt gehouden 7-8 juni in het zuiden van Noord Brabant. 
Afd. Noord, H.A. Bijl, Wïmerts 69, 9204 GS Drachten, 0512-520986 
Vergadering was op 26 jan. jl. 
Afd. Oost, Theo Zeegers, Weegschaalstraat 207,7521 CH Enschede 053-335284 
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Eerstvolgende vergadering: 19 maart. 
Afd.Zd-Holland, R.T.A. Schouten, S. Vestdijklaan 15, 2343 KW Oegstgeest 071-5173015 
Bijeenkomsten op onderstaande data in de Geweiënzaal van het NNM, Raamsteeg 2, Leiden, aanv. 20:00 uur. 
eerstvolgende vergaderingen: woensdag 19 maart 1997 
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Z.s.m. door te geven aan de secretaris. Let op, er is niet elke maand een aflevering van VRNS, 
dus graag activiteiten tijdig plannen en gaarne rekening houden met de Landelijke 

vergaderingen (gaarne deze ook in uw lijsten vermelden). 

OVERLIJDENSBERICHT 
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lepidopteroloog een van de mensen die in 1969 de afdeling hebben opgericht. Zijn interesse gold niet alleen 
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beatricella aangetroffen in de stengels van ge¬ 

vlekte scheerling (Conium maculatum L.). Het 

voorkomen van deze soort in ons land wordt 

hiermee nogmaals bevestigd (Huisman & 

Koster, 1996). Het blijft de vraag of de popu¬ 

latie stand houdt. 

Isotrias rectifasciana (Haworth) 

In Losser werd op 11 juni 1987 één exemplaar 

van Isotrias rectifasciana gevangen door J. C. 

Koster. Ze is hoofdzakelijk bekend van een 

aantal vindplaatsen uit Zuid-Limburg, waar de 

soort niet zeldzaam is, alsmede uit het Gooi en 

Utrecht, en van twee vindplaatsen in de 

Achterhoek (Küchlein, 1993). De rups is nog 

niet bekend, maar zou mogelijk op eik, mei¬ 

doorn (Crataegus sp.) en gewone esdoorn le¬ 

ven (Bentinck & Diakonoff, 1968). Meidoorn 

ligt het meest voor de hand als voedselplant 

voor de rups. Bradley et al. (1973) vermelden 

dat de pop geklopt is uit deze struik. Dit stemt 

overeen met ervaringen in Zuid-Limburg, 

waar de vlinder vaak uit meidoorn werd ge¬ 

klopt. Nieuw voor Overijssel. 

Olethreutes siderana (Treitschke) 

Tijdens de Snellen-excursie te Losser werden 

op 18 en 19 juni 1994, 20 exemplaren van 

Olethreutes siderana verzameld door R. de 

Vos. Sedert de eerste vondst voor ons land in 

1975 door B. van Aartsen (Van Frankenhuy- 

zen, 1981) heeft de soort zich in snel tempo uit¬ 

gebreid. Ze is nu bekend van ongeveer 15 vind¬ 

plaatsen, die hoofdzakelijk in de oostelijke helft 

van ons land liggen (Küchlein, 1993). De rups 

leeft in het omgeslagen blad van onder andere 

het theeboompje (Spiraea salicifolia L.) en 

moerasspirea (Filipendula ulmaria (L.)) 

(Hannemann, 1961). Nieuw voor Overijssel. 

Olethreutes arbutella (Linnaeus) 

Waarnemingen. Ov: Hasselt, 25.vii.1994, 4 exemplaren, 

KH; Gld: Drempt, l.viii.1992, 27 en 30.vii en 

10.viii. 1994, CN; Twello, 21.vii tot 10.viii. 1994, in totaal 

meer dan 90 exemplaren, JW; Epe, de Hoge Heide, eind 

vii.1994, in de malaise val enkele exemplaren en 

5.viii.l994, op licht, BvA; Wezep, 24 en 27.vii.1994, KH. 

Olethreutus arbutella is in 1994 op diverse 

nieuwe vindplaatsen opgedoken (vergelijk 

Huisman & Koster, 1995, 1996). De tweede 

generatie was in Twello zelfs talrijk op licht 

zonder de waardplant bosbes (Vaccinium sp.) 

in de direkte omgeving. Het blijft interessant 

om de uitbreiding van deze nieuwe soort te 

volgen. 

Apotomis infida (Heinrich) (fig. 23, 27) 

In de Stadsgaten te Hasselt (Overijssel) werd 

op 28 juni 1994 één exemplaar op licht gevan¬ 

gen door K. J. Huisman. De soort zou uit 

Nederland bekend zijn. Volgens Küchlein 

(1993) heeft K. Larsen tussen het materiaal 

van Apotomis semifasciana (Haworth) een 

exemplaar afkomstig van Eernewoude gevon¬ 

den in de collectie van het Zoölogisch Mu¬ 

seum in Amsterdam. Het betreffende exem¬ 

plaar is tot nu toe echter niet teruggevonden. 

Het is niet uitgesloten dat er in de collecties 

tussen Apotomis lineana (Denis & Schiffer¬ 

müller) en A. semifasciana bij nader onder¬ 

zoek nog meer exemplaren van A. infida ont¬ 

dekt zullen worden. 

De vlinder staat wat uiterlijk betreft in tus¬ 

sen Apotomis semifasciana en A. lineana. De 

lichte grondkleur van de voorvleugels (fig. 27) 

doet het meest aan A. lineana denken. De 

laatstgenoemde soort heeft iets smallere vleu¬ 

gels en de donkere vlek op bijna 3/5 van de 

voorrand maakt bij de meeste exemplaren de 

indruk min of meer als een onderbroken 

dwarsband door te lopen in de richting van de 

binnenrandshoek. Bij A. infida is er evenals bij 

Fig. 27. Apotomis infida. 
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A. semifasciana meer sprake van een geïso¬ 

leerde costaalvlek. De hele binnenrandshelft 

van de voorvleugel kan overigens onduidelijk 

grijs van kleur zijn. De achtervleugels zijn bij 

A. infida wat lichter grijs van kleur. Apotomis 

semifasciana is meestal donkerder, meer dif¬ 

fuus blauwachtig of bruinachtig grijs. De bin- 

nenbegrenzing van de voorrandsvlek loopt bij 

A. infida meer schuin in de richting van de 

buitenhoek en bij A. semifasciana rechter in de 

richting van een punt op 2/3 van de binnen¬ 

rand. 

Genitaalonderzoek kan nodig zijn om de 

determinatie te bevestigen. Bij de mannetjes is 

er verschil in de vorm van de uitstulping van 

de sacculus. Deze is bij Apotomis semifascia¬ 

na iets langer dan breed, conisch, met afgeron¬ 

de top. Bij A. lineana is de uitstulping in zijn 

geheel smaller. Bij A. infida is de uitstulping 

breder dan lang en onregelmatig afgeplat aan 

de top. De aedeagus van A. lineana heeft een 

lange, smalle cornutus. Bij A. semifasciana en 

A. infida is de cornutus kort en dikker; die van 

A. semifasciana heeft een bredere basis dan 

die van A. infida. Bovendien is de aedeagus bij 

A. infida langer en slanker, met kleine tandjes 

aan de onderzijde van de top. Bij die van A. se¬ 

mifasciana ontbreken deze tandjes. 

Bij het vrouwtje zijn er verschillen in de 

vorm van het ostium en in de ductus bursae. 

Bij Apotomis semifasciana en A. lineana is het 

ostium langgerekt ovaal en bij A. infida (fig. 

23) is het vrijwel rond met een brede rand. Het 

antrum is bij A. semifasciana breed, bijna zak¬ 

vormig en flink gesclerotiseerd. De ductus is 

vrij kort. Apotomis infida heeft een minder 

breed, cylindervormig, fors gesclerotiseerd 

antrum en een langere ductus, die voor de uit¬ 

monding in de bursa een lus vormt. In deze lus 

bevindt zich een zwak gesclerotiseerde plek. 

Apotomis lineana heeft een smaller en minder 

gesclerotiseerd antrum en een erg lange duc¬ 

tus, ook met een lus. 

Apotomis infida heeft, voor zover nu be¬ 

kend, een noordelijke verspreiding. Zij wordt 

vermeld uit veel districten in Denemarken en 

Zweden (Schnack, 1985; Svensson et al., 

1987), uit Noord-Rusland, Siberië, Canada en 

het noorden van de Verenigde Staten (Kuznet¬ 

sov, 1989). Bradley et al. (1979) kennen maar 

enkele exemplaren uit Schotland. Uit België is 

de soort niet bekend (Razowski, 1996) en 

Leraut (1980) noemt de vondst van een enkel 

exemplaar uit Frankrijk, in het departement 

Doubs. Hannemann (1961) noemt de soort niet. 

De rups leeft tussen opgerolde bladeren op 

wilg (Kuznetsov, 1989). De Nederlandse 

vondsten wijzen er op dat de vlinder een voor¬ 

keur heeft voor vochtige biotopen. 

Ancylis laetana (Fabricius) 

Op 1 juni 1994 ving J. van Vuure één exem¬ 

plaar van Ancylis laetana op licht bij de Uilen¬ 

vanger in Bergen (Noord-Holland). Deze 

soort is hoofdzakelijk bekend van een aantal 

vindplaatsen in het midden en zuiden van ons 

land, maar ook uit de duinstreek beneden het 

IJ tot aan Den Haag. In het noordwesten van 

ons land was zij nog niet vastgesteld (Küch¬ 

lein, 1993). De rups leeft tussen de samenge¬ 

sponnen bladeren van ratelpopulier (Populus 

tremula L.) en soms ook van zwarte populier 

(.Populus nigra L.) (Emmet, 1979). 

Ancylis uncella (Denis & Schiffermüller) 

Op 7 juli 1993 ving H. Rotteveel te Zoeter- 

meer op licht een exemplaar van Ancylis un¬ 

cella, dat zich in de collectie van J. A. W. 

Lucas bevindt. De meeste vindplaatsen van 

deze soort liggen in het midden van het land, 

maar ze is ook bekend uit het oosten en zuiden 

en een van enkele vindplaats uit het westen 

(Küchlein, 1993). De rups leeft tussen de sa¬ 

mengesponnen bladeren van dopheide (Erica 

sp.) en berk. De verpopping vindt plaats in dit 

spinsel (Emmet, 1979). Nieuw voor Zuid- 

Holland. 

Epiblema graphana (Treitschke) 

Te Borger werd op 22 mei 1993 één exem¬ 

plaar van Epiblema graphana verzameld door 

B. van Aartsen. De vlinder was tot nu toe uit¬ 

sluitend bekend uit de zuidelijke helft van ons 

land en is ook daar niet gewoon. De rups leeft 

in de jonge scheuten en later in de wortels van 
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Fig. 28. Eucosma catoptrana. Fig. 29. Cydia molesta. 

duizendblad (Achillea sp.) (Bentinck & Dia- 

konoff, 1968). Nieuw voor Drenthe. 

Eucosma catoptrana (Rebel), nieuw voor de 

fauna (fig. 24, 28). 

Op Terschelling werden op de Boschplaat bij 

de Tweede Duintjes en het Amelanderduin op 

10 juni en 13 juli 1994 twee exemplaren van 

Eucosma catoptrana verzameld door L. Bot. 

De soort lijkt op de ongetekende vorm van 

Cnephasia longana Haworth, echter met aan 

de voorvleugel een spiegel aan de buitenhoek 

(fig. 28) en vaag zichtbare haakjes aan de 

voorrand. Deze ontbreken bij het genus Cne¬ 

phasia. Verder kan de soort worden verwis¬ 

seld met een onduidelijk getekend exemplaar 

van Eucosma tripoliana (Barrett), een soort 

die in dezelfde habitat voorkomt. Eucosma tri¬ 

poliana is echter kleiner en de spiegel en voor- 

randhaakjes zijn meer geprononceerd. 

Bij de mannelijke genitaliën van Eucosma 

catoptrana (fig. 24) heeft de sacculus een ron¬ 

de hoek en is de cucullus even lang als de sac¬ 

culus. Bij E. tripoliana vertoont de sacculus 

een scherpe hoek en is de cucullus anderhalf 

maal zo lang als de sacculus. 

De rups leeft in augustus tussen de samen¬ 

gesponnen bloemen van zulte {Aster tripolium 

L.) (Bradley et al., 1979). In de ons omringen¬ 

de landen is de soort bekend van de Duitse 

Waddeneilanden, de westkust van Denemar¬ 

ken en de zuidoostkust van Engeland (Bradley 

et al., 1979; Schnack, 1985). 

Cydia molesta (Busck) (fig. 25-26, 29). 

Een vlinder van Cydia molesta werd op 27 juli 

1994 te Hoogeveen door M. Jansen gekweekt 

uit een rups, die in de schil van een gekochte 

nectarine zat. Het betreft een donkere Cydia- 

soort, sterk gelijkend op C. funebrana 

(Treitschke), maar iets kleiner en met wat 

fijnere dwarse tekening. Voor de afbeeldingen 

van de genitaliën raadplege men ook Brad¬ 

ley et al. (1979). Omdat in de Nederlandse 

literatuur nog geen afbeeldingen van de vlin¬ 

der te vinden zijn geven wij een foto van 

het imago (fig. 29) en een tekening van het 

mannelijk (fig. 25) en vrouwelijk genitaal (fig. 

26). 

De vlinder is in Nederland een geïmpor¬ 

teerde soort, die voor het eerst uit ons land 

vermeld werd door Van Rossem et al. (1961). 

Een partij Italiaanse perziken bevatte rupsjes, 

die door de Plantenziektenkundige Dienst 

werden uitgekweekt. Waarschijnlijk wordt C. 

molesta vaker in ons land geïmporteerd, maar 

de rupsen zijn niet te onderscheiden van die 

van C. funebrana, die leven op de vruchten 

van allerlei Prunus-soorten. Daarom is het ge¬ 

lukkig dat M. Jansen de vlinder uitgekweekt 

heeft, wat de tweede zekere vermelding van C. 

molesta in Nederland opleverde. 

De vlinder stamt oorspronkelijk uit China 

en Japan, maar heeft zich nu over alle wereld¬ 

delen verspreid. In Europa komt de soort over¬ 

al in het zuiden voor, van Frankrijk tot Grie¬ 

kenland en tot in Zuid-Hongarije, Tsjechië en 

Slowakije. In de noordelijke landen is het een 

geïmporteerde soort. De kans, dat de vlinder 
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zich in Nederland of Engeland definitief zal 

vestigen, wordt gering geacht. 

De rups is polyfaag en wordt onder andere 

vermeld van de volgende Prunus-soorten: per¬ 

zik (P. persica (L.) Batch), pruim (P. domesti- 

ca L.), abrikoos (P. armeniaca L.) en kers {P. 

avium (L.) L.). Ze is ook bekend van peer en 

appel en van veel andere fruitbomen (Anony¬ 

mus, 1990). 

Cydia lobarzewskii (Nowicki) 

Stigter (1995) vermeldt de soort als nieuw 

voor Nederland. De vlinders werden met be¬ 

hulp van feromoonvallen verzameld. De soort 

komt voornamelijk voor in Zuid-Limburg, 

maar is ook van één lokatie in Noord-Brabant 

bekend. 

Epermeniidae 

Phaulernis dentella (Zeiler) 

Waarnemingen. Ov: Losser, 18-19.vi. 1994, tientallen 

exemplaren, diverse deelnemers aan de Snellen-excursie; 

Denekamp, langs het kanaal Almelo-Nordhom, 20.vi. 1994, 

op bloemscherm van bereklauw (Heracleum sphondylium 

L.); Gld: Berg en Dal, 13.vi.1994, gesleept, KH. 

Phaulernis dentella komt lokaal in ons land 

voor en was tot dusver bekend van een aantal 

plaatsen in Zuid-Limburg en in Noord-Bra¬ 

bant, waar de vlinder in de vochtige bossen 

benoorden Best soms in aantal gevonden 

wordt. Verder werd zij verzameld in een uur- 

hok in de Achterhoek en bij De Lutte 

(Küchlein, 1993). Des te opvallender was de 

aanwezigheid van tientallen exemplaren tij¬ 

dens het Snellen-weekend te Losser. De vlin¬ 

ders werden alle overdag gesleept van de 

bloemhoofdjes van diverse schermbloemen. 

De rupsen leven in de schermen van zeven- 

blad CAegopodium podagraria L.), gewone 

engelwortel (.Angelica sylvestris L.) en knol- 

ribzaad (Chaerophyllum bulbosum L.) (Gae- 

dike, 1968). 

Epermenia falciformis (Haworth), nieuw voor 

de fauna. 

Epermenia falciformis werd in het verleden 

gesynonimiseerd met Epermenia illigerella 

(Hübner), maar wordt door Scholz (1996) 

weer als een goede soort opgevoerd. Als 

Nederlandse vindplaats geeft hij Eindhoven 

op. Beide soorten zullen in de jaarlijst over 

1995 uitgebreid behandeld worden. 

Epermenia chaerophyllella (Goeze) 

Te Midsland, Terschelling werd op 5 novem¬ 

ber 1994 door P. J. Zumkehr een exemplaar 

van Epermenia chaerophyllella verzameld. 

Deze soort is voornamelijk bekend uit het 

midden van het land en uit het kustgebied, 

maar was nog niet gemeld van de Wadden¬ 

eilanden (Küchlein, 1993). De rups leeft onder 

andere in de bloemhoofdjes van engelwortel 

(Angelica sp.), pastinaak (.Pastinaca sativa 

L.), kervel (.Anthriscus sp.) en bereklauw 

(Gaedike, 1968). 

Pterophoridae 

Cnaemidophorus rhododactyla (Denis & 

Schiffermüller) 

Waarnemingen. ZH: Staelduinse bos, 15.vii.1994, op 

licht; Dubbeldam, 19.vi, 25.vi en 8.VÜ.1994, JL. 

Cnaemidophorus rhododactyla wordt vooral 

waargenomen in het duingebied tussen Oost- 

voorne en Bergen (Küchlein, 1993). Hoewel 

de vlinder ook bekend is van een viertal vind¬ 

plaatsen in het binnenland, is dit de eerste 

vondst uit het rivierengebied in het westen. De 

rups leeft in de samengesponnen bladeren en 

bloemknoppen van roos (Küchlein & Gielis, 

1982). 

Amblyptilia acanthadactyla (Hübner) 

Te Wissenkerke werden op 27 en 28 juli 1994 

in totaal vier exemplaren van Amblyptilia 

acanthadactyla door J. van Vuure verzameld 

op de Schotsman. De vlinders vlogen in de 

vooravond rond jacobskruiskruid (Senecio ja- 
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cobaea L.). Van deze soort zijn vrij veel vind¬ 

plaatsen bekend uit de zuidelijke helft van ons 

land, met als uitzondering een vondst op Ter¬ 

schelling (Küchlein, 1993). Het dier werd ech¬ 

ter de laatste tijd weinig waargenomen. De 

rups leeft op bosandoorn (Stachys sylvatica 

L.), moerasandoorn (S. palustris L.) en vele 

andere lage planten, waar zij leeft van de bloe¬ 

men en de onrijpe zaden (Küchlein & Gielis, 

1982). Nieuw voor Zeeland. 

Pyralidae 

Homoeosoma nebulella (Denis & 

Schiffermüller) 

Waarnemingen. Gld: Twello, 28.v.1992, op licht, JW; 

ZH: Melissant, 4.ix.l994, op licht, DD. 

Bij het doorkijken van de verzameling van D. 

Doornheijn vonden we een exemplaar van 

Homoeosoma nebulella, een soort die ook al 

in de vorige lijst vermeld werd en mogelijk 

hier te lande een immigrant is (Huisman & 

Koster, 1995). Tevens geven we een nog niet 

eerder vermelde vondst van Twello. Het be¬ 

treft respectievelijk de vierde en vijfde waar¬ 

neming voor ons land. 

De rups leeft in de bloemen en zaadhoofd- 

jes van onder andere jacobskruiskruid en 

speerdistel (Cirsium vulgare (Savi) Ten.) 

(Hannemann, 1964). In Engeland zou de soort 

inheems zijn (Goater, 1996). 

Evergestis limbata (Linnaeus) 

Waarnemingen. Fr: Hemrik, 4.VÜ.1993, JS; Ov: Zuidloo, 

19.vi. 1993, op licht, GF; Gld: Wezep, 24.vi en l.vi- 
ii. 1994, KH. 

Evergestis limbata wordt het meest waargeno¬ 

men in Zuid-Limburg, maar komt ook voor in 

de rest van Limburg en in Gelderland, met de 

Velu we als meest noordelijke vindplaats 

(Küchlein, 1993). De rups leeft in augustus en 

september op raket (,Sisymbrium sp.), look- 

zonder-look (Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara 

& Grande) en wede (Isatis tinctoria L.) 

(Hannemann, 1964). Nieuw voor Lriesland en 

Overijssel. 

Nascia cilialis (Hübner) 

Van Nascia cilialis werd door A. Schreurs op 

12 juni 1994 één exemplaar te Vlodrop- 

Station geklopt. Dit is de zesde vindplaats van 

deze zeldzame soort in ons land. Küchlein 

(1993) geeft als mogelijkheid, dat N. cilialis in 

Nederland een trekvlinder is. Wel is het op¬ 

merkelijk dat de vlinder gevangen is in een ge¬ 

bied, waaruit meerdere vindplaatsen van N. ci¬ 

lialis bekend zijn. De rups leeft van september 

tot mei op oeverzegge (Carex riparia Curt.) en 

andere zeggesoorten (Emmet, 1979). 
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Recent shifts in phenology of Microlepidoptera, related 

to climatic change (Lepidoptera) 

Willem N. Ellis, J. H. Donner & J. H. Küchlein 

ELLIS, W. N., J. H. DONNER & J. H. KÜCHLEIN, 1997. RECENT SHIFTS IN PHENOLOGY OF MICROLEPI¬ 

DOPTERA, RELATED TO CLIMATIC CHANGE (LEPIDOPTERA). - ENT. BER., AMST. 57 (4): 66-72. 

Abstract: One of the many effects of the warming of the global climate that have been predicted is an acceleration of the 

larval development of insects. Insect populations living in temperate climates generally have one or more generations per 

year, punctuated by the winter resting period. We hypothesised that a gradual shift in the timing of these generations to¬ 

wards an earlier date will take place. For this purpose we analysed the phenology of a large sample of the most common 

Microlepidoptera in The Netherlands. Our results show that during the period 1975 - 1994 the flight peak has shifted to 

a date 11.6 days on average earlier. This shift is primarily associated with a rise in spring temperatures. The phenologi- 

cal data are based on a large body of observations brought together at little cost by amateur recorders, and the results sug¬ 

gest a relatively inexpensive method of monitoring future climatic change. 

Tinea foundation, Institute of Systematics and Population Biology, University of Amsterdam, Plantage Middenlaan 64, 

1018 DH Amsterdam, The Netherlands. 

Introduction 

A global change of our climate is becoming 

more and more apparent, and the discussion 

about its reality is taken over now by predic¬ 

tions about its multifarious effects (e.g., 

Dennis, 1993; Harrington & Woiwod, 1995; 

Kennedy, 1995; Sparks & Carey, 1995; 

Woiwod, in press; Woiwod & Harrington, 

1994), Organisms respond to a rise in ambient 

temperature by an acceleration of their deve¬ 

lopment, as long as temperatures remain be¬ 

low lethal values. This means that organisms 

in temperate regions living shorter than one 

year, reach maturity at an earlier calendar da¬ 

te. Insects in particular, and many other cryp- 

tobionts, would pass through their larval sta¬ 

ges faster, and become adult earlier, under the 

regime of a global rise in temperature. 

Material and methods 

We tested this hypothesis on 104 of the most 

common species of Microlepidoptera in The 

Netherlands. Since about 1955 nocturnal 

moths (to which most Microlopidoptera be¬ 

long) are mostly collected with light-traps. 

The automated versions of these traps in parti¬ 

cular capture large numbers aselectively, ena¬ 

bling a fairly unbiased estimate of their occur¬ 

rence and phenology. Records before about 

1955 are much more scanty, and the numbers 

are lower. The Tinea foundation maintains a 

database containing faunistical and phenologi- 

cal data of Heterocera in The Netherlands. The 

database includes almost 1400 species of 

Microlepidoptera (approximately 340 000 re¬ 

cords). Each record refers to one or more spe¬ 

cimens of a single species, date, and locality. 

The 104 species were selected as being well 

represented in the database, and covering a wi¬ 

de range of families (table 1). The relatively 

few species known to hibernate as adults were 

excluded. For the present study records were 

selected of specimens collected or observed as 

adults in the field; records with dubious or im¬ 

precise data or identifications were omitted. 

Many of the smallest species are usually col¬ 

lected as larvae, and these species are therefo¬ 

re underrepresented in our sample. For each 

species, the information about a particular 

year was used only if the number of observed 

specimens was at least 30. This limit is fairly 

low, possibly introducing some additional noi¬ 

se in the data. We did not set a higher limit be¬ 

cause that might lead to a skip of species-years 

simply because the species had a “bad year”, 

which might introduce a bias. One species 



Ent. Ber., Amst. 57 (1997) 67 

Table 1. List of the species used in the study. Provided are: species name (nomenclature following Küchlein & Donner, 

1993), voltinism (either 1 or 2 peaks/ year), number of usable years (with number of individuals recorded > 30) from the 

start of the observations on, average peak and distributional preference for the northern, central or southern sector (indi¬ 

cated only when OJEsz -1 >0.3 and P < 0.01, where Osz is the number of records of species 5 in sector z, and Esz is the ex¬ 

pected value, based on the marginal total for all species included in the study; the probability was calculated using a G- 

test, cf. Sokal & Rohlf, 1995). 

species peaks n av. peak dist species peaks n av. peak dist 

Adelidae Evergestis forficalis 1 23 03-Jun 
Adela reaumurella 1 17 11-May N Hypsopygia costalis 1 21 24-Jun S 
Nemophora degeerella 1 15 10-Jun N Metriostola betulae 1 10 23-Jun S 

Bucculatricidae Numonia advenella 1 16 03-Aug S 
Bucculatrix ulmella 2 7 12-May C Ostrinia nubilalis 1 14 06-Jul s 

Choreutidae Phycita roborella 1 22 29-Jul s 
Anthophila fabriciana 2 12 16-Jun N Pleuroptya ruralis 1 28 28-Jul s 

Coleophoridae Pyrausta aurata 2 16 25-May 
Coleophora laricella 1 13 05-Jun C Schoenobius forficella 1 19 09-Jul c 
Coleophora serratella 1 14 30-Jun Scoparia ambigualis 1 24 20-Jun N ' 

Elachistidae Synaphe punctalis 1 17 19-Jul N 
Elachista apicipunctella 1 3 06-May N Tischeriidae 
Elachista cerusella 2 13 02-Jun Tischeria ekebladella 1 9 10-Jun 

Gelechiidae Tortricidae 
Aristotelia ericinella 1 7 18-Jul Agapeta hamana 1 8 08-Jul 
Exoteleia dodecella 1 10 02-Jul C Aleimma loeflingiana 1 17 29-Jun 
Neofaculta ericetella 1 10 23-May N Ancylis achatana 1 8 26-Jun c 
Teleiodes proximella 1 8 10-Jun N Ancylis mitterbacheriana 1 10 02-Jun c 
Teleiodes vulgella 1 1 • 03-Jul C Apotomis betuletana 1 20 06-Aug 

Gracillariidae Archips podana 1 27 04-Jul s 
Caloptilia alchimiella 2 18 24-May Archips xylosteana 1 26 09-Jul s 
Phyllonorycter harrisella 2 10 22-May C Bactra lancealana 2 12 09-Jun N 
Phyllonorycter quercifoliella 2 9 12-May N Capua vulgana 1 14 25-May c 

Incurvariidae Celypha striana 1 15 06-Jul c 
Incurvaria masculella 1 10 14-May N Choristoneura hebenstreitella 1 5 12-Jun N 

Nepticulidae Clepsis consimilana 1 12 03-Jul 
Ectoedemia albifasciella 1 8 05-Jun S Clepsis spectrana 1 19 14-Jun 

Oecophoridae Cydia pomonella 1 23 19-Jun s 
Batia lunaris 1 6 23-Jun Cydia splendana 1 18 18-Jul 
Batia mitella 1 6 16-Jul c Epiblema cynosbatella 1 3 23-Jun N 
Carcina quercana 1 21 01-Aug Epiblema rosaecolana 1 11 27-Jun C 
Denisia stipella 1 1 25-May Epiblema uddmanniana 1 13 29-Jun N 
Diumeafagella 1 19 09-Apr Epinotia bilunana 1 4 17-Jun 
Diumea phryganella 1 3 02-Nov Epinotia immundana 2 11 14-May N 
Ethmiafunerella 1 6 22-Jun c Epinotia nisella 1 1 23-Aug 
Pleurota bicostella 1 8 12-Jun Epinotia solandriana 1 6 24-Jul 
Stathmopoda pedella 1 5 11-Jul N Epinotia tedella 2 6 31-May N 

Plutellidae Epinotia tetraquetrana 1 5 18-May S 
Plutella xylostella 1 31 23-May N Eucosma cana 1 13 06-Jul 

Pterophoridae Eupoecilia angustana 1 5 28-Jun 
Platyptilia gonodactyla 2 0 - Gypsonoma dealbana 1 14 08-Jul 
Pterophorus pentadactyla 1 9 30-Jun N Hedya dimidioalba 1 25 26-Jun s 

Pyralidae Lathronympha strigana 1 11 19-Jun s 
Agriphila inquinatella 1 25 06-Aug NS Olethreutes arcuella 1 3 10-Jun 
Agriphila straminella 1 44 22-Jul Olethreutes bifasciana 1 8 05-Jul N 
Agriphila tristella 1 36 05-Aug Olethreutes lacunana 1 24 21-Jun 
Anerastia lotella 1 11 01-Jul Olethreutes schulziana 2 12 05-Jun N 
Aphomia sociella 1 14 08-Jun C Pandemis cerasana 1 26 27-Jun 
Cataclysta lemnata 1 16 21-Jun N Rhopobota naevana 1 13 25-Jul C 
Catoptria margaritella 1 12 10-Jul N Tortricodes alternella 1 14 22-Mar 
Chilo phragmitella 1 24 27-Jun Tortrix viridana 1 30 24-Jun 
Chrysoteuchia culmella 1 44 27-Jun Zeiraphera isertana 1 17 13-Jul 
Crambus ericella 2 7 19-Jul Yponomeutidae 
Crambus lathoniellus 1 35 14-Jun N Argyresthia bonnetella 1 4 14-Jul c 
Crambus pascuella 1 21 29-Jun S Argyresthia brockeella 1 11 28-Jun N 
Crambus perlella 1 36 05-Jul S Argyresthia conjugella 1 10 08-Jun N 
Elophila nymphaeata 1 21 25-Jun N Argyresthia goedartella 1 19 29-Jul 
Endo tricha flammealis 1 19 22-Jul N Argyresthia pruniella 1 7 07-Jul 
Eurrhypara hortulata 1 25 01-Jun Argyresthia retinella 1 13 28-Jun 
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Fig. 1. Sketch map of The Netherlands, indicating the 

three sectors into which we divided the country and the lo¬ 

cation of the three weather stations (Eelde, de Bilt and 

Maastricht). The values give the number of records (top) 

and the number of individuals that have been sampled 

over all years and all 104 species of the study. The striking 

discrepancy between the two values in the southern sector 

is caused by mass flights of Plutella xylostella (Linnaeus) 

in 1962 and 1986. 

failed this criterium for all years and was not 

used further. Because the number of usable 

species-year observations before 1955 are re¬ 

latively small (25 datapoints), we limited our 

analysis to the period 1955-1994 (1485 data¬ 

points); introduction of the pre-1955 data into 

the regressions did not change the results to a 

notable extent. 

Because temperatures in the northern part of 

the country are appreciably lower than in the 

south, and many insect species have either a 

preponderantly northern or southern distribu¬ 

tion, it was deemed useful to study the pheno¬ 

logy on a narrower geographic scale. To this 

end, we divided the country into a northern, 

central and southern sector (fig. 1). Many of 

the species were recorded preponderantly in 

one of the sectors (table 1). If the number of 

specimens per species, year and sector were at 

least 30, calculations were done not only for 

the country as a whole, but also per sector. 

As a benchmark of the phenology of a spe¬ 

cies we chose the peak of occurrence, which 

obviously is more reliable than the date of its 

first observation. A small computer program¬ 

me selected for each species, for each accepta¬ 

ble year, the first date of observation (all dates 

are expressed as Julian dates, i.e. 1..365). A 

running average of the number of individuals 

over 21 days was then calculated for each of 

the 50 days following the first day of occur¬ 

rence of the species. The day with the highest 

running average value was taken as its peak 

date. A limited number of species are bivolti- 

ne, having two annual peaks, each consisting 

of one or more overlapping generations (table 

1); in these cases only the first peak was taken 

into account. To make the peak dates of the 

species comparable, we standardised them to a 

value D (Deviation): Dsy - observed peak date 

of species 5 in year y minus the average peak 

date of species 5 over all acceptable years. 

We compared our results with month¬ 

ly temperature data, obtained by the 

Royal Netherlands’ Meteorological Institute 

(“KNMI”) for representative locations in the 

three sectors (Eelde, de Bilt, and Maastricht, 

respectively; fig. 1). These monthly tempera¬ 

ture values are averages of 24 hourly readings 

per day. A country-wide average was calcula¬ 

ted over these three values. We tested for a re¬ 

lation between the value of Dsy (both regional 

Table 2. Results of a simultaneous linear regression of D ’ on the calendar year and average temperatures in previous win¬ 

ter, spring, and summer, (ß Is the standardized form of the regression coefficient (b); its value enables comparison of the 

relative contribution of the independent variables in the prediction of D’) 

variable ß st. error (ß) b std. error (b) r(df=1399) P 

year 0.0180 0.0247 0.0020 0.0021 0.7300 0.4653 

winter -0.0570 0.0261 -0.0480 0.0220 -2.1800 0.0294 

spring -0.4960 0.0244 -0.5010 0.0247 -20.3100 0.0000 

summer -0.1070 0.0247 -0.1100 0.0255 -4.3200 0.0000 
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Fig. 2. Trend lines of the 

values of D of all species 

(heavy line, left axis; the 

1490 individual data points 

not shown), and of the year¬ 

ly average temperatures in 

The Netherlands (°C, thin 

line, right axis) in the period 

1950 - 1994. (Trends are 

calculated using the locally 

weighted least square error 

method; smoothing factor 

66%). 
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and country-wide) by simultaneous linear 

regression with the following three temperatu¬ 

re values: winter (average of the months Octo- 

ber-December of year y-1, January-March of 

year y), spring (April-June of year y), and 

summer temperature (July-September of year 

y). Moreover, the calendar year was entered to 

allow for the possibility that an additional 

trend might be present that was not explained 

by the three temperature values. To improve 

the normality of the residues after regression, 

D was transformed as D’ = 0 if D = 0, 

(D/(abs(D))*log(abs(D)) if D ^ 0. Missing da¬ 

ta were handled by casewise deletion. 

Results 

The peak date in the northern sector occurs on 

average 5.1 days later than in the southern sec¬ 

tor (Paired Mest; m3.558, df=l85; PcO.001); 

the median peak date over the whole country 

is on day 180 (June, 29). The yearly average 

temperature (1950-1994) is 8.8°, 9.5° and 9.7° 

C in the northern, central and southern sector, 

respectively. 

As predicted by our hypothesis, D de¬ 

creased with the calendar year. This decrease 

is visible in all sectors and country-wide; it is 

expressed most strongly in the last two deca¬ 

des (fig. 2). Figure 3 shows this for the two 

species that produced most datapoints. The li¬ 

near regression coefficient (b) for the central 

sector was -0.39 (N=228; P=0.034) in the pe¬ 

riod 1955-1975, and -0.58 (A=821 ; P < 0.000) 

in 1976-1994. Analyses of the other sectors 

and the country as a whole gave similar re¬ 

sults. This implies a negative shift in average 

peak date of 11.6 days during the last twenty 

years. In that period the yearly average tempe¬ 

rature rose from 9.0° to 9.9° C (linear regres¬ 

sion). 

As fig. 2 indicates, there is a negative cor¬ 

relation between annual mean temperature 

and D. Figure 4 shows the regression lines for 

the country as a whole, and the three sectors 

separately. To analyse this in more detail, a si¬ 

multaneous linear regression was done of D ’ 

on yearly temperatures; table 2 shows the re¬ 

sults for all observations (country-wide) since 

1955 (A=1404, P=0.000). The regression is 

clearly dominated by the spring temperature; 

the effect of the summer temperature is much 
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Fig. 3. Trend lines of the 

values of D for the two spe¬ 

cies that offfered the highest 

number of usable data- 

points, viz. Chrysoteuchia 

culmella (Linnaeus) and 

Agriphila straminella (De¬ 

nis & Schiffermüller). 

D 

year 

more limited. The contribution by the winter 

temperature is significant but very low; and 

the factor ‘year’ has nothing to contribute. 

Similar multiple regressions, calculated se¬ 

parately for uni- and multivoltine species, or 

for the species with a mainly northern, central, 

or southern distribution in The Netherlands, 

did not show appreciable differences. In parti¬ 

cular, the pervasive effect of spring tempera¬ 

ture was apparent. Not surprisingly, when spe¬ 

cies were segregated by their average peak 

date, the species with an average flight peak 

before June 29 showed no effect of summer 

temperature (ß for spring and summer -0.353 

and -0.000, respectively) while those peaking 

on average after that date were significantly 

influenced by the summer temperature as well 

(0-0.478 and -0.156). 

Discussion 

The difference in yearly average temperature 

between the southern and northern sector is 

1.1 °C; this accounts for a difference in flight 

peak date of 5.1 days. The countrywide tem¬ 

perature rose since 1975 with approximately 

0.9 °C, which has resulted in a phenological 

shift of 11.6 days. These two data pairs, alt¬ 

hough not fully congruous, may serve as an in¬ 

dication of the phenological effects of tempe¬ 

rature changes. 

The current trend of warming up of the pla¬ 

net may have started as early as 1900. Even so, 

between about 1935 and 1975 there is an in¬ 

terruption in the trend with more or less nor¬ 

mal, albeit fluctuating, temperatures (Graves 

& Reavy, 1996). Our data span the end of this 

relatively cool period, and the current warm 

period. The break in temperature trend around 

1975, and its effect, is well illustrated in our 

results (fig. 2 and 3). 

A comparable shift in flight date was found 

for aphids in Great Britain by Fleming & 

Tatchell (1994, 1995) who observed an advan- 
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Fig. 4. Linear regression of 

all species’ values of D on 

yearly average temperature, 

both countrywide and for 

the three sectors separately 

(period 1955 - 1994; indivi¬ 

dual datapoints not shown). 

D 

ce of 3-6 days over the last 25 years. In the 

case of aphids, however, the effects of climate 

may be more complicated; the flight phenolo¬ 

gy was most strongly dominated by winter 

temperatures (Harrington et ah, 1995; Zhou et 

ah, 1995). Our results indicate a strong gener¬ 

al shift in flight peak primarily induced by ri¬ 

sing spring temperatures. Our data are not suf¬ 

ficient to analyse this at the specific level in 

more than a few cases. Yet it is clear at least 

that there is no fundamental difference be¬ 

tween early flying species (before the end of 

June) and late species. This contrasts with the 

results obtained for plants by Fitter et al. 

(1995), who found that in the south of 

England, late species come into flower earlier 

when temperatures are up, but early plants 

species are retarded. Probably this is connec¬ 

ted with the fact that the flowering season 

starts at a moment when most insect species 

are still dormant, and the perennial habit of 

most plant species. Such a situation may lead 

to a mismatch in phenology of flowers and 

their pollinators. 

It has been assumed that the rising global 

C02 level would only have limited effects on 

plant-herbivore interaction (Bazzaz, 1990). 

Our results suggest that the associated rising 

temperatures sufficiently alter the phenology 

of herbivorous insects to have profound ef¬ 

fects on their interactions with host plants. 

These effects will probably be even stronger 

in short-lived phytophages such as spider 

mites, that can have many generations per 

season. There are also many, albeit anecdotal 

suggestions that insect species are extending 

their distributional area northward (e.g., De 

Vos & Zumkehr, 1995). That insects indeed 

are capable of extensive shifts of distribution 

is amply documented in the late Pleistocene 

record (Coope, 1973, 1990, 1995). This mobi¬ 

lity is matched by a 500-1000 km northward 

shift that has been predicted from North 

American plants (Overpeck et ah, 1991). The 

implication is that plant populations may be¬ 

come exposed not only to herbivores that de¬ 

velop faster, but also to novel herbivore spe¬ 

cies (Bond, 1995; Graves & Reavey, 1996). 

For this, and many other reasons it is impe¬ 

rative that the global change in temperature, 

and its multifarious effects on ecosystems, is 

thoroughly monitored. An example of such an 

approach, based on data from the British 

Butterfly Monitoring Scheme, is given by 
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Pollard (1988). Monitoring projects like the 
one reported on here, offer an inexpensive, yet 
powerful tool, once more stressing the role 
amateur entomologists play in the manage¬ 
ment of nature and environment. 
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Sluipvliegen (Diptera: Tachinidae) van de er 

Nederlandse eikenprocessierupsen 

Theo Zeegers 

ZEEGERS, TH., 1997. TACHINID FLIES (DIPTERA: TACHINIDAE) FROM DUTCH THAUMETOPOEA PRO- 

CESSIONEA. - ENT. BER., AMST. 57 (5): 73-78. 

Abstract. A survey is provided of records of tachinid flies associated with caterpillars of Dutch Thaumetopoea proces- 

sionea. The two monophagous species Carcelia iliaca and Pales processioneae are common, whereas the two more po- 

lyphagous species Zenillia libatrix and Blondelia nigripes are reared in smaller numbers from the caterpillars. Carcelia 

iliaca reproduces slowly and has only one generation each year, whereas P. processioneae has a much higher reproduc¬ 

tion rate and two generations yearly. Therefore, it is expected that P. processioneae will turn out to be the most impor¬ 

tant parasitoid of Thaumetopoea processionea in the next years. 

Weegschaalstraat 207, 7521 CH Enschede. 

Inleiding 

De eikenprocessierups Thaumetopoea proces¬ 

sionea (Linnaeus) heeft een geheel eigen spec¬ 

trum aan parasieten uit de familie der sluip¬ 

vliegen (Diptera: Tachinidae) (Herting, 1960; 

Tschorsnig & Herting, 1994). De belangrijk¬ 

ste vliegenparasieten van de eikenprocessie¬ 

rups zijn monofaag. Deze specialisten waren 

nog niet uit ons land bekend. 

De recente spectaculaire terugkomst van de 

eikenprocessierups in het zuiden van ons land 

(Stigter & Romeijn, 1991; Stigter & Das, 

1996) boden de gelegenheid om deze waard- 

specifieke sluipvliegen aan te treffen. In dit ar¬ 

tikel geef ik een overzicht van de in ons land 

gevonden sluipvliegen van de eikenprocessie¬ 

rups, met een nadruk op de resultaten verkre¬ 

gen uit kweken. Ook zal ik ingaan op de mo¬ 

gelijke relevantie van de parasieten als 

regulatoren van de huidige plaag. 

Materiaal en methode 

Vanaf 1994 heb ik van verschillende vlinder- 

kwekers uit eikenprocessierups gekweekte 

sluipvliegen ontvangen. Dit leverde het leeu¬ 

wendeel van het materiaal voor dit artikel op. 

Daarnaast is de Nederlandstalige literatuur 

doorzocht op waarnemingen van uit eikenpro¬ 

cessierups gekweekte sluipvliegen. Dit lever¬ 

de slechts enkele oude waarnemingen op. 

Vervolgens zijn de collecties van het Zoölo¬ 

gisch Museum te Amsterdam (ZMA), het 

Nationaal Natuurhistorisch Museum te 

Leiden, de vakgroep Entomologie van de 

Landbouwuniversiteit te Wageningen (LW), 

de Plantenziektenkundige Dienst (PD) te Wa- 

geningen, het Instituut voor Bos- en Natuur¬ 

onderzoek te Wageningen en Arnhem en de 

collecties B. van Aartsen, ’t Harde (BvA) en 

van de auteur (TZ) doorgenomen. Tenslotte 

zijn in 1996 door verschillende entomologen 

veldwaarnemingen aan sluipvliegen rond nes¬ 

ten van de eikenprocessierupsen verricht. 

Resultaten 

In het totaal heb ik vier soorten sluipvliegen 

aangetroffen die uit Nederlandse eikenproces¬ 

sierupsen gekweekt zijn: Carcelia iliaca 

(Ratzeburg), Pales processioneae (Ratze- 

burg), Zenillia libatrix (Panzer) en Blondelia 

nigripes (Fallén). De eerste twee zijn monofa- 

ge soorten die nog niet uit Nederland bekend 

waren (De Meijere, 1939; Kabos, 1974). De 

laatste twee zijn polyfage soorten, die reeds 

lang uit ons land bekend zijn (Van der Wulp & 

De Meijere, 1898). 

Hieronder geef ik per soort een overzicht 

van alle mij bekende uit inheemse eikenpro¬ 

cessierupsen gekweekte sluipvliegen. Daarna 
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sta ik stil bij de biologie van de sluipvliegen 

(voor zover bekend uit de literatuur en hier ge¬ 

presenteerde gegevens). Kennis van de biolo¬ 

gie der soorten helpt hun betekenis bij het 

temperen van de plagen van de eikenproces- 

sierupsen beter te begrijpen. 

Carcelia iliaca (Ratzeburg) 

(=processioneae (non Ratzeburg): auct.) 

Materiaal 

NB.: Bergeyk, 1 <?, 8.iv.l993; 1 3, 10.iv.1993, leg. F. 

Groenen (uit kweek) (TZ); Bladel, 5 3,4 9 12- 

20.vi.1993, leg. A. Schreurs (uit kweek) (ZMA, TZ); 

Luyksgestel, 1 3, 2.iv.l994; 3 3, 10 9, 14.iv.1994; 4 3, 

12 9, 18.iv.1994; 10 3, 12 9, 30.iv.1994, leg. V. Gerris 

(uit kweek) (ZMA, TZ); Dommelen, 6 3,1 9,2.iv.l994; 

2 3,5 9,5.iv.l994; 1 3,3 9, 19.iv.1994, leg. V. Gerris 

(uit kweek) (ZMA, TZ); Alphen, 5 3, 12 9, 14- 

26.iv. 1994, leg. PD te Roosendaal (uit kweek) (ZMA); 

Lage Mierde, Landgoed De Utrecht, 1 9, 21.v.1995, leg. 

V. S. van der Goot, op blad; Reusel, Het Goor, 1 9, 

6.vi.l995, leg. V. S. van der Goot, op blad; Eindhoven, 

Vliegbasis, 2 9,26.vi. 1996, leg. H. W. v.d. Wolf, op nes¬ 

ten van processierups. 

Uit bovenstaande gegevens blijkt dat Carcelia 

iliaca in het voorjaar vliegt. In 1996 werden in 

juni op en rond de nesten van de eikenproces- 

sierupsen tientallen vliegen waargenomen na¬ 

bij Soerendonk (15.vi. 1996, J. Reichwein et 

al.) en Eindhoven (H. Stigter, H. W. van der 

Wolf). De vliegtijd van Carcelia iliaca valt in 

mei en juni en valt samen met het voorkomen 

van de eikenprocessierups. De in april uitge¬ 

komen vliegen zijn binnenshuis gekweekt 

(Gerris, in litteris) en zodoende kunstmatig 

vroeg uitgekomen. De in juni uitgekomen 

vliegen zijn buitenshuis gekweekt. 

Uit de meeste nesten van eikenprocessie- 

rupsen blijkt Carcelia iliaca tevoorschijn te 

komen, mits men de restanten van de nesten 

maar laat overwinteren. Dit is al het geval 

sinds 1993, van voor dat jaar zijn mij geen 

kweekproeven met overwinterende nesten be¬ 

kend. De soort overwintert als pop in nest-res- 

tan ten. Op grond van de kweekresultaten kan 

gesteld worden dat Carcelia iliaca momenteel 

overal in ons land te vinden is waar de eiken¬ 

processierups voorkomt. De parasiterings- 

graad is op grond van de beperkte gegevens 

niet nauwkeurig vast te stellen, maar wordt 

rond de 10% geschat. 

Nomenklatuur en herkenning 

Carcelia iliaca werd door de meeste auteurs 

(Mesnil, 1944; Herting, 1960, 1984) onder de 

naam Carcelia processioneae vermeld. Stein 

(1924) noemde deze soort onder de namen 

Carcelia processioneae en Chaetomyia iliaca. 

Deze nomenklatorische problemen zijn uitge¬ 

breid besproken door Herting (1990). 

De soort is zeer eenvoudig te determineren, 

bijvoorbeeld met de tabel van Tschorsnig & 

Herting (1994). Indien de gastheer bekend is, 

kan de soort ook gedetermineerd worden met 

de hier gepresenteerde tabel. 

Biologie 

Carcelia iliaca plant zich voort middels zoge¬ 

naamde macrotype eieren (Herting, 1960). De 

eieren worden afgezet op de gastheer en ko¬ 

men direkt uit. De uitgekomen vliegenlarve 

boort zich door de huid van de gastheer naar 

binnen. Carcelia iliaca komt uitsluitend voor 

in processierupsen. Om ervoor te zorgen dat 

de volgende generatie vliegen pas uitkomt 

wanneer er weer processierupsen zijn, gaat de 

pop in diapauze en verschijnt de vlieg pas 

weer in het volgende voorjaar. Er is zodoende 

slechts één generatie per jaar. 

Doordat de eieren relatief groot zijn, kan ie¬ 

der vrouwtje maar een beperkt aantal eieren 

produceren. Bij verwante soorten ligt dit aan¬ 

tal tussen de 100 en 200 (Herting, 1960). 

Hierdoor is Carcelia iliaca relatief traag in het 

volgen van grote populatieschommelingen 

van haar gastheer. Daar staat wel tegenover, 

dat door het direkt op de gastheer afzetten van 

de eitjes het aantal larven dat de gastheer 

daadwerkelijk binnen weet te dringen (rela¬ 

tief) hoog is. Daardoor moet Carcelia iliaca in 

staat geacht worden zich ook bij lage dichthe¬ 

den van de gastheer nog effectief te kunnen 

handhaven. Bovendien kan Carcelia iliaca de 

dispersie van de eikenprocessievlinder goed 

volgen. Dit blijkt uit de hoge aantallen ge- 
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kweekte sluip vliegen in 1993, weinig jaren 

nadat de eikenprocessievlinder in ons land te¬ 

ruggekeerd was. 

Pales processioneae (Ratzeburg) 

0=opulenta Herting) 

Materiaal 

Gld.: Arnhem, Wamsbom, 1 «3, 19.viii. 1877, leg. Brants 

(uit kweek) (ZMA), dit dier werd gepubliceerd als 

Phorocera cilipeda (Rondani) door Brants (1878); NB.: 

Bladel, 1 2, 20.viii.1991, leg. R. de Vos (uit kweek) 

(ZMA); Oostelbeers, ongeveer 170 ex. verschenen eind 

augustus 1996, leg. Y. Jongema (uit kweek) (LW, BvA, 

TZ); Veldhoven, 23 3,20 2 verschenen in de periode 15- 

24.viii. 1996 uit een nest dat 207 3 en 159 2 eikenproces- 

sievlinders leverde (H. Stigter, in litteris); Hank, 4 3,42 

verschenen midden augustus uit een klein nest dat geen 

vlinders opleverde (H. Stigter, in litteris); Eindhoven, 

Vliegbasis, 2 3, 2 2 in copula 22.viii.1996, leg. H. W. 

v.d. Wolf (vele meer gezien op de nesten, persoonlijke 

mededeling); Li.: Meijel, 1 3, 28.vi. 1995; 2 3, 

29.vi.1995; 2 3, 30.vi.1995, 1 2,31.vi. 1995 (uit kweek) 

(BvA, TZ). 

Waarnemingen in Nederland 

In tegenstelling tot Carcelia iliaca komt Pales 

processioneae zowel in het voorjaar als in de 

nazomer voor, zij het in de laatste periode veel 

talrijker. Klaarblijkelijk zijn er twee genera¬ 

ties per jaar, hetgeen ook gevonden is in 

Duitsland door Tschorsnig & Herting (1984). 

De eerste generatie vliegt in het voorjaar tesa- 

men met Carcelia iliaca, in de rupsentijd. De 

tweede en veel talrijkere generatie verschijnt 

in kweken één week voor de processievlinders 

(eigen waarneming). Ook H. W. van der Wolf 

(persoonlijke mededeling) constateerde in het 

veld grote aantallen vliegen op nesten één 

week voor het verschijnen van de vlinders. 

In tegenstelling tot Carcelia iliaca is er van 

Pales processioneae wel een vondst uit ons 

land bekend van de plaagperiode in de vorige 

eeuw. In deze eeuw lijkt Pales processioneae 

pas in 1995 goed in ons land ingeburgerd te 

zijn. Uit de periode 1991-1994 is slechts één 

exemplaar bekend geworden (van 1991), be¬ 

duidend minder dan Carcelia iliaca, die in 

1993 en 1994 al veelvuldig gekweekt werd. 

Bedenkt men hierbij dat de tweede generatie 

van Pales processioneae veel makkelijker te 

kweken is dan Carcelia iliaca (geen overwin¬ 

tering), dan wordt het verschil in talrijkheid in 

de jaren 1991-1994 des te opmerkelijker. 

Daarentegen was in de jaren 1995 en 1996 

Pales processioneae in kweken doorgaans be¬ 

duidend talrijker dan Carcelia iliaca en is de 

tweede generatie in alle bekende kweken aan¬ 

getroffen. De geschatte parasiteringsgraden 

lopen op tot rond de 30%. 

Klaarblijkelijk heeft het Pales processione¬ 

ae aanzienlijk meer moeite gekost ingeburgerd 

te raken in ons land dan Carcelia iliaca. Gezien 

de verspreiding in Duitsland is dat niet zo 

vreemd: volgens Tschorsnig & Herting (1994) 

is de soort daar beperkt tot Rheinland-Pfalz en 

Baden-Württemberg. De vangst van Arnhem in 

1877 is de noordelijkste vangst in Europa. 

Nomenklatuur en herkenning 

Pales processioneae werd tot voor kort nog 

verward met de gewone Pales pavida 

(Meigen). Pas in 1990 stelde Herting definitief 

vast dat de Pufe-parasieten van de eikenpro- 

cessierups tot een andere soort behoren, die hij 

in 1980 als Pales opulenta beschreven had. 

Onderzoek van het type-exemplaar leerde dat 

Ratzeburg deze soort reeds in 1840 als Musea 

processioneae beschreven had. Tot dan toe 

werd deze naam ten onrechte gebruikt voor 

een Carcelia-soort (zie boven). 

Pales processioneae lijkt bijzonder sterk op 

Pales pavida. De subtiele verschillen worden 

beschreven door Herting (1980) en Tschorsnig 

& Herting (1994). De mannelijke genitaliën 

vertonen geringe maar constante verschillen. 

Met vergelijkingsmateriaal is het mogelijk vast 

te stellen dat het achterlijf van P. processioneae 

meer bestoven (dus minder blauw glanzend) is 

dan bij P. pavida en dat de schenen minder rood 

zijn (vaak vrijwel zwart). 

Biologie 

Pales processioneae behoort tot het tribus 

Goniini. Soorten uit deze groep planten zich 

voort middels zogenaamde microtype eieren 
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(Herting, 1960). De eieren zijn zeer klein en 

worden op de voedselplant van de gastheer af¬ 

gezet. De rups slikt tijdens het eten het ei in 

zijn geheel door en pas in de maag van de 

gastheer komt de larve uit. Daarna volgt de ge¬ 

bruikelijke ontwikkeling tot made en pop. 

Vrouwtjes van soorten met microtype eieren 

kunnen meerdere duizenden (tot 4000) eitjes 

afzetten (Herting, 1960). Dergelijke soorten 

zijn zodoende in staat om zich in gunstige om¬ 

standigheden, zoals bij plagen, snel te verme¬ 

nigvuldigen. In geval van volledige ontblade¬ 

ring van eiken door eikenprocessierupsen 

zullen daadwerkelijk per vrouwtje vele larven 

in de rupsen terecht weten te komen. Hier staat 

tegenover, dat bij lage dichtheden van de gast¬ 

heer de kans op het binnendringen van de 

gastheer (opgegeten worden) klein is. 

Dit leidt tot de conclusie dat, dankzij de 

voortplanting met microtype eieren. Pales pro- 

cessioneae zich in gunstige omstandigheden 

veel sneller kan voortplanten dan soorten met 

macrotype eieren, zoals Carcelia iliaca. Het is 

aannemelijk dat de recente snelle opmars van P. 

processioneae met name hieraan te danken is. 

Zij lijkt daarom in plaagsituaties de belangrijk¬ 

ste parasiet van de eikenprocessierups te zijn. 

Pales processioneae is een waardspecifieke 

soort van processierupsen, zij het dat er één 

waarneming van de plakker (Lymantria dispar 

(Linnaeus)) bekend is. Dit plaatst ons voor de 

moeilijke vraag, hoe een waardspecifieke soort 

twee generaties per jaar kan hebben, wanneer 

de waard zelf maar één generatie per jaar kent? 

Volgens bovenstaande gegevens zet de voor- 

jaarsgeneratie de eitjes af op eikenloof in de 

rupsentijd, zodat zij via het voedsel de rupsen 

binnen weten te komen. Dit leidt tot een twee¬ 

de generatie in de nazomer. Hoe deze tweede 

generatie zich kan voortplanten blijft voorals¬ 

nog een groot mysterie. Eitjes wederom op 

eikenloof afzetten heeft geen zin: in de herfst 

vallen de bladeren immers van de bomen! 

Zenillia lïbatrix (Panzer) 

Materiaal 

NB.: Veghel, 1 9, 25.vii.1993, leg. V. Gerris (uit kweek) 

(TZ); Oostelbeers, 5 ex. verschenen eind augustus 1996, 

leg. Y. Jongema (uit kweek) (LW); Veldhoven, 6 3,2 Î 

verschenen in de periode 15-24.viii.1996 uit een nest dat 

207 â en 159 5 eikenprocessierups leverde (zie Pales bo¬ 

ven); vindplaats onbekend, 1 9, leg. van Vollenhove (uit 

kweek) (LW). 

Het bestudeerd materiaal is beperkt tot exem¬ 

plaren die gekweekt zijn uit eikenprocessie¬ 

rupsen. Daarnaast is de soort in ons land ge¬ 

kweekt uit Colocasia coryli (Linnaeus) en 

Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus). Volgens 

de literatuur (Herting, 1960; Tschorsnig & 

Herting, 1994) is Zenillia libatrix is een oligo- 

fage soort die met name gekweekt is uit soor¬ 

ten met sterker behaarde rupsen. Zenillia li¬ 

batrix lijkt in ons land twee generaties te 

hebben, hetgeen overeenkomstig de Duitse si¬ 

tuatie is (Tschorsnig & Herting, 1994). De 

tweede generatie wordt geregeld gekweekt uit 

eikenprocessierupsen, doch altijd in lage aan¬ 

tallen. De parasiteringsgraad is laag en wordt 

geschat op 1 à 2%. 

Blondelia nigripes (Fallén) 

Materiaal 

NB.: Bladel, 1 <?, 12-20.vi.1993, leg. A. Schreurs (uit 

kweek) (TZ); Vredepeel. 1 9, 4.VÜ.1996, leg. M. van 

Helden (uit kweek) (LW). Dit exemplaar is in de cocon 

blijven steken. 

Blondelia nigripes is een zeer talrijke en bij¬ 

zonder polyfage sluipvlieg. Een enkele keer 

verschijnt deze soort in kweken van eikenpro¬ 

cessierupsen. Dit is wel opvallend, omdat zij 

volgens Tschorsnig & Herting (1994) een 

voorkeur voor weinig behaarde rupsen zou 

hebben. 

Literatuurgegevens 

In de Nederlandse literatuur wordt driemaal 

melding gemaakt van uit eikenprocessierups 

gekweekte sluipvliegen. Het betreft chronolo¬ 

gisch Exorista excisa (Fallén) (Van der Wulp, 

1869: Voorst), Pales processioneae (Brants, 

1878: Arnhem, als Phorocera cilipeda (Ron- 

dani) ) en Exorista excisa (Van der Wulp & 

De Meijere, 1898: Breda). 

Beide als Exorista excisa gepubliceerde 
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vliegen konden niet teruggevonden worden in 

de collecties. De beschrijving van Exorista ex¬ 

cisa door Van der Wulp in een ongepubliceerd 

manuscript, dat zich in de bibliotheek van de 

Nederlands Entomologische Vereniging te 

Amsterdam bevindt, heeft duidelijk betrek¬ 

king op Senometopia excisa, een okergele 

soort. Omdat de eveneens okergele Zenillia li- 

hatrix in de collectie ZMA meermaals met de¬ 

ze soort verward is, lijkt het aannemelijk dat 

de uit eikenprocessierupsen gekweekte Exori¬ 

sta excisa feitelijk Zenillia libatrix betreft. 

Identificatie 

Hieronder volgt een tabel voor de identificatie 

van sluipvliegen gekweekt uit Nederlands ma¬ 

teriaal van de eikenprocessierups. Twee soor¬ 

ten die ook in eikenprocessierups leven maar 

nog niet bij ons zijn aangetroffen, zijn ook in 

de tabel opgenomen. Voor de gebruikte termi¬ 

nologie verwijs ik naar Zeegers (1992). 

1. Ogen kaal... Blondelia nigripes 

Vrouwtje met gekartelde zaagbuik en op¬ 

vallende legboor. 

- Ogen lang en dicht behaard..... 2 

2. Tasters zwart..... 3 

- Tasters geel...... 4 

3. Het gekruiste paar borstels op de top van 

het schildje rechtopstaand. Laatste (schijn¬ 

baar vierde) achterlijfssegment opvallend 

lang, duidelijk langer dan het één-na-laatste 

(schijnbaar derde). Vibrissen tot ongeveer 

de helft van het gezicht opklimmend en ge¬ 

leidelijk afnemend in grootte.... 

..... Phryxe semicaudata 

Waardspecifieke soort van eikenprocessie¬ 

rups, mogelijk in ons land te verwachten. 

Dichtstbijzijnde vindplaats in Oostenrijk 

(Tschorsnig & Herting, 1994). 

- Het gekruiste paar borstels op de top van 

het schildje aanliggend, niet opgericht. 

Laatste achterlijfssegment korter dan het 

één-na-laatste. Vibrissen sterk en tot bo¬ 

venaan het gezicht opklimmend........ 

.................................. Palesprocessioneae 

4. Schildje zonder rood. Vibrissen tot boven¬ 

aan het gezicht opklimmend en over de ge¬ 

hele lengte sterk... Compsilura concinnata 

Vrouwtje met zaagbuik als Blondelia. Zeer 

polyfage soort, in Midden-Europa ook ge¬ 

kweekt uit eikenprocessierups. 

- Schildje tenminste aan de top rood. Vibris¬ 

sen tot hooguit halverwege het gezicht op¬ 

klimmend, naar boven steeds kleiner wor¬ 

dend....... 5 

5. Borststuk en achterlijf okergeel. Zowel aan 

de achterrand als middenop de tergieten 

sterke borstels aanwezig .. Zenillia libatrix 

- Borststuk en achterlijf grijzig. Op de tergie¬ 

ten uitsluitend sterke borstels aan de achter¬ 

rand aanwezig. Carcelia iliaca 

Conclusies 

Uit kweken en veldwaarnemingen blijken er 

tot nu toe 4 soorten sluipvliegen in ons land in 

eikenprocessierupsen voor te komen. Twee 

hiervan zijn waardspecifiek en talrijk, te we¬ 

ten Carcelia iliaca en Pales processioneae. 

Deze twee soorten verschillen sterk in hun 

voortplantingsbiologie. Carcelia iliaca plant 

zich voort met macrotype eieren en heeft 

slechts één generatie per j aar. Pales processio¬ 

neae plant zich voort met microtype eieren en 

heeft twee generaties per jaar. Gezien het 

verschil in voortplantingsbiologie is laatstge¬ 

noemde bj plagen op voorhand een veel effec¬ 

tievere natuurlijke vijand van de eikenpro¬ 

cessierups. Carcelia iliaca is op voorhand 

evenwel effectiever bij lagere dichtheden van 

de gastheer. In de jaren 1995-1996 is Pales 

processioneae sterk in aantal toegenomen. 

Mogelijk leidt dit al in 1997 tot een grote(re) 

mortaliteit onder de eikenprocessierupsen in 

ons land. 

Naast deze twee soorten komen er nog twee 

soorten in kleine aantallen in de eikenproces¬ 

sierupsen voor, te weten Zenillia libatrix, een 

oligofage soort en Blondelia nigripes, een zeer 

polyfage soort. Gezien de waargenomen aan¬ 

tallen zullen zij nauwelijks invloed hebben op 

de mortaliteit van de eikenprocessierups. Het 

is niet te verwachten dat dit in de nabije toe¬ 

komst zal veranderen. 
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Oproep 

Om de aantalsontwikkelingen van de sluip- 

vliegen in eikenprocessiempsen in kaart te 

kunnen brengen, verneem ik graag alle resul¬ 

taten van kweken in 1997 en later. Om de pa- 

rasiteringsgraad te kunnen schatten zijn gege¬ 

vens over aantallen uitgekomen vliegen en 

vlinders het meest waardevol. Om de over¬ 

winterende vliegen (met name Carcelia 

iliaca) te pakken te krijgen, is het nodig de 

nesten tot eind april (binnen) of zelfs eind mei 

(buiten) te laten staan. 

Op deze plaats wil ik kwekers nadrukkelijk 

waarschuwen de gevaren van de eikenproces- 

sierupsen niet te onderschatten. Hoewel niet 

iedereen even gevoelig lijkt, hebben de mees¬ 

ten toch danig last van het minste kontakt met 

de brandharen. Omdat de brandharen zich ge¬ 

makkelijk door de lucht verplaatsen, is het 

langdurig houden van een nest alleen verant¬ 

woord in een goed en geheel afgesloten kooi. 

Dankwoord 

Voor het toezenden van gekweekte vliegen en veldwaar¬ 

nemingen ben ik de volgende entomologen erkentelijk: B. 

van Aartsen (‘t Harde), V. Gerris (Veghel), V. S. van der 

Goot (Amsterdam), F. Groenen (Luyksgestel), Y. Jonge- 

ma (Landbouwuniversiteit, Wageningen), van Oosterhout 

(Gulpen), J. Reichwein (Utrecht), A. Schreurs (Kerkrade), 

H. Stigter (Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen), 

H. W. van der Wolf (Nuenen). 
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Verslag van de 151e zomervergadering van de Nederlandse Entomologische Vereniging, 
29 mei t/m 2 juni 1996, te Formerum op Terschelling 

ALGEMENE INLEIDING 

P. Koomen 

Deze keer werd de organisatie van de zomerbijeen- 
komst verzorgd door een commissie bestaande uit J. de 
Leeuw, mw. P. Paolini, L.E.N. Sijsterm ans, R.T.A. 
Schouten en namens het N.E.V.-bestuur C.J. Zwakhals 
en P. Koomen. 

Ontmoetingsplaats was de kampeerboerderij "De 
Jonge Jan", te Formerum, centraal op het eiland Ter¬ 
schelling. De meeste deelnemers overnachtten in de 
boerderij, sommige in tenten of caravans op een nabij¬ 
gelegen camping of in een hotel. De zomerbijeenkomst 
vormde de afsluiting van de feestelijkheden rondom het 
150-jarig jubileum van de NEV. Daarom duurde de bij¬ 
eenkomst een dag langer (van donderdag t/m zondag), 
werden er gratis fietsen verstrekt en kregen deelnemers 
een bijdrage in de bootkosten. Het diner op de zater¬ 
dagavond bestond uit een aantal Italiaanse gerechten, 
gelardeerd met zorgvuldig uitgekozen wijn. 

Vele deelnemers leverden een overzicht van de tij¬ 
dens het weekend verzamelde en waargenomen soor¬ 
ten. Deze gegevens zijn ten behoeve van het verslag ge¬ 
bundeld en persklaar gemaakt door P. Koomen samen 
met B. Aukema (wantsen), J.G.M. Cuppen (kevers), 
J.H. Küchlein (microlepidoptera), T.M.J. Peeters (an- 
geldragers) en P.L.Th. Beuk (vliegen en muggen). 

Deelnemers 
De volgende 70 personen namen aan de zomerbij- 

eenkomst deel: mw. A. l'Ami, B. Aukema, A. Baren- 
dregt, Joost Barendregt, Daan Barendregt, C. van de 
Berg, P. Beuk, C.F.M. den Bieman, L.H.M. Blommers, 
L. Bot, J.G.M. Cuppen, M.B.P. Drost, H.T. Edzes, J.A. 
Heetman, T. Heijerman, W.R.B. Heitmans, D.J. Her¬ 
mes, A. M. Hospers, J. Huijbregts, mw. E. Koeneman, 
mw. S. Kolman, mw. R.E. Kooi, P. Koomen, J. Krik¬ 
ken, J.H. Küchlein, mw. C. Küchlein, W. Kuijken, An¬ 
ne de Leeuw, Maaike de Leeuw, J. de Leeuw, Br. V. 
Lefeber, J. van de Nieuwegiessen, H. Nieuwenhuysen, 

mw. G.C. van Nimwegen, mw. P. Paolini, T.M.J. Pee¬ 
ters, M. Pheijlfer, H.J. Prijs, mw. J.D. Prinsen, Erwin 
van Riel, J. de Rond, J.C.P.M. van de Sande, R.T.A. 
Schouten, L.E.N. Sijstermans, J.T. Smit, J. Smit, M.J. 
Sommeijer, mw. L.J. Sommeijer-Krijgsman, mw. 
A.S.W. Span, W. van Steenis, H. Stigter, C.J.A. Stroo, 
A.P.J.A. Teunissen, mw. M.F.H.H. Teunissen-van Zon, 
A.J. Threels, J. van Tol, H. Vallenduuk, D.A. Vester- 
gaard, G. Vierbergen, R. Vis, D. Visser, B.J. van Von¬ 
del, O.F.J. Vorst, G.F. Wilmink, mw. Wilmink, H.W. 
van der Wolf, mw. Van der Wolf, mw. M.H. Zeven¬ 
boom, P. Zurnkehr en C.J. Zwakhals. 

Terreinen 
Het grootste deel van Terschelling wordt beheerd 

door Staatsbosbeheer. Tijdens de zomerbij eenkomst 
waren grote delen van het eiland afgesloten vanwege 
het broedseizoen: veel open water, het noordelijk deel 
van de Koegelwieck en het westelijk deel van de 
Boschplaat. Dankzij medewerking van Staatsbosbeheer 
kon er toch een malaiseval op de Boschplaat worden 
gezet en konden waterinsectenliefhebbers onder bege¬ 
leiding verzamelen in diverse wateren bij West aan Zee. 

Eén eendenkooi op Terschelling, de Landerummer- 
kooi, wordt beheerd door Natuurmonumenten. Ook hier 
mochten we onder toezicht van de beheerder ter plaatse 
verzamelen. Tevens werd er een malaiseval geplaatst. 

Wij danken Staatsbosbeheer en Natuurmonumen¬ 
ten, met name de opzichters/beheerders ter plaatse, 
voor hun welwillende medewerking en hun hulp bij het 
legen van malaisevallen. Wij zijn hen hiervoor zeer er¬ 
kentelijk. 

Weer 
De weersomstandigheden waren voor het eerst 

sinds jaren gunstig te noemen. Het weer was dermate 
zonnig dat diverse deelnemers behoorlijk verbrand 
raakten. Dit gebeurde veelal ongemerkt, omdat de tem¬ 
peraturen niet echt hoog waren en er voortdurend een 
waddeneiland-briesje woei. 

XI 
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Vindplaatsen 
In de hierna volgende deelverslagen zijn de vind¬ 

plaatsen aangegeven met de onderstaande codes. Steeds 
worden Amersfoort-coördinaten (RD) gegeven, 
amd Amelanderduin, aan het einde van de Stuifdijk; 

tussen helmpollen en onder wrakhout, ac- 

165.7-606.3 
arjv Hee; Aijensduin (vuilstort en wegberm), AO 

145-599. 
arjd Hee; plas Arjensduin en omringend duingebied; 

duinplas; van Malus sylvestris en Salix cinerea, 

dode zilvermeeuw, ac 146-599. 
bdu Baaiduinen; wegberm tussen Baaiduinen en 

Hee, AC147-598. 
bosa Boschplaat; Derde duintjes; aanspoelsel voet 

duintjes, ac 162-604. 
bosd Boschplaat; Derde Duintjes; dode scholekster; 

drooggevallen drinkpoel, ac 161 -604. 
bosj Boschplaat bij Smt-Janshoek, AC 157-602. 
bosk Boschplaat; K ampersand; zandige kreekoever; 

kwelder, ac 161 -605. 
boso Boschplaat; Oudscherm, AC 157-604. 
boss Boschplaat; omgeving plasje aan begin pad 

langs Stuifdijk; plas, oever; dode eidereend, ac- 

156-604. 
bosz Boschplaat; orchideeënveld; appelboom, 

ac 156-603. 
forb Formerum; bos, ac 149-601. 
forb2 Formerum; o. a. dennen, eikenstam en greppel 

in bos; heideveldje grenzend aan bos en wei¬ 
land ten noorden van Formerum, AC 150-601. 

ford Formerum; bos- en duinrand, ruderaal duin¬ 
gras land en houtwal bij Duinweg, AC 149-600. 

forj Formerum; kampeerboerderij Jongejan e.o., 
o.a. matig voedselrijk hooiland; op Alnus, ac- 

150-600. 
fork Formerum; schor De Keeg (Waddenzee); aan¬ 

spoelsel aan voet dijk; kwelder, sloot in wei¬ 
land, ac 150-599. 

üforl Formerum; malaiseval in Landerumerkooi, ac- 

149.5-599.5, periode 15-31 mei 1997. 
fori Formerum; Landerumerkooi; strooisel; dood 

hout; kruidlaag, ac 149.5-599.5. 
form Formerum; Waddendijk; schor achter Het 

Schaal, ac 149-599. 
fors Formerum-Strand; onder hooi; hondendrol 

langs pad naar strand; dood konijn; aanspoelsel 
strand; stuifkuilen eerste duinen; duinpan be¬ 
groeid met schapegras, helm en duinriet, ac- 

149-602. 
forw Formerum; sloot in weiland; ac 150-600. 
grl West-Terschelling; Griltjesplak; oostkant van 

Donkere Bos; van Betula, Quercus, Sorhus\ 

drooggevallen oever, ac 143-599. 
grlk West-Terschelling; tussen Griltjesplak en 

Kaapjesplak, AC 143-600. 
grlw West-Terschelling; westelijk deel Griltjesplak; 

slootbeek, ac 142-599. 
groe Groede; zuidoostelijke rand, AC 157-602. 
grp Groene Pollen, ac 143.2-598.7. 

half West-Terschelling; omgeving boerderij Half¬ 
weg; duinvoet met reigersbek, ac 145-598. 

hko Hoorn; Hoomerkooi; lage begroeiing (kleef¬ 
kruid e.d.); vermolmd hout; tussen strooisel; 
rietmatten, ac 153.2-601.4 

hob Hoomse Bos; open zeeduinen, ac 151 -602. 
hoe Hoorn; centrum, ac 151.9-601.2. 
hod Hoorn; duingrasland met hondsviooltjes; stuif- 

zwam; strand; van esdoorn, eik, ac 152-603. 
hoh Hoorn; Hardrijdersplak (ijsbaan) en omgeving; 

duinplas; schraal grasland; heide met brem en 
berkenopslag; bosrand, ac 151 -601. 

hok Hoorn; Hoomse Kaap; bosrand, o.a. achter 
schors Pinus sylvestris, AC 152-602. 

hoo Hoorn; oost Hoomse Kaap; Populus tremula, 
Ad 53-603. 

ûhoo Hoorn, malaiseval op heide met veel opslag van 
berk, wilg, duindoorn, acI52.6-602.7. 

hop Hoorn; polder, ac 152-600. 
hora Hoorn; ruderaal duingrasland langs de duin¬ 

weg; AC 151-601. 
horb Hoorn; ruderaal duingrasland (paardenwei) 

langs de duinweg, AC 152-601. 
hosl Hoorn; sloot ac 151.2-600.9 
hos2 Hoorn; sloot ac 153.3-600.8 
how Hoorn; langs dijk Waddenzee, acI52-599. 
hows Hoorn; weg, ac 153.2-601.7 
hm Hoorn; wegberm en nat weiland, ac 150-601. 
Ohun West-Terschelling; Huneplak; potvallen met vis 

en mest, acI44.3-598.6+144.2-598.5, periode 
1-8 juni 1996. 

üjat Jan Thijssensduin; malaiseval, ac 157.2-603.7, 
penode 15-31 mei 1996. 

jat Jan Thijssensduin; omgeving ûjat, ac 157-603. 
koel Koegelwieck; o.a. tussen hondsviooltjes, ac- 

150-602. 
koe2 Koegelwieck, ac 151 -602. 
koe3 Koegelwieck, ac 150-601. 
koe4 Koegelwieck, ac 151 -601. 
kooi Kooiboschjes, AC 146- 599. 
lan Landerum; wegberm, ac 148-599. 
lanh Landerum; Landemmerheide, nieuw aangeleg¬ 

de duinplas e.o., ac 148-600. 
lie Lies; wegberm, ac 150-601. 
liw Lies; sloot Hoomerkooiweg, ac 151 -599. 
lplw Lies; plasje nabij waddijk, acI51 • 599. 
Islp Lies; brede poldersloot, acI51 -599. 
Ivdu Lies; vochtige duinvallei e.o., AC 150-601 
maz Midsland aan Zee, o.a. laatste duinenrij, 

ac 148-602. 
mid Midsland; op stokroos, ac 148-599. 
midg Midsland-Noord; sloot langs geitenwei, 

ac 147.7-600.4 
midn Midsland-Noord; wegberm en bos, ac147+ 

148-600. 
mids Midsland; Seeryp; kwelder, schor, ac 149-598. 
midz Midsland aan Zee; wegberm; heideveldje met 

drogere en nattere delen; struikhei en dophei; 
zachte berk; schraal begroeide duinpan, ac- 

147-601. 

Xll 
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mipl Midsland; langs de Duinweg, o.a. in plasje, AC- 
146-600. 

mird Midsland-Noord; ruderaal duingrasland langs 
Duinweg, ac 146-600. 

ndui Noordvaarder; duin tussen Groene Strand en 
Kroonpolders, ac 141 -598. 

ngsm Noordvaarder; middendeel Groene Strand met 
omringend duingebied, ac 142-597. 

ngsn Noordvaarder; noordelijk deel Groene Strand 
met omringend duingebied; slootbeek; kruiden¬ 
rijk grasland met pitrus; bloeiende Ulex euro- 
paeus, bloeiende Carex, bloeiende Sorhus au- 
cuparia, AC 142-598. 

ngsw Noordvaarder; Groene Strand; kwelder, ac- 

142- 596. 
ngsz Noordvaarder; zuidelijk deel Groene Strand en 

dijkhelling bij haven van West-Terschelling; 
oever brakke 'beek' tussen Glaux maritima, 
Scirpus maritimus en Cochlearia danica, AC- 
143- 596. 

nkro Kroonpolders; (oever van) duinplas; stuifkuilen 
in duin; dood konijn; dode eidereend; van Ma¬ 
lus sylvestris, AC 141/142-598. 

nkrs Kroonpolders; strand, ac 141 -599. 
nkrz Kroonpolders; zeereep, ac 142-600. 
noz Noordvaarder; zandverstuiving, ac 140-595. 
nst Noordvaarder; stuifdijk, ac 141.7-597.4. 
oosa Oosterend; duingebied; dood konijn, ac154-- 

603. 
oosc Oosterend; cultuurland en scheidingssloot, o.a. 

struikwilg, ac 155-603. 
oosd Oosterend; bij Dwarsdijk, ac 155-602. . 
oosg Oosterend; De Grië, ac 156/157-602. 
oosh Oosterend; hoek van duinen, ac 157-602. 
oosj Oosterend; omgeving Jan-Willemskooi bij Jol- 

lemabosje; brakke sloot; poel; op Malus sylves¬ 
tris., Betula, Quercus robur. Prunus serotina\ 
achter schors Alnus\ schraal grasland en kwel¬ 
der; in paardenmest, ac 156-602. 

Ooosj Oosterend; omgeving Jan-Willemskooi; potval- 
len met vis en mest, ac 156.6-602.3, periode 1- 
9 juni 1996. 

oosk Oosterend; Kaapsduin, ac 154-602. 
oosn Oosterend; schraal grasland en wegberm, ac- 

155-603. 
oost Oosterend, ac 154-602. 
oosw Oosterend; omgeving Jan-Willemskooi; aan¬ 

spoelsel Waddenzee, ac 156-601. 
rij Rijsplak, ac 146.2-600.8. 
rim Rimkeskooi; ac 158-601. 
Osee Seeryp; potvallen met vis en mest, AC148.9-- 

598.6, periode 2-9 juni 1996. 
veer Op veerboot Harlingen-Terschelhng. 
waz West aan Zee; wegberm; ruderaal terrein op 

zand, ac 146-601. 
wazd West aan Zee; duinen, ac 147.7-600.8. 
wazo West aan Zee; Onder de Draad; duinplas; 

oever, ac 146-601. 
wazp West aan Zee; Perenplak; duinplas; oever, ac- 

146-601. 

wazs West aan Zee; Stemeplak; duinplas; poeltje; 
oever; dood konijn, ac 146-601. 

wazw West aan Zee; Waterplak; duinplas; oever, ac- 
146-601. 

wier Oosterend; omgeving Wierschuur; schraal gras¬ 
land, aanspoelsel Waddenzee, acI55-602. 

wrud West-Terschelling; ruderaal duinterrein NO 
van West-Terschelling, ac 144-597. 

wte West-Terschelling; dorp/duin, ac 143-596/597. 
wte2 West-Terschelling, ac 145-600 
wted West-Teschelling; bosrand Doodemanskisten, 

ac 143-597. 
wteg West-Terschelling; Groenplak; o.a. vrijstaande 

dennen en bosrand, ac 144-599. 
wteh Tussen West-Terschelling en Halfweg, ac 144-- 

598. 
wtek West-Terschelling; Kaapjesplak, AC144.0-- 

600.5 
üwtek West-Terschelling; Kaapjesplak, malaise-val 

langs oude stuifdijk, ac 144.2-600.8. 
wten West-Terschelling, noordelijk deel; bospad; re¬ 

cent gezaagd dennenhout, ac 143-598. 
wtet West-Terschelling; duin en tuintjes bij Doode¬ 

manskisten, ac 142-597. 
wtes West-Terschelling; Seinpaalduin, AC143.4-- 

596.9. 
wtex West-Terschelling; groepsterrein SBB 

AC143.7-598.5 
De verzameldata zijn 29 mei t/m 2 juni 1996, tenzij an¬ 
ders vermeld. 

Gebruikte symbolen 
Û malaiseval 
O potval 
b lichtval of lichtvangst met laken 
2 vrouwtje 
Cf mannetje 
2 werkster 
C cocon met eieren (bij spinnen) 
T nieuw voor Terschelling 
F nieuw voor Friesland (en Terschelling) 
N nieuw voor Nederland (en voor Friesland en 

Terschelling) 

EPHEMEROPTERA - haften 

J.G.M. Guppen 

BAETIDAE 
Cloeon simile, wazp 

ODONATA - libellen 

J.T. Smit 

COENAGRIONIDAE 
Enallagma cyathigerum (watersnuffel): wted 

xiii 
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Ischnura elegans (lantaarntje): boss 
LIBELLULIDAE 

Li be llula quadrimaculata (viervlek): hok 

BLATT ARIA - kakkerlakken 

W.R.B. Heitmans 

BL ATTELLID AE-ECT OBIINAE 
Ectobius panzeri (kleine kakkerlak): koe4(7), 
nst(2) 

Commentaar 
De twee waarnemingen uit twee ver van elkaar ge¬ 

legen terreinen geven aan dat de kleinste inheemse kak¬ 
kerlak waarschijnlijk wijd verspreid is in de binnendui- 
nen van Terschelling. E. panzeri heeft één generatie per 
jaar (zg. univoltien) i.t.t. de andere drie inheemse Ecto- 
bius-soorten, die een onvolledige ('halve') generatie per 
jaar hebben (zg. semivoltien). Vanaf mei tot half juni 
wordt E. panzeri waargenomen in het eerste nimfale 
stadium. Deze nimfen hebben een lengte van 1 mm. 
Door een opvallend witte, dwars over het lichaam lo¬ 
pende band zijn ze gemakkelijk te onderscheiden van 
nimfen van de andere Ectobius-soorten, die overigens 
wat later in het seizoen verschijnen. 

DERMAPTERA - oorwormen 

J.G.M. Cuppen 

FORFICULIDAE 
Forficula auricularia: arjd, oosj 

THYSANOPTERA - tripsen 

G. Vierbergen 

AEOLOTHRIPIDAE 
Aeolothrips albicinctus: rim(3 9, 1 d") 
Aeolothrips ericae\ hm(59), koe4(7 9), lan(l 9), 
wteh(l 9) 
Aeolothrips melaleucus: ngsn(3 9), midn(29) 
Rhipidothrips brunneus: rim(3 9), op Elymus are- 
narius 

THRIPIDAE 
Anaphothrips obscurus: oosh(49) 
Aptinothrips rufus: ngsn(109), oosh(l 9), 
hrn(21 9 ), koe4(26 ? ), ngsm(6 9 ), rim( 16?) 
Ceratothrips ericae: grl(l 9) 
Chirothrips manicatus: bdu(l 9), ngsn(299), 
oosh( 1 ? ), hm( 10 ? ), koe4( 13$), midn(2 ? ), 
ngsm(21 9) 
Frankliniella intonsa: bdu(l 9), ngsn(7 9), 
oosh(l 1 9), hm(159), koe4(13 9), midn(l 9) 
Mycterothrips consociatus: koe4(2 9) 
Odontothrips cytisi: koe4(29) 

Oxythrips ajugae: grl(2 9 ), ngsn(3 ? ), koe4(29), 
midn( 1 9) 
Thrips alni: ngsn(59), midn(29), op Alnus 
glutinosa 
Thrips difficilis: ngsn(3 9), op Salix repens 
Thrips fuscipennis: ngsn(109), hm(3 9), nkro(3 9), 
lan(4 9 ), midn(3 9 ) 
Thrips inopinatus. grl( 159) 
Thrips major. ngsn(l 1 9), hm(3 9), lan(29), 
midn(29) 
Thrips minutissimus: ngsn(129), koe4(69), 
midn(l 19) 
Thrips physapus: hm(29), koe4(29), midn(29) 
Thrips tabaci: ngsn(29, 1 Lil), midn(l 9) 
Thrips urticae. hm(3 9) 
Thrips validus : hm(l 9) 

PHLAEOTHRIPIDAE 
Cephalothrips monilicomis: koe4(3 9), rim(109) 
Haplothripsjuncorum. grl(59, lef), ngsn( 1 ex.), 
ngsm(69, 2cf), 
Phlaeothrips bidens: ngsn(l d") 

Commentaar 
Het aantal meldingen van tripsen van de waddenei¬ 

landen is beperkt. Alleen van Terschelling is een lijstje 
met acht soorten gepubliceerd (Geijskes & Doeksen, 
1949). Het door Doeksen geïdentificeerde matenaal, 
dat gereviseerd zou moeten worden, is echter nog niet 
getraceerd. Nieuwe soorten voor de Nederlandse fauna 
werden niet gevonden, maar wel soorten, die van 
slechts één vindplaats in Nederland bekend waren (alle 
op het 'vaste land’): Rhipidothrips brunneus, Thrips 
alni en T. difficilis. 

Literatuur 
Geijskes, D.G. & J. Doeksen, 1949. Nieuwe gegevens over de insecten¬ 

fauna van Terschelling. — Tijdschr. Ent. 90: 16-34. 

HETEROPTERA - wantsen 

B. Aukema, J.G.M. Cuppen & D.J. Hermes 

Het overzicht omvat naast waarnemingen van de 
auteurs ook gegevens van materiaal verzameld door 
C. F.M. den Bieman, L.H.M. Blommers, H.T. Edzes, 
Th. Heijerman, J. Huijbregts, J.D. Prinsen, H. Stigter, 
G. Vierbergen, O. Vorst en C.J. Zwakhals. De nomen¬ 
clatuur en volgorde zijn behoudens enkele kleine wij¬ 
zingen volgens Aukema (1989). De met een T aange¬ 
duide soorten waren nog niet van Terschelling bekend. 

NEPIDAE 
Ne pa cinerea, aijd 

T Ranatra linearis: boss. Na de vondst op Schier¬ 
monnikoog (Aukema & Cuppen, 1996) de tweede 
waarneming op de Nederlandse Waddeneilanden. 
De staafwants is niet bekend van de Duitse Wad¬ 
deneilanden (Bröring e.a., 1993). 

xiv 
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CORIXIDAE 
Cymatia bonsdorffiï. hoh 
Arctocorisa germari. Iplw 
Callicorixa praeusta: aijd, hoh, Iplw, Islp, wazp, 
wazw 
Corixa affinis: wazs, wazw 
Corixa panzeri: boss 
Corixa punctata', boss, hoh, Iplw, ngsn, wazs, 
wazw 
Hesperocorixa linnaei: Iplw, ngsn, oosj 
Hesperocorixa sahlbergi: ngsn 
Paracorixa concinna: boss, Iplw, wazs 
Sigara striata: aijd, boss, hoh, Islp, oosj, wazw 
Si gara falleni: aijd, boss, Islp 

T Sigara iactans: hoh, Iplw, wazw. Na de recente 
waarneming op Schiermonnikoog (Aukema & Gup¬ 
pen, 1996) de tweede vondst op de Nederlandse 
Waddeneilanden. In totaal werden vier d"c? verza¬ 
meld. Van de Duitse Waddeneilanden is S. iactans 

bekend van Norderney en Wangerooge (Bröring 
e.a., 1993). 

T Sigara longipalis: boss. In een diepe duinplas met 
veel riet nabij het begin van de stuifdijk werd één <? 

samen met S. falleni verzameld. Tevens nieuw voor 
de Nederlandse Waddeneilanden. Sigara longipalis 

is ook bekend van de Oost- en Noord-Friese eilan¬ 
den (Bröring e.a., 1993). 
Sigara scotti: wazw 
Sigara lateralis', boss, Iplw, wazs, wazw 

NOTONECTIDAE 
Notonecta glauca: boss, Islp, ngsn 

PLEIDAE 
Plea minutissima: boss, ngsn 

HYDROMETRIDAE 
Hydrometra stagnorum: arjd, hoh, hoh, mipl, ngsn, 
oosj, oosc, wazs, wazw 

VELIIDAE 
Velia caprai: ngsn 
Microvelia reticulata', arjd, liw, Islp, ngsn, wazo, 
wazp, wazw 

GERRIDAE 
Gerris lacustris: arjd, hoh, Ivdu, ngsn, oosc 
Gerris odontogaster. aijd, wazo, wazw 
Gerris thoracicus. hoh, Ivdu, mipl, ngsn, oosc, 
wazp, wazs, wazw 

SALDIDAE 
Chiloxanthus pilosus: fork, mids 
Salda littoralis: fork, Iplw, mids 
Halos aida lateralis: fork, oosg, mids 
Saldula arenicola: lanh. In klein aantal op het kale, 
vochtige zand rond een recent gegraven, ondiepe 
duinplas. Saldula arenicola was van de Nederland¬ 
se Waddeneilanden slechts bekend van één vondst 
op Terschelling in 1912 (Reclaire, 1932). 
Saldula orthochila: ford, horb 
Saldula sanatoria: boss, fors, lanh, oosc, wazo, 
wazp, wazs 
Chartoscirta cine ta: aijd, boss, ngsm, ngsn, nkro, 
wazs, wazw 

Chartoscirta cocksii: boss, ngsn 
TINGIDAE 
T Tingis ampliata: ngsn, boss. In klein aantal van ak- 

kerdistel (Cirsium arvensé). Ook van Schiermon¬ 
nikoog bekend (Aukema & Woudstra, 1989) en van 
de meeste Oost-Friese eilanden (Bröring e.a., 1993). 

T Tingis cardui. waz. Reeds bekend van Texel en 
Ameland (Aukema & Woudstra, 1989) en van de 
Oost- en Noord-Friese Eilanden (Bröring e.a., 
1993). 
Agramma laetum: fodu, forb, hoh, horb, liw, ngsn, 
oosj, wrud 

MIRIDAE 
Monalocoris filicis: kooi, ngsn, nkro 
Deraeocoris lutescens: kooi 
Pithanus maerkelii: hora. Alleen larven. 
Lygus pratensis: horb, ngsz 
Orthops campes tris: ford 
Orthops basalis : ford 
Liocoris tripus tu latus: ford, Ivdu 
Capsus ater: Ivdu. Alleen larven. 
Stenodema calcarata: üjat, forb, ford, forj, horb, 
kooi, Ivdu, mird, ngsn, ngsz, oosj, oosc 
Stenodema trispinosa: ngsz 
Stenodema laevigata: ûjat, ford, forj, hok, hora, 
Ivdu, mird, ngsn, ngsz, nkro, wrud 
Leptopterna ferrugata: hora. Alleen larven. 

NABID AE 
T Himacerus mirmicoides: mird. Een macropteer 

vrouwtje tussen lage vegetatie op de grond. Was 
van de Nederlandse Waddeneilanden alleen bekend 
van Schiermonnikoog (Aukema & Woudstra, 
1989). Recent ook voor het eerst waargenomen op 
de Oost-Friese eilanden (Bröring e.a., 1993). 
Nabis ericetorum: ford, half, hoh, hora, horb, Ivdu, 
mird, ngsn, oosc, wrud 
Nabis ferus: ford, Ivdu, ngsm, ngsn, ngsz 

ANTHOCORIDAE 
Anthocoris confusus: hok, horb, kooi, Ivdu, oosj 

T Anthocoris limbatus: arjd. Op 2 juni werden er 
twee vrouwtjes geklopt van grauwe wilg (Salix ci¬ 

nerea) langs de plas bij het Arjensduin. Tevens 
nieuw voor de Nederlandse Waddeneilanden. An¬ 

thocoris limbatus werd recent ook aangetroffen op 
de Oost-Friese eilanden (Borkum, Norderney en 
Baltrum) en is niet bekend van de Noord-Friese ei¬ 
landen (Bröring e.a., 1993). 
Anthocoris nemoralis: arjd, kooi, ngsn 
Anthocoris nemorum: ford, hok, kooi, ngsn 
Ohus laticollis: aijd, nkro 
Orius majusculus: kooi, ngsn, nkro 

PIESMATIDAE 
T Piesma quadratum: oosg, ngsz, oosj. In klein aantal 

gesleept. Tevens nieuw voor de Nederlandse Wad¬ 
deneilanden, maar sinds kort ook bekend van Texel 
(vondsten D.J. Hennes). Piesma quadratum is ook 
bekend van de Noord-Friese eilanden, maar het 
voorkomen op de Oost-Friese eilanden (Borkum) is 
niet zeker (Bröring e.a., 1993). 
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BERYTIDAE 
Berytinus minor: ngsn, oosc 
Neides tipularius: ndui 

LYGAEIDAE 
Kleidocerys resedae: ôjat, ford, hoh, Ivdu, ngsz 

T Kleidocerys trunculatus ericae: hoh. In groot aantal 
gesleept van struikheide (Calluna vulgaris). Deze 
Atlantisch-mediterrane soort was uit Nederland al¬ 
leen bekend van Texel ('t Mientje), alwaar ze echter 
sinds 1974 niet meer is waargenomen (Aukema & 
Woudstra, 1989). Ook pogingen van B. Aukema en 
D. J. Hermes om haar daar in 1996 terug te vinden, 
faalden. Kleidocerys truncatulus ericae is niet be¬ 
kend van de Oost- en Noord-Friese eilanden (Brö- 
ring e.a., 1993). 
Cymus claviculus: kooi, lvdu, ngsn, wazo, wazs, 
wrud 
Cymus glandicolor. lvdu, ngsn, ngsz, oosc, wrud 

T Cymus melanocephalus: ngsn. In klein aantal van 
pitrus (Juncus effusus) gesleept. Tevens nieuw voor 
de Nederlandse Waddeneilanden. Van de Duitse 
Waddeneilanden alleen bekend van het Oost-Fnese 
Norderney (Bröring e.a., 1993). 

T Metopoplax ditomoides. arjd. Op 2 juni werd één 
vrouwtje geklopt van een bloeiende appelboom in 
de vallei bij Arjensduin. Tot voor kort was deze 
soort slechts bekend van één oude vondst te Grons- 
veld (Aukema, 1989), maar sinds 1994 heeft deze 
soort haar areaal in Nederland sterk uitgebreid (Au¬ 
kema e.a., in druk). Tevens nieuw voor de Wadden¬ 
eilanden, maar inmiddels ook waargenomen op 
Texel door B. Aukema & D.J. Hermes. Niet bekend 
van de Duitse Waddeneilanden (Bröring e.a., 1993). 
Heterogaster urticae: üforl 
Plinthisus brevipennis: fors 
Drymus ryeii: foij, nkro, waz, wrud 
Eremocoris abietis: hoh, ndui 
Eremocoris plebejus: hoh 
Gastrodes grossipes: ford, foij, hora, lanh, wrud, 
wteh 
Scolopostethus affinis: fors 
Scolopostethus decoratus: üjat, hoh 
Stygnocoris fuligineus: horb, ngsm, wrud 
Stygnocoris rusticus: hoh 
Graptopeltus lynceus: hora 
Peritrechus geniculatus: fodu, forb, ford, forj, hora, 
horb, mird, ngsz, wrud 
Peritrechus nubilus: mird, ngsm, ngsz 
Megalonotus chiragra: hora 
Megalonotus praetextatus: half, hora, mird, wrud 

T Aphanus rolandri: arjd. Een ongelukkig geland ex¬ 
emplaar werd in de plas bij het Arjensduin verza¬ 
meld. Nieuw voor de Nederlandse Waddeneilanden. 
Niet bekend van de Oost- en Noord-Friese Eilanden 
(Bröring e.a., 1993). 
Gonianotus marginepunctatus: ngsn 
Macrodema micropterum. hoh 
Pionosomus varius: half, horb, mird, ndui, ngsm 
Pterotmetus staphiliniformis: hora, mird 

Trapezonotus arenarius: ford, hora, horb, mird, 
ngsm, ngsn, wazo, wrud 

COREIDAE 
Arenocoris fallend: half, fodu, forb, ford, hora, 
horb, mird, boss, wrud 
Ceraleptus lividus: hora, mird 
Coriomeris denticulatus: horb 

RHOPALIDAE 
T Rhopalus tigrinus: horb. In klein aantal gesleept in 

ruderaal duingrasland. Nieuw voor de Nederlandse 
Waddeneilanden, maar inmiddels ook bekend van 
Texel (B. Aukema en D.J. Hermes) en van Schier¬ 
monnikoog (B. Aukema). Bekend van de Oost-Frie- 
se eilanden (Borkum) en van de Noord-Friese eilan¬ 
den (Bröring e.a., 1993). 
Rhopalus parumpunctatus: ford, half, hora, horb 

T Stictopleurus abutilon: horb. Een <? gesleept in ru¬ 
deraal duingrasland. Nieuw voor de Nederlandse 
Waddeneilanden, maar inmiddels ook bekend van 
Texel (B. Aukema). Niet waargenomen op de Oost¬ 
en Noord-Friese eilanden (Bröring e.a.. 1993). 

PENTATOMIDAE 
Sciocoris cursitans: ford, half, hora, horb, ngsm, 
wrud 
Aelia acuminata: forb, ford, half, horb, ngsn, oosj, 
wrud 
Aelia klugii: liw, lvdu, ngsz 
Neottiglossa pusilla: mird, ngsn 
Palomena prasina: hoh 
Dolycoris baccarum: horb, ngsz 
Piezodorus lituratus: lvdu, ngsn 
Eurydema oleraceum: horb, wrud 

T Anna custos: ford. In klein aantal van zwarte els 
(Alnus glutinosa) geklopt. Nieuw voor de Neder¬ 
landse Waddeneilanden. Op de Oost-Friese eilan¬ 
den alleen bekend van Borkum en niet waargeno¬ 
men op de Noord-Friese eilanden (Bröring e.a., 
1993). 
Rhacognatus punctatus: hoh 

ACANTHOSOMATIDAE 
Acanthosoma haemorrhoidale: forb, ford 
Elasmostethus interstinctus: ford 
Elasmucha grisea: hoh 

Commentaar 
Van Terschelling waren 241 soorten wantsen be¬ 

kend (Aukema & Woudstra, 1989). Tijdens de zomer¬ 
bij eenkomst werden 106 soorten waargenomen, waar¬ 
van er 15 nog niet eerder op het eiland waren aange- 
troffen, zodat het aantal van Terschelling bekende soor¬ 
ten nu 256 bedraagt. Acht soorten zijn tevens nieuw 
voor de Nederlandse Waddeneilanden. 

Het tijdstip van de zomerbijeenkomsten is door¬ 
gaans niet gunstig voor het vangen van minden, omdat 
de meeste vertegenwoordigers van deze familie als ei 
overwinteren en zich pas later in het seizoen ontwikke¬ 
len. Dit bleek op Terschelling wel heel duidelijk: van 
de 88 van Terschelling bekende soorten werden er 
slechts 12 (13,6%) waargenomen, waarvan drie ook 
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nog uitsluitend als larf. Van de overige 153 soorten 
werden er 79 aangetroffen (51,6%). 
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NEUROPTERA - netvleugeligen 

J.G.M. Cuppen 

CHRYSOPIDAE (gaasvliegen) 
Chrysopa perla: oosj 
Chrysoperla camea. arjd 

HEMEROBIIDAE (bruine gaasvliegen) 
Psectra diptera: oosj 

HYMENOPTERA SYMPHYTA - 
bladwespen 

L. Blommers 

PAMPHILIDAE 
Pamphilius sylvaticus: üforl(l cf) 

TENTHREDINIDAE - BLENNOCAMPINAE 
Athalia liberta: ôforl( 1 9) 
Monostegia abdominalis: foij(l 9) 
Monosoma pulverata: üforl(l 9) 
Ametastegia equiseti: üforl(l 9, lef) 
Ametastegia glabrata: üforl(3 ? ) 
Ametastegia tener. óforl(89, 2d") 
Eutomostethus ephippium (donkere vorm): 
üforl(3 9 ) 
Eriocampa umbratica: üforl(l 9,4d") 

TENTHREDINIDAE - SELANDRIINAE 
Selandria serva: foij(l 9, 2d") 
Loderus eversmanni: foij(l 9, 11 d") 
Loderus vestigialis: forj(l 9,4 ei") 
Dolerus cothumathus: foij(3 o") 
Do le rus haematodes: óforl(l cf), foij(l 9) 

TENTHREDINIDAE -TENTHREDININAE 
Tenthredopsis cf. coque berti: ûforl( 1 lef) 
Macrophya albicincta. üforl(4cf) 

HYMENOPTERA PARASITICA - 
sluipwespen 

C.J. Zwakhals 

Aan de vangsten werd bijgedragen door D.A Ves- 
tergaard, H.J. Prijs en A.P.J.A. Tennissen. 

ICHNEUMONIDAE 
PIMPLINAE 

Dolichomitus imperator. wte2(l 9), forb(2d"). Deze 
soort is gebonden aan naaldbos. 
Endromopodaphragrnitidis: ûforl( 1 9, 4cf) 
Endromopoda de tri ta: ôforl(2cf) 
Endromopoda nigricoxis: maz(l 9) 
Scambus sagax: ühoo(l cf). Deze soort is gebonden 
aan naaldbos. 
Scambus brevicomis: üforl(l 9) 
Scambus vesicarius: ûjat(2cf), üforl(2cf), rij(l 9) 
Acropimpla pictipes: forb(l 9) 
Tromatobia variabilis: üjat(l 9, 1 cf) 
Zaglyptus varipes: ójat(l 9) 
Clistopyga rufator: ûforl(l cf), üjat(l 9, 1 cf) 
Itoplectis alte mans: forb(l cf) 
Pimpla hypochondriaca: ûforl(29, 3cf), üjat(l 9), 
wte2( 1 cf) 
Pimpla turionellae: üforl(3 9) 
Pimplaflavicoxis: üforl(14cf) 
Pimpla conmixta: üforl(l 9, 5cf), üjat(T cf), 
forb(l 9) 
Pimpla contemplator: ûforl(l 1 cf), üjat(3 cf), 
forb( 1 cf), ûhoo( 1 cf) 
Apechtis compunctor: forb( 1 cf) 
Apechtis quadridentata: üjat(l cf), forb(l 9) 
Apechtis rufata: óforl(lcf) 
Rhyssella approximator: ûforl(l cf). Deze soort pa¬ 
rasiteert houtwesplarven in dood of stervend loof¬ 
hout (wilg, els, berk). 

DIPLAZONTINAE 
Diplazon pectoratorius: üforl (29) 
Diplazon laetatorius: üjat(l 9) 
Diplazon tetragonus: óforl(5 9, 5cf) 
Syrphoctonus tarsatorius: üforl(6 9 ) 
Syrphoctonus signatus: ûforl( 1 9) 
IVoldstedtius flavolineatus: üjat(l 9) 
Sussaba flavipes: üforl(9cf) 

HYMENOPTERA ACULEATA - 
angeldragers: bijen, wespen en mieren 

V. Lefeber, J. van de Nieuwegiessen, T.M.J. Peeters, J. 
Smit, W.R.B. Heitmans, L. Blommers, J. de Rond & G. 
Vierbergen 

P. Koomen, H. Nieuwenhuijsen, W. van Steenis, 
B.J. van Vondel, C.J. Zwakhals en B. Aukema droegen 
bij aan de vangsten. T betekent: bijen en wespen nieuw 
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voor Terschelling. 

BETHYLIDAE (platwespen) 
Bethylus fuscicomis: koe4(l 9) 

7 Epyris brevipennis : wte(2 9 ), oosg( 1 9 ), koe4(3 9 ), 
nst(l 9), fors(59) 

CHRYSIDIDAE (goudwespen) 
Chrysis ignita: hoc(l 9) 

Hedychridium ardens: forj(29, ld"), fors(l 9), 
wte( 19, ld1), koe2( 1 9), koe4( 19, ld"), oosg( 1 9), 
midz( 1 d"), nst( 19, ld") 

DRYINIDAE (tangwespen) 
7 Anteon brachycerum: forb2(29), midz(2d") 
7 Anteon jurineanum: forb2(l 9), midz( 1 cf) 

7 Gonatopus clavipes var. sepsoides: koe4(29) 
7 Gonatopus distinguendus: fors(l 9, 1 d") 
7 Gonatopus striatus: fors(2d") 
FORMICIDAE (mieren) 

Formica cunicularia: oosa(l 9) 
Formica fusca: oosj(49), koe4(l 9), fors(59), 
midz(29), groe(89), ngsn(39), koe4(49) 
Formica pressilabris: wteg(49) 
Formica rufa: grlk(l ei"), wteg(l 9), midz( 1 9) 

Formica rufibarbis: wteg(39), koe4(69), 
oosa(39), fors(39) 
Formica sanguinea: wteg(l 9) 
Lasius alienus: koe4(l 9) 
Lasius niger: fors(l 9), groe(l 9), koe4(l 9), 
ngsm(29) 
Myrmica rubra: oosj(69), fors( 1 9), hm(l 9) 
Myrmica ruginodis: groe(89) 
Myrmica scabrinodis: wazd(l 9), fors(29), 
oosh(7 9) 
Tetramorium caespitum: oosj(29), ngsm(29), 
fors(29), koe4(79) 

MUTILLIDAE (mierwespen) 
Mutilla europaea: nkro(l 9) 

SAPYGIDAE (knotswespen) 
7 Sapyga quinquepunctata: wte(l d") 
POMPILIDAE (spinnendoders) 

Anoplius viaticus: koe2(29), koe4(l 9, 1 9 met als 
prooi de wolfspin Trochosa terricola), oosg(l 9), 
aijv(l 9), fórj ( 1 9), wtek(l 9) 
Ceropales maculata: foij(l d") 

VESPIDAE (plooivleugelwespen) 
Ancistrocerus oviventris: wtes(l 9), forj(l o") 

Ancistrocerus parietum : hoc(2d") 
Ancistrocerus scoticus: ôforl( 1 d") 

7 Dolichovespula saxonica (saksische wesp): 
wtet(l 9), nkro(l 9), hoc(l 9) 
Dolichovespula sylvestris (boswesp): oosg( 1 9) 
Vespula germanica (duitse wesp): wtet(l 9) 

7 Vespula rufa (rode wesp): wtet( 1 9), hoc( 1 9) 
SPHECIDAE s.l. (graafwespen) 
7 Ammophila campestris: wte( 1 d"), oosk(l o"), 

koe4(l d") 
Ammophila sabulosa: wte(l 9, ld") 
Crabro peltarius: hoc(ld") 

7 Crossocerus capitosus: Gforl(ld') 

7 Crossocerus cetratus: üforl(l 9) 
T Miscophus bicolor: koe4( 1 o"), wteg( 1 d") 

Pemphredon inomatus: üforl(l d") 
T Pemphredon lethifer: forj(29) 

Podalonia affinis: koe4(l d") 
Podalonia hirsuta: oosg(ld"), wtet(l 9, ld"), 
wte(2 9 ) 

T Rhopalum coarctatum: üforl(4d’) 
T Tachysphex nitidus: wte( 1 d"), koe2(2 9, 3 d"), 

koe4(l 9), nkro(ld"), arjv(l 9), foij(l 9, ld"), 
fors( 1 cf), wte( 1 cf), koe4(3 cf), nst( 1 cf) 

Tachysphex pompiliformis: wte(l 9), oosd(l cf), 

oosk( 1 d") 
T Trypoxylon attenuatum : ûforl(3 d"), nst( 1 d") 
APIDAE s.l. (bijen) 

Andrena barbilabris: foij(29, 2cf), wte(49), 
koe2(69), koe4(l 9), oosd(l 9) 

T Andrena clarkella: oosd(l 9) 
Andrena flavipes: wte(l 9) 
Andrena fulva: wte(l 9) 

T Andrena haemorrhoa: oosd(3 9 ), wtet( 1 d"), 
oosd(2 9 ) 
Andrena cf. morawitzi: oosd(l 9) 

7 Andrena nitida: oosd( 1 9 ), oosd( 1 9 ) 
7 Andrena tibialis: oosd(l 9) 

Bombus bohemicus (tweekleurige koekoekshom- 
mel): oosd(l 9), oosg(l 9), wtet(29), arjv(l 9) 

7 Bombus campestris (gewone koekoekshommel) : 
foij(19) 
Bombus hortorum (tuinhommel): koe2(l 9), 
oosd(l 9), oosg(l 9) 

7 Bombus hypnorum (boomhommel): wtet(29) 
Bombus jonellus (veenhommel): oosd(l 9, 19), 
wtet(l 9), arjv(l 9) 
Bombus lucorum (veldhommel): nkro(l 9), 
üjat(l 9), bosj(l 9), ngsm(l 9) 
Bombus mus co rum (moshommel): oosd(l 9), 
bosj(l 9), oosd(l 9) 

7 Bombus cf. norvegicus : oosd(l 9) 
7 Bombus pas eu ont m (akkerhommel): oosg(l 9), 

üjat(69) 
Bombus p ra to rum (weidehommel): koe2(l 9), 
oosd( 1 9) 
Bombus terrestris (aardhommel): nkro(l 9) 
Bombus sylvestris (vierkleurige koekoekshommel): 
arjv(l 9) 
Colletes cunicularius: wte(3 9), koe2(l 9), 
oosd(29), oosg(l 9), wtet(29), fors(29, observatie) 

7 Halictus rubicundus: oosg(29) 
7 Lasioglossum albipes : wte( 1 9 ), oosd(4 9 ) 
7 Lasioglossum calceatum : wte(3 9 ), oosd(2 9 ) 

Lasioglossum leucozonium: wte(l 9), koe2(l 9), 
oosd(2 9) 
Lasioglossum punctatissimum : oosd(69), forb(l 9), 
koe3(l 9), midz( 1 9 ) 

7 Lasioglossum sexstrigatum: wte(l 9) 
Lasioglossum villosulum : oosd(2 9 ) 
Megachile circumcincta: ngsm(l d") 

7 Nomada fulvicomis: oosd(l 9) 
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T Nomada goodeniana: oosd(3 $) 
T Nomada ruficomis (=bifida): oosd(5$) 

Osmia claviventris: oosd(2cf), wtet( 1 <f) 

T Osmia rufa\ wte(l $) 
Sphecodes albilabris: foij(2$), wte(5$), koe2(3$), 
koe4(l ?), oosg(4$), wtet(2$), bosj(l ?), forb(2$), 
fors(4 ?, observatie) 

T Sphecodes longulus: oosd( 1 $) 
T Sphecodes pellucidus: wte(8 $ ), grlk(l ?), 

ngsrn( 1 ?), koe4(l ?) 

Commentaar 
Lefeber (1983) geeft een overzicht van de bijen en 

wespen van de verschillende waddeneilanden en het 
noorden van Noord-Holland. Hierin zijn twee van de 
twaalf aculeatenfamilies niet opgenomen, nl. de Dryini- 
dae (tangwespen) en de Formicidae (mieren). Tevens 
geeft Lefeber aan dat de lijst onvolledig is voor het ge¬ 
nus Bombus (tegenwoordig inclusief koekoekshommels 
van voorheen het genus Psithyrus). Ten opzichte van 
Lefebers lijst zijn er vele nieuwe opgaven voor Ter¬ 
schelling (aangegeven met T). Hoewel er tijdens deze 
zomerbijeenkomst nauwelijks naar mieren gekeken 
werd, blijft Terschelling een belangrijk miereneiland. 
Vangsten van Formica rufiharbis en F. pressilabris 

bevestigen dit. 
Bij de Dryinidae valt op dat er maar liefst drie Go- 

natopus-soorten werden gevangen. Deze micro-aculea- 
ten, die op cicaden parasiteren, worden in het algemeen 
slechts sporadisch gevangen. 

Opmerkelijk is ook de vangst van de Sapyga quin- 

quepunctata, een knotswesp die onder andere in de 
nesten van in hout nestelende Osmia's parasiteert. Op 
geen van de waddeneilanden was tot op heden een ver¬ 
tegenwoordiger aangetroffen van deze familie, waarvan 
in Nederland vier soorten voorkomen. 

Acht van de veertien soorten graafwespen waren 
nog niet gemeld van het eiland. Ze waren vooral afkom¬ 
stig uit de malaisevallen. Van de bijen waren maar 
liefst 18 soorten nog niet van het eiland gemeld. Aan de 
waddenkant ter hoogte van De Grië werd een groep 
nestelende groefbijen (Halictus rubicundus) aangetrof¬ 
fen langs de kwelderrand. Het betreft waarschijnlijk een 
deel van de populatie die ook vermeld wordt door Van 
der Blom (1980). De soort kan de springvloed blijkbaar 
goed doorstaan. Ook de spinnendoder Anoplius viati¬ 

cus hield zich in deze omgeving op. 
Uit de vangsten blijkt dat de moshommel {Bombus 

rnuscorum) nog steeds goed vertegenwoordigd is op het 
eiland. De moshommel is één soort van de sterk be¬ 
dreigde hommels die vroeger over het hele land voor¬ 
kwamen, maar tegenwoordig nagenoeg beperkt zijn tot 
het zuidelijk en noordelijk kustgebied. Ook de zeldza¬ 
me grote mierwesp (Mutilla europaea) blijkt zich te 
kunnen handhaven op het eiland. De vrouwtjes van de¬ 
ze soort hebben geen vleugels en parasiteren in hom- 
melnesten. 

Uit de cijfers van deze zomerbij eenkomst mogen 

we concluderen dat de publicatie van Lefeber (1983) 
over de bijen en wespen van de waddeneilanden, voor 
Terschelling een onvolledig beeld geeft van het werke¬ 
lijk aantal soorten ter plekke. Door de inventarisatie 
van 1996 hebben we een beter beeld gekregen van de 
werkelijke omvang van de aculeatenfauna van Ter¬ 
schelling. Toch blijft een zomervakantie op het eiland 
-ook voor aculeatenliefhebbers- aantrekkelijk, want er 
valt nog genoeg te ontdekken. 

Literatuur 
Blom, J. van der. 1980. Een groefbij op het wad. - Trias 9(2): 39. 

Lefeber, V., 1983. De aculeaten van ons waddendistrict I-III. - Ent. 
Ber., Amst., 43: 33-39, 81-89, 149-152. 

MACROLEPEDOPTERA - 
grote vlinders 

G.F. Wilmink, H.W. van der Wolf, D.A. Vestergaard, 
R. Vis, D.O. Visser & J.T. Smit 

COSSIDAE 
Cossus cossus (wilgenhoutrups): half (rupsengeur 
waargenomen op Populus al ba) 

SESIIDAE 
Synanthedon formicaeformis. grp 

PIERIDAE (witjes) 
Gonepteryx rhamni (citroenvlinder): AC 149*599, 
wted 
Pieris brassicae (groot koolwitje): ac5 1*601, 

AC 151 -601, foij, oost, wted 
Pieris rapae (klein koolwitje): AC 142*597, AC- 
149*599, AC 149*600, ac 151 *601, ac 152*601, foij, 
oost, wted 
Pieris napi (klein geaderd witje): ac 149*599, 
ac 149*600, ac 151 *601, kooi, oost, wted 
Anthocharis cardamines (oranjetipje): ac 149*600 

LYCAENIDAE (blauwtjes en vuurvlinders) 
Callophrys rubi caecus (groentje): lanh 
Lycaena phlaeas (kleine vuurvlinder): AC 146*599, 
ac 152*601, ac 155*602, koe4, oost, waz, wted 
Polyommatus icarus (icarusblauwtje): ac151*601, 

ac 156*603, foij, oost 
Ce las trina argiolus (vuilboomblauwtje): half, wted 

NYMPHALIDAE (vossen) 
Vanessa atalanta (atalanta): AC 142*597, 
ac 144*598, ac 145*600, ac 148*599, ac 149*600, 
ac 150*600, ac 153*601, forb, kooi, oost, veer, wted 
Cynthia cardui (distelvlinder): ac 142*597, 
ac 144*598, ac 145*600, ac 147*600, ac 150*600, 
ac151*601, ac151*602, ac153*601, ac153*602, 

ac 155*602, ac 155*603, ac156*603, form (1 juni 
1997 ca. 30 exx. trekkend in oostelijke richting), 
oost, wted 
Inachis io (dagpauwoog): AC 150*601, ac 152*601, 
AC 153*601, ac 155*602, oost, wte (nest rupsen), 
wted 
Clossiana selene (zilveren maan): ac 156*603, oosk 
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SATYRIDAE (zandoogjes) 
Pararge aegeria (bonte zandoogje): AC 142*597, 
AC 144*598, AC 149 599, ac 149*600, ac 150*600, 
AC 151 *601, AC 157*603, ford, foij, koe4 
Lasiommata me ge ra: AC 150*600, forb, midz 
Coenonympha pamphilus (hooibeestje): ac149*- 
600, ac 150*600, ac150*601, ac 151 *601, ac 155*- 
602, ac 156*603, forb, koe4, oost 

LASIOCAMPIDAE (spinners) 
Macrothylacia rubi: bforj 

DREPANIDAE (eenstaartjes) 
Falcaria lacertinaria: bford 
Watsonalla binaria: bford 
Drepana falcataria: wted 
Drepana curvatula: bforj 
Cilix glaucata: bforj 

GEOMETRIEAE (spanners) 
Semiothisa altemaha: bforj 
Opisthograptis luteolata (hagedoomvlinder): bford 
Selenia dentaria: AC 149*599 
Biston be tu lari a (berkenspanner): bford 
Aethalura punctulata: bford 
Ematurga atomaria (heispanner): AC 152*601, 
ac 152*602, ac 153*602, ac157*603, forb, koe4, 
lanh 
Bupalus piniaria: bford, bford 
Cabera exanthemata: bfoij 
Timandra griseata: bford 
Lythria cruentaria: AC 150*600, AC 151 *601, oost, 
wted 
Xanthorhoe spadicearia: AC 142*597, AC 155*602, 
bford 
Xanthorhoe ferrugata: bford, bforj, bforj 
Hydriomena impluviata: ford, bford 
Perizoma flavofasciata: bford, bford 
Eupithecia abbreviata: bford 

SPHINGIDAE (pijlstaarten) 
Hemaris fuciformis (glasvleugelpijlstaart): wte(3 
exx. op Metha in plantsoen), aijv 
Macroglossum stellatarum (onrustvlinder): AC 150*- 
600 (Lies) 

NOTODONTIDAE 
Closte ra curtula (kleine wapendrager): bford 
Notodonta dromedarius: bford 
Pterostoma palpina (snuitvlinder): bford, foij 
Centra vinula (hermelijnvlinder): bford, forj, bforj 
Phalera bucephala (wapendrager): bford 

LYMANTRIIDAE 
Calliteara pudibunda (meriansborstel): bford 
Euproctis chrysorrhoea (basterdsatijnvlinder) : 
midz(honderden nesten), waz(honderden nesten) 
Sphrageidus similis (donsvlinder): kooi(rupsen) 

ARCTIIDAE (beervlinders) 
Arctia caja (bruine beer): ngsm (volgroeide rups) 
Spilosoma lubricipeda: bforj 
Spilosoma luteum: bford 
Phragmatobia fuliginosa (kleine beer): ac 142*599 
Tyria jacobaeae (St. jacobsvlinder): midz 

NOCTUIDAE (uilen) 
Scoliopteryx libatrix (roesje): bfoij 
Callistege mi: ac151 *601, half, oost 
No la confus alis: bford 
Autographa gamma (gamma-uil): ac146*599, 
ac 149*600, ac 150*601, ac 151 *601, ac 152*601, 
ac 152*602, ac153*601, ac155*602, bford, bford, 
bforj, bforj, koe4 (tientallen overdag), oost, ûforl 
(38 ex.). 
Apamea sordens: bford, bforj 
Charanyca trigrammica, b ford 
Anarta myrtilli: midz, oost 
Lacanobia oleracea: bford 
Hada nana: bford, bford, foij 
Mamestra brassicae: bford 
Leucania comma: bford 
Ortho sia incerta: bford 
Orthosia gothica: bford, bforj, bforj (laat exem¬ 
plaar) 
Panolis flammea: bford 
Ochropleuraplecta: bford, bforj, bforj 
Diarsia rubi: bford, bford 
Agrotis exclamationis: ford 

Commentaar 
Voor de meeste dagvlinders was de zomerbijeen- 

komst wat aan de vroege kant. Voor de vangst van 
nachtvlinders op licht waren de omstandigheden slecht: 
volle maan en veel wind. Alleen op 30 en 31 mei wer¬ 
den pogingen gedaan. Resultaat: respectievelijk slechts 
7 en 20 soorten. 

Wat de dagvlinders betreft stemmen de resultaten 
overeen met wat er over wordt vermeld in het boek van 
Zumkehr (1994): "Dagvlinders van Terschelling". Hier¬ 
in worden per soort ook goede beheersadviezen gege¬ 
ven. 

Vermeldenswaard is de waarneming van het oranje- 
tipje (Anthocharis car dammes) aan een bosrand bij het 
Hoomerbos op 30 mei. Deze vlinder komt op de wad¬ 
deneilanden weinig voor. 

Opvallend was dat het hooibeestje {Coenonympha 

pamphilus) het op Terschelling goed doet. De soort 
gaat in ons land achteruit. In km-blok 155*602, ooste¬ 
lijk van Oosterend, werden er tijdens een korte wande¬ 
ling op 2 juni 19 exemplaren geteld. 

Heel bijzonder was de immigratie van distelvlinders 
{Cynthia cardui, totaal ca. 70 geteld), atalanta's {Va¬ 

nessa atalanta) en gamma-uilen {Autographa gamma, 
totaal meer dan 100 geteld). Tijdens de zomerbijeen- 
komst waren de meeste grote vlinders op Terschelling 
allochtonen! 

Wat verder opviel was het algemeen voorkomen van 
het bonte zandoogje {Pararge aegeria) in de bossen 
van Terschelling (ook door Zumkehr (1994) vermeld). 
Op 3 1 mei werden er tijdens een ochtendwandeling 
door het Hoomerbos 77 (meest verse) exemplaren ge¬ 
teld. 
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MICROLEPIDOPTERA - 
kleine vlinders 

L. Bot, J.H. Küchlein & H.W. van der Wolf 

De gegevens hebben betrekking op adulten, tenzij 
anders wordt vemeld. De getallen achter de codes voor 
de vindplaatsen geven de aantallen weer. De volgorde 
van de soorten en de nomenclatuur zijn volgens Küch¬ 
lein (1993). Behalve door de auteurs zijn gegevens ver¬ 
zameld door D.A. Vestergaard, R. Vis, D. Visser, G.F. 
Wilmink, C.J. Zwakhals en C. v.d. Berg. 

NEPTICULIDAE 
Stigmella aurelia'. üforl(2) 

HELIOZELIDAE 
Heliozela resplendella: üforl(l) 

ADELIDAE 
Adela reaumurella: üjat(l), forb(l), kooi(lOO), 
üforl(l), wte(l) 
Cauchas rufimitrella. foij(l), forb(6), midn( 11) 

INCUR VARIIDAE 
Phylloporia bistriga : üj at( 1 ) 
Incurvaria masculella. kooi(2) üforl(21), ford(l) 

TISCHERIIDAE 
Tischeria marginea: ford(l) 

TINEIDAE 
Monopis laevigella: ford(l) 

GRACILLARIIDAE 
Caloptilia syringe lia: ûforl(2) 
Aspilapteryx tringipennella: ford(2) 
Paromix anglicella: forb(l), kooi(l), üforl(l) 
ford(2) 
Paromix scoticella: kooi(2) 
Paromix betulae: üjat(2) 
Phyllonorycter barrisella: ford( 1 ) 
Phyllonorycter heegeriella: kooi(l) 
Phyllonorycter oxycanthae: kooi(2), ford(l) 
Phyllonorycter sorbi: kooi(2), ford(l) 
Phyllonorycter rajelia: kooi(4), midn(3), ford(l) 
Phyllonorycter quinqueguttella: üjat(l) 
Phyllonorycter ulmifoliella: üjat(4) 
Phyllonorycter emberizaepenella: ford(l) 
Phyllonorycter stettinensis: kooi(23), üforl(7), 
midn(4), ford(l) 
Phyllonorycterfroelichiella: üforl(l) 
Phyllonorycter kleemannelia: kooi(8), üforl(lO), 
rmdn(4), ford(6) 

BUCCULATRICIDAE 
Bucculatrix ulmella: kooi, ford 

PINTELLID AE 
P lute lia xylos te lia: ôjat(3), ûforl(l), ford(2) 

LYONETIIDAE 
Paraleucoptera sinuella: forj (2) 

OECOPHORIDAE 
Depressaria pastinacella: forj(l), wte(l) 
Agonopterix ocellana: ûjat(l) 
Agonopterix yeatiana: forb(l) 
Agonopterix subpropinquella: ûjat(l) 

ELACHISTIDAE 
Elachista apicipunctella: ûforl(l), midn(l), ford(l) 
Elachista canapennella: ford(l) 
Elachista rufocinerea: kooi(2), ûforl(l), ford(l) 
Elachista ceruse lia: ford(l) 
Cosmiotes freyerella: ûforl(6) 

C OLEOPHORID AE 
Coleophora serrate lia: lanh(l rups) op 
berk (Betula), ford(zakken) 
Coleophora spinella: ford(zakken) op bloemknop¬ 
pen van mQidoom(Crataegus) 

Coleophora murinipennella: kooi(37) 
Coleophora alticolella: kooi(4) 

GELECHIIDAE 
Aroga velocella: wte(l) 
Neofacuta ericetella: öjat(l), wte(l) 
Scrobipalpa saline lia : ford( 1 ) 

TORTRICIDAE 
Acleris hastiana: ford(2) 

T Acleris literana: ford 
Olethreutes schulziana: üjat(5), lanh(2), wte(6) 
Bactra lancealana: kooi(6) 
Ancylis mitterbacheriana: kooi(l), ford(l) 
Ancylis geminana: üjat(4), ford(l) 
Epinotia immundana: kooi(3), üforl(16), midn(4), 
ford(9) 
Epinotia te traque trana: forb(l), kooi(l), üforl(l), 
ford(l) 
Cydia compositella: ngsn(l), wte(l) 

ALUCITIDAE 
Alucita hexadactyla: ford 

PYRALIDAE 
Cram bus pascuella: kooi 

Commentaar 
Tevoren waren de verwachtingen over de mventari- 

satie-resultaten op Terschelling niet hoog gespannen. 
Immers, het voorjaar is op de waddeneilanden kouder 
en zet ook later in, vergeleken met het midden en zui¬ 
den van ons land. Bovendien was het voorjaar van 1996 
opvallend koud geweest en werden voor de periode van 
de zomervergadering bepaald geen warme dagen voor¬ 
speld. Niettemin bleken de resultaten nóg droeviger te 
zijn dan bij de beide verregende zomerbijeenkomsten 
van 1994 en 1995. Met vereende krachten konden niet 
meer dan 54 soorten Kleine vlinders worden gevonden 
tegen 70 in 1994 (Van Aartsen et al., 1995) en 61 in 
1995 (Küchlein et al., 1996), wat tot een nieuw diepte¬ 
punt in het soortenaantal heeft geleid. 

Afgezien van een enkele Coleophora hebben we 
geen mijnen van minerende micro's kunnen vinden: die 
waren er blijkbaar nog nauwelijks. Overdag ontbraken 
de adulte micro's vrijwel geheel: de schaarse waarne¬ 
mingen werden overwegend in de schemering en met 
de lamp gedaan. 

Op Terschelling is gedurende de afgelopen 15 jaar 
goed naar de Kleine vlinders gekeken, met name door 
L. Bot en P.J. Zumkehr. Daarom mocht niet worden 
verwacht, dat we veel nieuws zouden ontdekken. Toch 

XXI 



NEV Vereniftingsnieuws mei 1997 

is er tijdens de zomerbijeenkomst nog een nieuwe soort 
voor het eiland gevonden, namelijk Acleris literaria, die 
Van der Wolf op licht ving aan de rand van de camping 
'Nieuw Formerum'. Deze soort was in de vorige eeuw 
in ons land geen zeldzaamheid, maar is in de loop van 
deze eeuw vrijwel geheel uit Nederland verdwenen. Se¬ 
dert 1976 wordt A. literaria echter weer hier en daar in 
het Duindistrict alsmede in Zuid-Limburg aangetroffen 
en is nu dus -voor het eerst- in het Waddendistrict 
waargenomen. 

Literatuur 
Aartsen, B. van, K.J.Huisman, J.H.Kuchlein, G.F.Wilmink & C.J. 

Zwakhals, 1995. Verslag van de 149e zomervergadering van de 
N.E.V., 3-5 juni te Kreielt bij Wintelre: Microlepidoptera - kleine 

vlinders. - Ent. Ber., Amsterdam 55(5): xv-xvi. 
Küchlein, J.H., 1993. De Kleine Vlinders, Handboek voor de Faunis- 

tiek van de Nederlandse Microlepidoptera. - Pudoc, Wageningen. 
Küchlein, J.H. & J.B.Wolschrijn, 1996. Verslag van de 150e zomerver¬ 

gadering van de N.E.V., 9-11 juni 1995, te Vierhouten: Microlepi¬ 
doptera - kleine vlinders. - Ent. Ber.. Amsterdam 56(5): xii-xiv. 

Dl PT ERA - vliegen en muggen 

P.L.Th. Beuk 

Deze soortenlijst is samengesteld uit waarnemingen van 
of determinaties van materiaal door Th. Zeegers, J.T. 
Smit, H.J. Prijs, H. Huijbregts, J.G.M. Cuppen, L. 
Blommers, A. Barendregt, W. van Steenis en P.L.Th. 
Beuk. 

NEMATOCERA - muggen 
TIPULIDAE (langpootmuggen) 

Tanyp ter a a tra ta: oosg 
BIBIONIDAE (zwarte vliegen) 

Bibio marei: oosd, oosg, boss, ûjat 
Bibio nigriventris: ûjat 
Dilop bus febrilis: ûjat 

CHAOBORIDAE (spookmuggen) 
Chaoborus flavicans: wazp 

MYCETOPHILIDAE (paddestoelenmuggen) 
Acnemia nitidicollis: ûjat 
Allodia lu gens: hok 
Azana anomala: ûjat 
Boletina gripha: ûjat 
Boletina griphoides: ûjat 
Boletina sciarina: ûjat 
Coe los ia te ne lia: ûjat 
Docosia gilvipes: ûjat 
Ectrepesthoneura hirta: ûjat 
Monoclona rufilatera: ûjat 
My corny a annulata: ûjat 
Neurate lia nemoralis: ûjat 
Phronia basalis : grp 
Phronia forcipula: grp, hok 
Phronia nitidiventris: hok 
Sceptonia membranacea: ûjat 
Synapha fascia ta: ûjat 
Synplatsa domestica cf: ûjat 

Tetragoneura sylvatica: ûjat 
Zygomyia notata: ûjat 

ANI80P0DIDAE (venstermuggen) 
Sylvicola punctatus: ûjat 

BRACHYCERA 
STRATIOMYIDAE (wapenvliegen) 

Be ris chalybeata: hosl, hows 
Beris clavipes: forj 
Microchrysa poli ta: forj, grp 

THEREVIDAE (viltvliegen) 
Thereva annulata: ngsn 
Thereva bipunctata: ngsn 

ASILIDAE (roofvliegen) 
Dysmachus trigonus: oosg, foij, ngsm, wted 

EMPIDIDAE (dansvliegen) 
Empis digramma: oosd 
Empis opaca: oosd, forj, hok, hos2, oosd 
Empis tesselata: forj 
Empis trigramma: oosd, ûjat, oosd 
Hilara maura: wted 
Hilara albipennis: ûjat 
Ragas unica: ûjat 
Rhamphomyia obscuripennis: wted 
Rhamphomyia maculipennis: ûjat 
Rhamphomyia tibiella: hok, ûjat 
Rhamphomyia tarsata: ûjat 

HYBOTIDAE (dansvliegen) 
Crossopalpus curvipes: ûjat 
Platypalpus longicomis: ûjat 
Platypalpus nigritarsis: wted 

DOLICHOPODIDAE (slankpootvliegen) 
Hercostomus metallicus: ûjat 
Sympycnus pulicarius: ûjat 
Syntormon pallipes: ûjat 

CYCLORRHAPHA - ACALYPTRATAE 
PLAT YPEZIDAE (p addestoelenvliegen) 

Opetia nigra: wted 
SYRPHIDAE (zweefvliegen) 

Anasimyia transfuga: hos2 
Baccha elongata: ûforl 
Brachyopa s eu tellaris: wten 
Cheilosia al bip i la: grp 
Cheilosia albitarsis: hosl, hok, hows, oosd, wted 
Cheilosia fratema: arjv 
Cheilosia intonsa: grp, hosl, oosd, ngsn 
Cheilosia pagana: ûforl 
Cheilosia proximo : oosd 
Cheilosia vemalis: oosg, grp, oosd 
Chrysogaster hirtella: arjv, oosg, forj, hosl, hos2, 
ngsn, ngsm, oosd 
Chrysotoxum festivum: oosg 
Dasysyrphus albostriatus: arjv, oosg 
Dasysyrphus pinastri: grp 
Dasysyrphus venus tus: grp, ûforl 
Epistrophe eligans : grp 
Epistrophe nitidicollis: arjv, grp 
Episyrphus balteatus: arjv, oosg, ford, hosl, hows, 
ngsn, oosd, wted, ûforl 
Eristalis abusivus: oosg, grp, ngsm, oosd 
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Erisîalis arbusîorum: arjv, oosg 
Eristaiis horticola: aijv, oosg, bosz, grp, faok, oosd, 
wted 
Erisîalis inîricarius: oosg, grp, wted 
Erisîalis nemorum : oosd, oosg 
Erisîalis perîinax: aijv, oosd, oosg, bosz, grp 
Erisîalis îenax: aijv, oosd, oosg, bosz, forj, grp, 
oosd, wted 
Eristaiinus aeneus: oosg 
Erisîalinus sepulchralis: oosg, boss, hos2, oosd, 
wted 
Eupeodes corollae: aijv, oosd, bosz, foij, grp, mipl, 
oosd, wted, ûforl 
Eupeodes latifasciatus: ûforl 
Eupeodes laîilunulaîus: grp 
Helophilus pendulus: arjv, boss, oosg, bosz, for], 
grp, mipl, faok, hos i, faos2, hows, oosd, wted, ûforl 
Helophilus trivittaîus: arjv, oosd, oosg, bosz, oosd, 
wted 
Lejogasîer metallina: oosg, mipl, oosd, wted 
Melanosîoma mellinum: arjv, oosg, forj, ford, mipl, 
faok, faos2, îigsn, oosd 
Melanosîoma scalare: grp, mipl, faosl, faows, wted 
Meliscaeva auricoliis: grp, oosd 
Merodon equestris: wte 
Neoascia inîerrupîa: oosg, boss 
Neoasciapodagrica: forj, oosd 
Neoacsia tenur ngsm 
Paragus haemorrhous: arjv, grp, faok, wteh 
Parasyrphus punciulaîus: oosg, wted 
Pipiza himaculata: grp 
Pipiza nocîiiuca: grp 
Plaiycheirus albimanus: arjv, oosg, forj, grp, faok, 
oosd, wtex, ûforl 
Plaiycheirus angusîatus: arjv, ngsn, forj, wted, wte2 
Plaiycheirus clypeaius: oosg, boss, mipl, faosl, 
bos2, faows, ngsm, ngsn, oosd, mird 
Plaiycheirus pelîaîus: oosg 
Plaiycheirus scuîatus: grp 
Rhingia campesîris: arjv, ûforl 
Scaeva pyrastri: oosd 
Sphaerophoréa baiava: arjv, faok, ngsn, wteh, wten, 
wtex, ûjat 
Sphaerophoria inîerrupîa: boss 
Sphaerophoria philantus: ngsn, wteh 
Syriiia pipiens: wted 
Syrphus ribesii: grp, wted 
Syrphus îorvus: oosd, oosg, wted 
Syrphus viîripennis: oosd, oosg 
Tropidia scita: oosg, oosd 
Xyloîa segnis : wted 

PIPUNCULIDAE (oogkopvliegen) 
Cephalosphaera furcaîa: ûjat 
Chalarus fimbriatus: ûjat 
Eudorylas obscurus: ûjat 
Verralllia seîosa: ûjat 

LONCHOPTERIDAE 
Lonchoptera luîea: ûjat 

CALLOBATÏDAE (steltpootvliegen) 
Callobata ephippium: forj 

MICROPEZÏDAE (steltpootvliegen) 
Micropeza corrigiolaîa: wted 

TEPHKITIDAE (boorvliegen) 
Tephriiis vesperîina: foi], grp 

OTÏTIDAE (prachtvliegen) 
Melieria omissa: boss, faosl, faow, ngsz, oosd 

LONCHAEIDAE 
Earomyia viridana: ûwte 
Setisquamalonchaea fumosa: ûjat 

PLAT YST OMATIDAE 
Rive Ilia syngenesiae: faosl 

SCIOMYZIDAE (slakkendodende vliegen) 
Hydromya dorsalis: ûjat 
Pîeromicra angustipennis: ûjat 
Sepodon sphegea: boss 
Sepedon spinipes: boss 

PIOPHILIDAE (kaasvliegen) 
Aliopiophila lute ata: ûjat 
Parapiophila vulgaris: ûjat 

SEP SID AE (wenkvliegen) 
Nemopoda niîidula: wted 

LAUXAMIIDAE 
Lyciellapalidiventris: wted 
Lydélia plaîycephala: grp 
Lyciella plaîycephala: faok 

HELEOM Y ZID AE 
Ne o le ri a inscripta: ûjat 
Tephrochlamys rufiventris: ûjat 

CAMPICHOETIDAE 
Campichoetapunctum: ûwte 

SPHAEROCEKIDAE 
Lotophila atra: ûjat 

CYCLORRHAPHA - CALYPTRATAE 
SCATHOPHAGIDAE (mestvliegen) 

Nanna fas data: ûjat 
Scathophaga furcaîa: Ofaun 
Scaîhophaga lé tore a: see, Osee 
Scathophaga stercoraria: Osee 

ANTHOMYIIDAE (bloemvliegen) 
Zaphne caudata: Noordvaarder 

MUSCIDAE (echte vliegen) 
Haematobosca stimulans: ûforl 
Hebecnema umbratica: ûforl 
Hydrotaea albipunctata: ûforl, oosc 
Hydrotaea armipes: ûforl, ûhoo, ûwtek 
Hydrotaea capensis: ûforl 
Hydrotaea dentipes: ûforl 
Hydrotaea diabolus: ûforl 
More Ilia aenescens: ûforl 
More ilia hortorum: forj, ûforl, grp, faun, Ofaun, 
Ooosj 
Morellia simplex: ûforl 
Muscina prolapsa: Ofaun 
Myospila meditabunda: ûforl 
Polietes domitor ûforl 

CALLIPHORIDAE (vleesvliegen) 
Calliphora vicina: Ofaun, Ooosj e 
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Calliphora vomitoria: arjv, oosg, Ohun 
Lucilia ampullacea: Ohun 
Lucilia caesar. Ohun, Ooosj 
Lucilia illustris: óforl, Ohun 
Lucilia sericata: hun, Ohun, oosg (larven in dode 
meeuw) 

SARCOPHAGE)AE (dambordvliegen) 
Sarcophaga camaria: hun, Ohun, Ooosj 

TACHINIDAE (sluipvliegen) 
Act ia pilipennis: arjv 
Carcelia lucorum: üjat: derde zekere vondst uit Ne¬ 
derland, gastheer: beervlinders (Lepidoptera: Arctii- 
dae) 
Cleonice callida: üjat: tweede exemplaar uit Neder¬ 
land, gastheer Melasoma populi (Coleoptera: Chry- 
somelidae) 
Eumea linearicomis. hok 
Lydina aenea: aijv 
Pales pavida: arjv 
Phorocera assimilis: arjv, oosg, hok 
Phorocera grandis, üjat, hok; slechts bekend van 
een vijftal vindplaatsen in de duinen, gastheer: Eu- 

proctis chrysorrhoea (Lepidoptera: Lymantriidae) 
Phorocera obscura: oosg, wtex 
Tachina lurida: oosg 
Tachina ursina: grp 

COLEOPTERA - kevers 

J.G.M. Guppen, O. Vorst, M.B.P. Drost, C. van de San¬ 
de, Th. Heijerman, J. Huijbregts, A.P.J.A. Teunissen, 
B. van Vondel, H.T. Edzes, H. Vallenduuk, K. van den 
Berg & J. Krikken 

De volgorde van de families en de soorten is zo veel 
mogelijk gebaseerd op Brakman (1966), de naamge¬ 
ving op Lucht (1987), Lohse & Lucht (1989, 1992), 
Drost et al. (1992), Beenen & Winkelman (1993) en 
Heijerman (1993). 

Door Brakman (1966) worden 3830 soorten kevers 
uit Nederland gemeld, waarvan 1182 soorten (±31 %) 
uit Friesland. De onderstaande lijst vermeldt 727 taxa 
(±19% van de Nederlandse soorten), waarvan 211 
soorten door Brakman (1966) niet voor Friesland ge¬ 
noemd worden (taxa, waarvan de determinatie niet ze¬ 
ker is, d.w.z. met cf. of sp. in de lijst, zijn hierbij niet 
beschouwd). Deze soorten worden in de lijst voorafge¬ 
gaan door een F of door een cijfer. De cijfers verwijzen 
naar latere publicaties waarin de soorten uit Friesland 
worden gemeld, of naar persoonlijke waarnemingen: 1: 
Vorst, 1995; 2: Cuppen, 1993; 3: Guppen, 1986; 4: 
Turin, 1991; 5: Heijerman & Booij, 1985; 6: Turin et 
al., 1977; 7: Drost et al., 1992; 8: Beenen & Winkel¬ 
man, 1992; 9: Vorst, 1997; 10: persoonlijke waarne¬ 
mingen O. Vorst, J. Cuppen of Th. Heijerman. De met 
een F gemerkte soorten zijn, voor zover bekend, nog 
niet eerder in de provincie Friesland verzameld of wa¬ 
ren, in enkele gevallen, kennelijk niet aan Brakman be¬ 

kend; de met een 10 gemerkte soorten zijn, voor zover 
bekend, wel na 1966 in Friesland verzameld, maar nog 
niet gepubliceerd. Het totaal aantal "niet gepubliceerde" 
en "nieuwe" soorten voor de provincie bedraagt 174, 
waarvan 80, voor zover bekend, nog niet eerder in 
Friesland waren verzameld. Bovengenoemde aantallen 
"nieuwe" soorten maken duidelijk dat de Brakman-lijst 
voor Friesland zeker niet volledig meer te noemen is. 
Aangezien deze constatering niet nieuw is, lijkt een re¬ 
visie van de lijst noodzakelijk. 

Bij de Carabidae worden soorten nieuw voor de 
Waddeneilanden of Terschelling expliciet vermeld op 
basis van het overzicht van Turin (1991). 

CARABIDAE (loopkevers) 
Cicindela maritima: boss, ngsm, ngsw, ngsz 

4 Nebria brevicollis: boss. De soort wordt overigens 
reeds door Mac Gillavry ( 1914) en Reclaire ( 1926) 
van Terschelling genoemd. 
Notiophilus aquaticus: wazp 
Notiophilus germinyi: fors 
Elaphrus uliginosus: ngsz, nkro 
Elaphrus cupreus: arjd, boss, ngsz, wazo, wazw 
Elaphrus riparius: boss, ngsz, oosj, wazo, wazs, 
wazw 
Loricera pilicornis: Ooosj, wazp 
Clivina fossor: arjd, fork, hod, üjat, Osee, wier 
Dyschirius thoracicus: bosk, boss, fork, ngsw, 
ngsz, oosj, oosw, wier 
Dyschirius obscurus: oosj 
Dyschirius impunctipennis: boss, fors, ngsw, wazo 
Dyschirius salinus: bosk, boss, fork, form, how, 
ngsw, ngsz, oosw, Osee, wazo 

4 Dyschirius aeneus: boss 
4r Dyschirius angustatus: boss. 

Dyschirius globosus: bosd, bosk, boss, hoh, Ohun, 
ngsw, oosj, wazo, wazs, wazw 

5t Omophron limbatum: ngsz, wazo. 
Broscus cephalotes: boss 

F Asaphidion stierlini: fork. De eerste melding uit 
Nederland was uit Aardenburg (Zeeland) in een 
droge kleigreppel (Heijerman & Muilwijk, 1992). 
Onder aanspoelsel aan de voet van de Waddendijk 
werd één $ verzameld. 
Bembidion lamp ros: wier 
Bembidion properans: bosa, fork, oosj 
Bembidion pallidipenne: boss, ngsw, ngsz, oosj, 
wazo, wazp, wazs 
Bembidion varium: boss, oosj, ngsz, wazo, wazs, 
wazw 
Bembidion obliquum: wazo, wazw 
Bembidion tetracolum: oosj 
Bembidion femoratum: boss 

T Bembidion fumigatum: arjd, wazp 
Bembidion assimile: boss 
Bembidion normannum: bosk, boss, fork, how, 
ngsw, oosj, oosw, Osee, mids, wazo, wier 
Bembidion minimum: bosa, bosk, boss, fork, form, 
how, ngsz, oosj, oosw, wier 
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7 Bembidion quadrimaculatum : bosd, fork 
7 Bembidion dons: wazw 
4 Bembidion aeneum : bosa 
67 Bembidion iricolor. boss. De soort wordt door 

Turin et al. (1977) opgegeven voor Vlieland, echter 
niet meer door Turin (1991)? 
Cillenus lateralis : bosk 

F Tachys parvulus: fork. Nieuw voor de Waddenei¬ 
landen. Onder aanspoelsel aan de voet van de Wad¬ 
dendijk. 

4 Pogonus luridipennis: fork, oosj, oosw 
Pogonus chalceus: bosk, fork, form, hop, ngsm, 
oosj, Osee, wier 

4 Panagaeus cruxmajor: oosj 
7 Oodes helopioides: oosw 
A7 Badister lacertosus: boss 
7 Badister dilatatus: nkro 

Harpalus affinis: fork, form, ngsm, ngsz, oosw 
A7 Harpalus attenuatus: how 
4 Harpalus latus: Ooosj 

Harpalus quadripunctatus: Ohun, Ooosj 
Harpalus neglectus: Ohun, ngsm, ngsw, ngsz, nkro 
Harpalus servus : fors, ngsm 

4 Harpalus tardus : fors 
4 Harpalus anxius: lie 
10 Stenolophus teutonus: fors, hod, hoh, wazp. Nieuw 

voor de Waddeneilanden. Bij de Perenplak, de 
Hardrijdersplak en de Hoomse Kaap werd telkens 
één exemplaar verzameld, bij het strand van For- 
merum twee exemplaren. 
Stenolophus mixtus: fork, wazp, wazw 

4 Acupalpus flavicollis: mids 
4 Acupalpus meridianus: ngsm, ngsw, oosj, oosw 

Acupalpus parvulus: boss, fork, mids, Ooosj, mids, 
wazo 
Acupalpus dubius: wazw. Volgens Turin (1991) 
nieuw voor Terschelling, echter volgens Turin et al. 
(1977) reeds bekend van Terschelling. 
Trichocellus placidus: Ooosj 
Dicheirotrichus gustavi: fork, form, mids, oosj, 
Osee, mids, wier 
Amara plebeja: oosj 
Am ara similata: fors, ngsz 
Amara communis: form 

7 Amara lunicollis: forj, fors, oosj 
Amara curta: fors, half, hob, hod, koe 
Amara aenea: boss, form, fors, half, hoh, lie, ngsm, 
oosj, mids, wier 
Amara spreta: ngsw 
Amara familiaris: fors, mids 

4 Amara anthobia: hok 
Amara lucida: fors, half, hod, koe, lie, nkro, waz 
Amara tibialis: half, hoh, lie 

4 Poecilus cupreus: how, oosj 
4 Poecilus versicolor: grlw, ngsm, oosj 

Pterostichus vemalis: foij, fors, Ohun, oosj 
4 Pterostichus oblongopunctatus : Ohun 

Pterostichus niger: Ooosj 
io Pterostichus rhaeticus: Ooosj, wazw. Recent afge¬ 

splitst van P. nigrita. Door Turin (1991) werd nog 
geen onderscheid gemaakt tussen beide soorten. Al¬ 
gemeen in geheel Nederland, reeds bekend van 
Ameland. 
Pterostichus minor: nkro, Ooosj 
Pterostichus strenuus: bosa, foij, fors, Ohun, 
Ooosj 
Pterostichus diligens: nkro, Ooosj 
Calathus fuscipes: Ohun 
Calathus melanocephalus: fors, oosj 
Agonum marginatum: arjd, boss, ngsm, ngsz, nkro, 
oosj, wazo, wazs, wazw 
Agonum vers u tu m : wazw 
Agonum viduum: lie, nkro 

F Agonum micans: fors 
4 Agonum piceum: wazp, wazs, wazw 
7 Agonum gracile: wazs, wazw 

Agonum fuliginosum: wazw 
7 Agonum pelidnum : boss, nkro, Ooosj 

Agonum dorsale: boss 
Platynus obscurus: Ohun, ngsz, Ooosj, wazw 
Demetrias atricapillus: boss, forj, oosw 
Demetrias monostigma: bosa, boss, fors, hod, nkro 

Ar Demetrias imperialis: nkro 
Dromius linearis: boss, bosz, fors, Ohun, ngsm, 
Ooosj 

A7 Dromius agilis: hod 
Dromius quadrimaculatus: hoh 

4 Dromius spilotus: grl, oosj 
Syntomus truncatellus: boss, fors, hod, hoh, ngsw, 
ngsz 
Syntomus foveatus: boss, fors, half, hoh, koe, lie, 
ngsw, nkro, wazo 

67 Odacantha melanura: boss, nkro, oosj, oosw. Oda- 
cantha wordt opgegeven van Ameland m de loop- 
keveratlas (Turin et al., 1977). Het is merkwaardig 
dat O. melanura later (Turin, 1991) niet (meer) 
wordt vermeld van de Waddeneilanden. 

HYGROBIIDAE 
10 Hygrobia hermanni: boss 
HALIPLIDAE (watertreders) 

Peltodytes caesus: boss, fork, forw, oosj 
7 Haliplus confinis: wazp, wazw. Vrij zeldzaam in 

diepere wateren begroeid met krans wieren (Chara- 
ceae). 
Haliplus ruficollis: arjd, boss, fork, forw, liw, ngsn, 
nkro, oosj, wazo, wazs, wazw 
Haliplus heydeni: fork, forw, grlw, wazs 
Haliplus immaculatus: aijd, boss, fork 
Haliplus apicalis: boss, fork, ngsn, oosj, wazo, 
wazs, wazw 

NOTERIDAE 
Noterus crassicomis: forw, liw, wazp, wazs, wazw 
Noterus clavicomis: arjd, boss, fork, forw, hoh, liw, 
ngsn, nkro, oosj, wazp, wazs, wazw 

DYTISCIDAE (waterroofkevers) 
Laccophilus minutus: arjd, boss, fork, forw, hoh, 
ngsn, oosj, wazo, wazp, wazs, wazw 
Laccophilus hyalinus: aijd, wazo 
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io Hydrovatus cuspidatus: boss, wazw 
Hyphydrus ovatus: fork, wazp 

9 Hydroglyphus pusillus: hoh 
Coelambus impressopunctatus: fork, liw, oosj, 
wazo, wazp, wazs, wazw 
Coelambus parallelogrammus: mids 
Coelambus confluens: arjd. Niet algemene pionier- 
soort. 
Hygrotus inaequalis: aijd, boss, fork, forw, liw, 
ngsn, nkro, oosj, wazo, wazp, wazw 

10 Hygrotus decoratus: ngsn, ngsz, nkro, oosj, oosw, 
wazo, wazs, wazw 

io Suphrodytes dorsalis: ngsn, nkro 
io Hydroporus scalesianus: nkro 

Hydroporus angustatus: arjd, ngsn, oosj, wazs 
io Hydroporus neglectus: arjd 

Hydroporus umbrosus: grlw, ngsn, nkro, oosj, 
wazo, wazp, wazs, wazw 
Hydroporus trist is: wazw 
Hydroporus gyllenhalii: boss, hoh, wazp 
Hydroporus palustris: arjd, fork, forw, grlw, ngsn, 
oosj, wazw 

io Hydroporus s trio la: arjd, boss, grlw, ngsn, nkro, 
oosj, wazo, wazp, wazs, wazw 
Hydroporus erythrocephalus: arjd, grlw, hoh, 
nkro, oosj, wazo, wazs, wazw 
Hydroporus planus: boss, forw, liw, ngsn, oosj 
Hydroporus pubescens: arjd, forw, hoh, oosj, ngsn, 
wazo, wazp, wazs, wazw 

io Hydroporus nigrita: ngsn 
10 Hydroporus rnemnonius: arjd, oosj, wazw 
F Graptodytes granularis: ngsn. In aantal in sloot- 

beekje in duingebied direct ten oosten van het 
Groene Strand; tegenwoordig zeldzaam. 

10 Graptodytes pictus: arjd, fork, forw, liw 
Agabus bipustulatus: arjd, boss, hoh, ngsn, oosj, 
wazo, wazp, wazs, wazw 
Agabus sturmii: aijd, boss, forw, liw, ngsn, oosj, 
wazo, wazp 
Agabus uliginosus: hoh, wazw. Eén $ van de var. 
dispar in de Hardrijdersplak. Deze sterk gechagri- 
neerde variëteit is in Nederland voornamelijk be¬ 
kend van dumplassen. 
Agabus cf. conspersus (larf): oosj 

io Agabus undulatus: ngsn, nkro, oosw 
Agabus labiatus: grlw, hoh, wazo, wazp 
Cope latus haemorrhoidalis: boss, liw, ngsn, nkro, 
oosj, wazw 
Ilybius ater: fors, ngsn 
Ilybius fuliginosus: arjd 
Rhantus suturalis: hoh, wazs 
Rhantus frontalis: arjd, boss, ngsn, nkro, oosj, 
wazp, wazs, wazw 
Rhantus exsoletus: arjd, grlw, ngsn, nkro, oosj, 
wazo, wazp, wazs, wazw 
Colymbetes fuscus: aijd, boss, ngsn, nkro, oosj, 
wazs, wazw 

io Hydaticus seminiger: grlw, ngsn, nkro, wazp, 
wazs, wazw 

Graphode rus zonatus: hoh, nkro, wazo 
Graphoderus cine reus: hop, nkro 
Dytiscus marginalis: boss, hoh 
Dytiscus circumjlexus: boss, hoh, wazs 

GYRINIDAE (schrijvertjes) 
7 Gyrinus distinctus: arjd, ngsz. Zeldzame soort, 

voornamelijk bekend van duinplassen in het Wad¬ 
dengebied, en van de Veluwse Randmeren. 
Gyrinus caspius: boss 

7 Gyrinus paykulli: arjd, boss. Zeldzame soort, voor¬ 
namelijk bekend van het kustgebied. 

HYDRAENIDAE 
2 Hydraena palustris: ngsn, nkro 
2 Hydraena testacea: arjd 
10 Ochthebius dilatatus: bosd, boss, fork, ngsn 
10 Ochthebius auriculatus: bosa, Osee 

Ochthebius minimus: arjd, boss, forw, grlw, ngsn, 
ngsz, nkro, oosj, wazo, wazp, wazs, wazw 

F Ochthebius punctatus: wazo. Slechts éénmaal aan¬ 
getroffen vóór 1950 te Hoek van Holland (Drost et 
al., 1992) en derhalve opgenomen in de lijst van 
uitgestorven of verdwenen waterkevers. Eén exem¬ 
plaar werd verzameld langs de oever van het zoete 
duinplasje Onder de Draad. 
Ochthebius marinus: arjd, boss, ngsn, oosj, wazo 
Ochthebius viridis: arjd, boss, ngsn, ngsz, nkro, 
oosj, wazo, wazs 
Limnebius nitidus: boss, ngsn, nkro 

10 Limnebius aluta: aijd, boss, ngsn, wazp 
HELOPHORIDAE 

Helophorus ae qua lis: boss, forw, liw, oosj 
Helophorus brevipalpis: arjd, boss, forj, fork, forw, 
grlw, liw, ngsn, oosj, wazp, wazs, wazw 

10 Helophorus obscurus: liw 
10 Helophorus minutus: arjd, boss, ngsn, nkro, oosj, 

wazo, wazp, wazw 
io Helophorus griseus: boss 
7 Helophorus fulgidicollis: bosk. Halofiele (=zout- 

minnende) soort. 
10 Helophorus strigifrons: oosw 
HYDROCHIDAE 
io Hydrochus carinatus: arjd, nkro, wazp, wazs 
HYDROPHILIDAE (spinnende watertorren) 

Coelostoma orbiculare: arjd, grlw, ngsn, nkro, 
oosw, wazp 
Sphaeridium bipustulatum: Ohun, ngsm, oosj 
Sphaeridium scarabaeoides: Ooosj, oosj, Osee 

io Sphaeridium lunatum: fork, fors, Ohun, ngsm, 
oosj, Osee 
Cercyon litoralis: fork 
Cercyon us tu latus : wazp 
Cercyon haemorrhoidalis: oosn 
Cercyon melanocephalus: Ohun, Ooosj, oosj, 
oosn, Osee 
Cercyon marinus: boss, ngsn, oosj, wazo, wazp, 
wazw 
Cercyon lateralis: fork, Ohun, Ooosj, oosj, Osee 
Cercyon pygmaeus: Ohun, Ooosj, oosj, oosn 
Cercyon quisquilius: oosj 
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Cercyon tristis: boss, ngsz, nkro, Osee, wazp, 
wazw 
Cercyon convexiusculus: arjd, boss, ngsn, nkro, 
Ooosj, wazp, wazw 
Cercyon analis: fork, wazp 
Megastemum obscurum: Ohun 
Cryptopleurum minutum: Ohun, ngsm, oosj, oosn 
Hydrobius fuscipes: arjd, boss, hoh, ngsn, nkro, 
oosj, wazo, wazp, wazs, wazw 
Anacaena globulus: aijd, forw, hoh, nkro, Ooosj, 
wazo, wazp 
Anacaena limbata: arjd, boss, fork, liw, ngsn, nkro, 
oosj, wazo, wazp, wazs, wazw 

io Anacaena lutes cens: arjd, boss, grlw, ngsn, nkro, 
oosj, wazo, wazp, wazs, wazw 

io Laccobius minutus: arjd, boss, fork, hoh, oosj, 
wazo, wazp, wazs, wazw 
Laccobius biguttatus: arjd, boss, wazp, wazw 
Laccobius bipunctatus: boss, forw, grlw, liw, ngsn, 
ngsz, nkro, oosj, wazp 
Helochares lividus: arjd, boss, grlw, hoh, nkro, 
oosj, wazs 

3 Helochares punctatus: wazo. Opvallende waarne¬ 
ming van één $ ver buiten het normale versprei¬ 
dingsgebied (cf. Guppen, 1986). 

3 Helochares obscurus: wazp 
Enochrus melanocephalus: arjd, boss, ngsn, ngsz, 
nkro, oosj 
Enochrus ochropterus: arjd, grlw, wazs 
Enochrus quadripunctatus: arjd, forw, ngsn, oosj, 
wazp, wazs, wazw 
Enochrus bicolor: oosj 
Enochrus halophilus: boss, ngsn, nkro, oosj 
Enochrus testaceus: aijd, boss, liw, ngsn, nkro, 
wazo, wazp, wazw 
Enochrus affinis: nkro, wazw 

io Enochrus coarctatus: arjd, ngsn, nkro, wazp, wazw 
Cymbiodyta marginella: arjd, boss, grlw, ngsn, 
nkro, oosj, wazo, wazp, wazs, wazw 
Chaetarthria seminulum: arjd, nkro, wazp 
Hydrophilus piceus: hoh, hop 
Berosus signaticollis: oosw 

SILPHIDAE (aaskevers) 
Necrophorus humator: Ohun, Ooosj 
Necrophorus vespilloides: Ohun, nkro, Ooosj 
Necrophorus vespillo: Ooosj 
Thanatophilus rugosus: Ohun, nkro, Ooosj 
Thanatophilus sinuatus: arjd, bosd, form, Ohun, 
ngsn, nkro, oosa, Ooosj, wazs 
Blitophaga opaca: form, oosj, wier 

F Si lp ha obscura: boss 
Si lp ha tristis: arjd, boss, hoh, Ooosj 
Phosphuga atrata: Ooosj 

CHOLEVIDAE 
Nargus velox: Ooosj 

io Choleva agi lis: Ooosj 
Sciodrepoides watsoni: Ohun, Ooosj 
Sciodrepoides fumatus: Ohun, Ooosj 

io Catops coracinus: Ohun, Ooosj 

F Catops kirbyi: Ohun, Ooosj 
Catops chrysomeloides: Ohun 
Catops morio: Ooosj 

LIODIDAE 
Agathidium laevigatum : boss, fors, Ooosj 

F Agathidium marginatum: foij 
10 Agathidium varions: oosj 

Agathidium rotundatum: oosw 
SC YDMAENID AE 
9 Scydmaenus tarsatus: fors 
CORYLOPHIDAE 
10 Corylophus cassidoides: bosa 

Orthoperus sp.: oosj 
PTILIIDAE 
F Ptenidium pusillum : forj 

Ptenidium nitidum: foij 
Acrotrichis atomaria: foij 

10 Acrotrichis sitkaensis: bosa, ngsz, nkro. Door Jan¬ 
sen & van Heijnsbergen ( 1986) voor het eerst ge¬ 
meld uit Nederland. De soort is algemeen in riet- en 
zeggenstrooisel langs oevers, en een van de alge¬ 
meenste Acrotrichis-soorien in Nederland. 
Acrotrichis fascicularis: bosd 

io Acrotrichis brevipennis: nkro 
F Acrotrichis henrici: nkro, wazs. Deze vrij zeldzame 

soort werd door Jansen & Van Heijnsbergen 
( 1986) voor het eerst uit Nederland gemeld van de 
oever van een vijver te Bussum. 

SCAPHIDIIDAE 
10 Scaphium immaculatum: fors 
STAPHYLINIDAE (kortschildkevers) 

Megarthrus depressus: oosj 
Megarthrus denticollis: Ohun 

10 Proteinus ovalis: Ooosj 
Omalium rivulare: fork, Ohun, nkro, Ooosj 

F Omalium exiguum: Ohun. Zeldzame soort, 
to Lesteva sicula heeri: bosd, Ohun, wazp, wazw 

Lesteva longelytrata: boss, bosz, ngsn, oosw 
Coprophilus striatulus: bosk, forj, ngsz, Ooosj 
Carpelimus bilineatus: boss, ngsz, wazo 
Carpelimus rivularis: boss, fork, ngsz, oosw, wazo, 
wazp, wazs, wazw 

F Carpelimus obesus: nkro, wazo, wazs, wazw 
F Carpelimus despectus: nkro 

Carpelimus corticinus: forj, ngsz, nkro, oosw, wa¬ 
zo, wazp, wazs, wazw 

F Carpelimus lindrothi: wazo. Voor het eerst uit Ne¬ 
derland gemeld door Berger & Poot (1972) van 
strandjes langs de Worm bij Haanrade (Limburg). 

10 Carpelimus foveolatus: bosd, bosk, nkro 
F Carpelimus gracilis: nkro, oosw 
10 Carpelimus halophilus: bosk, fork 

Carpelimus elongatulus: wazo 
F Carpelimus subtilis: forj 
io Carpelimus schneideri: bosk, Osee. Typische en 

zeldzame soort van kwelders. 
Anotylus rugosus: bosa, bosk, fork, ngsz, Ooosj, 
Osee 
Anotylus tetracarinatus: Ohun 
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Oxytelus laqueatus: Ohun, Ooosj, oosj 
Platystethus arenarius: oosj 
Platystethus comutus: wte 
Platystethus alutaceus: grlw, wazp 
Platystethus ni tens: oosw 
Bledius tricomis: fork, nkro 
Bledius spectabilis: bosk, fork, ngsz 

io Bledius limicola: fork, ngsz, oosw 
Bledius cf. bicomis: fork 
Bledius diota: fork 

* Bledius terebrans: boss 
Bledius opacus: fork, fors 
Bledius fergussoni: boss, fork, ngsz, wazo, wazp, 
wazs 
Bledius subniger: bosk, fork, fors, ngsz, nkro, 
wazo, wazs, wte 
Stenus comma: fork, oosw, wazs 
Stenus juno: arjd, ngsn, nkro, wazp, wazs, wazw 
Stenus clavicomis: forj 
Stenus boops: wazo, wazs, wazw, wte 
Stenus incrassatus: wazo, wazp, wazs 
Stenus atratulus: nkro 
Stenus melanopus: fors 
Stenus canaliculatus: wazo 

10 Stenus ni tens: wazw 
Stenus carbonarius: Ooosj 
Stenus fulvicomis: foij 
Stenus similis: forj 
Stenus cicindeloides: arjd, forj, liw, wazw 
Stenus binotatus: nkro, wazo, wazs, wazw 
Stenus nitidiusculus: arjd 
Euaesthetus ruficapillus: nkro 
Paederus riparius: boss, ngsz, nkro, wazw 

io Paederus fuscipes: boss, ngsz, nkro, Ooosj, wazs, 
wazw 
Astenus cf. pulchellus: forj 

10 Lathrobium fennicum: nkro, wazp, wazw 
Lathrobium elongatum: wazw 
Lathrobium volgense: Ooosj 
Lathrobium fulvipenne: fork, oosw 
Leptacinus linearis: fors 

io Nudobius lentus: hok 
Gyrohypnus fracticomis: oosj, oosn, Osee 
Gyrohypnus angustatus: fors, nkro, wte 
Xantholinus linearis: fors, nkro, Ooosj, oosj 
Xantholinus longiventris: fors 

10 Xantholinus rhenanus: Ohun 
Othius punctulatus: Ohun, Ooosj 

F Neobisnius lathrobioides: oosw, wazp 
Erichsonius cinerascens: nkro, wazp, wazw 
Philonthus splendens: Ohun, oosj 
Philonthus intermedius: boss 
Philonthus laminatus: Ooosj, Osee 
Philonthus politus: fork, nkro, wazs 
Philonthus succicola: aijd, Ohun, nkro, oosa, 
Ooosj 
Philonthus tenuicomis: arjd, fors, Ohun 

F Philonthus ebeninus: oosj 
Philonthus cognatus: fors, Ooosj, Osee, wazo 

Philonthus carbonarius: fork, fors, ngsz, Ooosj, 
oosw, wazo 
Philonthus longicornis: fors, oosj 
Philonthus agi lis: oosj 
Philonthus cruentatus: arjd, boss, fors, Ohun, 
Ooosj, oosj, Osee 
Philonthus varions: arjd, fors, Ohun, Ooosj 
Philonthus albipes: ngsm, oosj 
Philonthusßmetarius: Ohun, Ooosj 

F Philonthus umbratilis: wazw 
10 Philonthus corvinus: nkro. Zeldzame soort van 

moerassen, reeds bekend van Ameland. 
Philonthus quisquilarius: boss, fork, ngsz, oosw, 
wazp, wazs, wazw 

F Philonthus fumarius: ngsz 
Philonthus nigrita: nkro, wazw 

10 Philonthus micantoides: ngsm, ngsz, nkro, oosw, 
wazo, wazw. Algemeen op de Waddeneilanden. 
Philonthus marginatus: Ohun, Ooosj 

F Gabrius osseticus: bosa 
F Gabrius keysianus: wazp. Zeldzame halofiele 

(=zoutminnende) soort, hier echter langs de oever 
van een zoete (duin)greppel. Uitsluitend bekend 
van Zeeland. 
Gabrius pennatus: oosw 
Gabrius sp.: ngsz, Ooosj, wazw 
Cafius xantholoma: fork, form, oosw. Uitsluitend 
op en onder aangespoeld zeewier langs de kust. 
Ontholestes murinus: boss, Ohun, nkro, oosa, 
Ooosj, oosj, Osee 
Cre op hi lus maxillosus: oosj 
Heterothops binotatus: bosa 

10 Heterothops quadripunctulus: forj 
Quedius fuliginosus: Ooosj 
Sepedophilus littoreus: foij 
Sepedophilus testaceus: wten 

F Sepedophilus marshami: ngsm, Ooosj. Voor het 
eerst gemeld voor Nederland door Berger & Poot 
(1970) uit Limburg. Tijdens de zomervergadering 
van 1994 ook te Noord-Brabant verzameld (Car- 
tierheide, Malpiebeemden) (Guppen et al., 1995). 
Algemene soort in strooisel. 
Sepedophilus sp.: bosa, Ooosj 
Tachyporus nitidulus: arjd, fors, hod 
Tachyporus obtusus: fork, ngsz, oosw, Osee 
Tachyporus solutus: arjd, forj 

10 Tachyporus dispar: hod, hoh, forj, Ooosj. Recent 
afgesplitst van T. chrysomelinus. Deze in het gehe¬ 
le land algemene soort werd voor het eerst uit Ne¬ 
derland gemeld door Sterrenburg (1992). 
Tachyporus atriceps: Ooosj 
Tachyporus transversalis: Ohun 
Tachyporus hypnorum: bosk, boss, forj, fork, fors 
Tachyporus pusillus: forj, koe 

F Tachinus pallipes: Ohun 
Tachinus signatus: forj, ngsz, Ooosj, wazw 
Tachinus laticollis: forj, Ohun 
Tachinus marginellus: Ooosj 
Gymnusa brevicollis: nkro, wazo, wazw 
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Myllaena dubia: nkro, wazo, wazp, wazw 
Myllaena intermedia', arjd, wazo 

F Myllaena gracilis: aijd, wazp 
Myllaena minuta: bosd, ngsz, nkro, wazo, wazw 

10 Myllaena infuscata: wazp. Algemene soort langs 
de kust, zeldzaam in het binnenland. 

io Diglotta submarina: bosk, fork. Voor het eerst uit 
Nederland gemeld door Van de Sande (1985) uit 
Zeeland. Halobionte (=zoutafhankelijke) kwelder- 
soort. 
Ischnopoda atra: boss, fors, nkro, wazp, wazw 
Gnypeta carbonaria: fors, wazo, wazp, wazs, 
wazw 

10 Gnypeta rubrior boss, fork 
Schistoglossa cf. au bei: oosw 
Amischa analis: arjd, bosk, boss, forj, nkro, oosw 

io Amischa soror: forj, fors, nkro 
Amischa decipiens: forj, fors, nkro 

io Dacrila fallax: boss, nkro 
Aloconota gregaria: fork, oosw 

io Brundinia marina: bosa, boss, ngsz. Halofiele 
(=zoutminnende) soort. 
Dinaraea aequata: hok, oosj 
Acrotona aterrima: arjd 
A the ta elongatula: fork, oosw 

10 Atheta malleus: wazw 
A the ta volans: oosw 
Atheta divisa: boss 
Atheta trinotata: fors 
Atheta triangulum: fors 
Atheta gramtnicola: nkro 
Atheta vestita: bosa. Halofiele (=zoutminnende) 
soort. 
Atheta atramentaria: oosj, Osee 
Atheta nigripes: fors 
Atheta longicomis: fors 
Atheta orphana: foij 
Atheta fungi: bosa, bosk, forj, fork, fors, ngsz, nkro, 
oosj, Osee 
Halobrecta flavipes: bosa, fork, oosw. Halofiele 
(=zoutminnende) soort. 

io Alianta incana: arjd 
Drusilla canaliculata: nkro, wte 

10 Zyras limbatus: nkro 
Tinotus morion: O hun 
Phloeopora testacea: oosj 
Parocyusa longitarsis: fork 
Ocyusa maura: arjd, boss, wazo, wazw 

F Oxypoda procent la : wazw 
F Ischnoglossa prolixa: oosj 

Aleochara curtula: bosd, boss, Ohun, Ooosj, wazs 
Aleochara lanuginosa: bosk, fork, Ohun, mids, 
Ooosj, oosj, oosn 
Aleochara bipustulata: fors 
Emplenota obscure lia: fork, oosj, oosw 

PSELAPHIDAE 
Brachygluta fossulata: Ohun, nkro, Ooosj, wazw 

1 Brachygluta helfen: bosd, bosk, fors 
1 Trissemus impressus: nkro, wazs 

Rybaxis longicomis: nkro, Ooosj 
Tychus niger: fors 

HISTEPJDAE (spiegelkevers) 
F Acritus nigricomis: mid 

Saprinus semistriatus: arjd, boss, Ohun, nkro, 
Ooosj 

F Saprinus planiusculus: arjd, bosd, boss, forj, 
Ohun, nkro, oosa, Ooosj, oosj, wazs 
Saprinus aeneus: aijd, foij, Ohun, ngsm, Ooosj, 
wazs 
Hypocaccus metallicus: boss, ngsm, ngsw, ngsz, 
nkro 
Hypocaccus rugifrons: ngsm, Ooosj 

F Gnathoncus buyssoni: Ohun 
F Kissister minimus: forj 
F Carcinops pumilio: mids, oosw, wier 

Hister unicolor: ngsm, noz 
Margarinotus brunneus: Ohun, Ooosj 
Margarinotus neglectus: forj, mid, Ooosj, oosj, 
oosw 

10 Margarinotus ventralis: ngsm 
Margarinotus carbonarius: fors, ngsm, oosj, oosn 

F Atholus duodecimstriatus: oosw 
CANTHARIDAE (soldaatjes) 

Cantharis fusca: Ohun, ngsm, oosj 
Cantharis rufa: bosk, oosj 
Rhagonycha lignosa: arjd, ójat 
Malthodes sp.: hod 

MELYRIDAE (bastaardweekschilden) 
Psilothrix viridicoeruleus: ngsm, ngsw, ngsz, nkro. 
Zeldzame soort, met name bekend van het duinge¬ 
bied en de Waddeneilanden; op gele composieten. 

CLERIDAE 
F Thanasimus formicarius: hok, wten, grp 
ELATERIDAE (kniptorren) 

Agrypnus murinus: arjd, foij, fors, mids, ngsm 
Dicronychus cinereus: wazp 

F Dicronychus equiseti: boss 
Dicronychus sp. : fors, nkro 

10 Melanotus rufipes: arjd, foij, üforl, ngsm, ngsn 
Cidnopus aeruginosus: arjd, bosk, boss, fork, fors, 
hod, ôjat, ngsz, nkro, wazs 
Prostemon tessellatum: forj, lie, oosj 

F Agriotes pallidulus: forj. De meeste waarnemingen 
van deze soort komen uit het zuiden en midden van 
het land. Eén 9 gesleept in vrij schraal grasland bij 
kampeerboerderij. 

10 Agriotes sputator: fork, form 
Agriotes lineatus: foij, form, oosw 
Agriotes obscurus: boss, forj, fors, grlw, hok, 
Ohun, ngsm, Ooosj, oosj 

THROSCIDAE 
Trixagus dermestoides: foij, hok, Ohun, Ooosj 

BUPRESTIDAE (prachtkevers) 
Agrilus angustulus: grl 

SCIRTIDAE 
Cyphon phragmiteticola: form, nkro, oosw 
Scirtes sp. (larf): liw 
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DRYOPIDAE 
Dryops emesti: Ooosj 
Dryops luridus: boss, forw, hoh, ngsn, rikro, wazp 
Dryops auriculatus: ngsz, oosw 

GEORISSIDAE 
Georissus crenulatus, bosd, ngsw, nkro, wazp 

HETEROCERIDAE 
Heterocerus flexuosus: bosk, boss, fork, form, 
ngsz, Osee 
Heterocerus obsoletus: boss, ngsw, ngsz 
Heterocerus fenestratus: boss, fork, ngsz, wazo 
Heterocerus hispidulus: boss, ngsw, ngsz, wazo, 
wazs, wazw 

F Heterocerus intermedius: wazo. Volgens Van 
Strien ( 1980) alleen bekend van de oevers van be¬ 
ken in Gelderland en Overijssel. 
Heterocerus maritimus. Osee 

DERMESTIDAE 
F Dermes tes frischi'. arjd, bosd, boss, fors, Ohun, 

oosa, wazs 
Dermes tes sp.: fors 

BYRRHIDAE 
F Cytilus sericeus: fors, hok, oosw 

Byrrhus fasciatus: oosw 
BYTURIDAE 

By turns ochraceus. grlw 
Byturus tomentosus: arjd 

KATERETIDAE 
Kateretes pedicularius: bosz, fors, grlw, lie, ngsn, 
oosj, wazp 

10 Kateretes rufdabris: wazo 
Brachypterus glaber: aijd, foij, oosw 
Brachypterus urticae: forj 

NITIDULIDAE 
Pria dulcamarae: ngsn, nkro, oosj 

io Meligethes flavimanus: aijd, bosz, hoh, ngsn, oosj, 
oosw, wte. Algemeen in geheel Nederland. 
Melige thes coracinus: oosw 
Melige thes aeneus: arjd, bosk, forj, ngsn, oosj 
Melige thes erythropus: ngsn, oosj 

F Nitidula camaria: Ohun. Opmerkelijke vangst. 
F Omosita discoidea: Ooosj 

Omosita colon', bosd, fors, Ohun, Ooosj, wazs 
Epuraea de pressa, arjd, ngsn, nkro, oosj, wte 
Epuraea unicolor: Ohun 
Epuraea pallescens: arjd, bosz 
Soronia grisea. foij, üforl, mid 

10 Pocadius ferrugineus: hod 
Glischrochilus hortensis: Ohun, Ooosj, oosw, wte 

RHIZOPHAGIDAE 
Rhizophagus bipustulatus: Ohun, oosj 

EROTYLIDAE 
F Tri torna bipustulata: üforl 
10 Dacne bipustulata: oosj 
CRYPTOPHAGIDAE 
10 Telmatophilus typhae: hod 

Micrambe villosus: arjd, forj, lie, ngsn 
Cryptophagus pseudodentatus: foij 
Atomaria mesomela: aijd, ngsn 

F Atomaria basalis: foij, ngsz 
Atomaria cf. rhenana: bosa 
Atomaria fuscata: oosw 
Atomaria atricapilla: bosk, oosj, oosw 

10 Atomaria lew is i: forj, oosw, wazo 
Atomaria nigrirostris: bosk, foij, ngsz 
Atomaria testacea: forj, fors 
Atomaria apicalis: foij 
Atomaria analis: oosw 
Atomaria linearis: boss, fork, liw, ngsz, oosw 
Ephistemus globulus: forj 

PHALACRIDAE 
Olibrus corticalis : fors, ngsn 
Olibrus affinis: arjd, ngsn 
Stilbus testaceus: aijd, bosk, boss, forj, fork, fors, 
ngsz, nkro, oosj 
Stilbus atomarius: ngsz, nkro 

10 Stilbus oblongus: ngsz 
LATRIDIIDAE 

Stephostethus lardarius: forj, mid 
Aridius nodifer: forj, Ooosj 

10 Aridius bifasciatus: forj, ngsn 
Latridius sp.: Ohun 
Enicmus transversus: arjd, forj, form, fors 

F Enicmus rugosus: Ohun 
Corticaria crenulata: bosa, fors 
Cortinicara gibbosa: arjd, forj, ngsn, nkro, oosj 

F Corticarina similata: arjd 
Corticarina fuscula: forj, fork, fors 
Melanophthalma sp.: boss, fors, ngsz 

COCCINELLIDAE (lieveheersbeestjes) 
10 Coccidula scute data: arjd 

Coccidula rufa: arjd, bosa, bosk, boss, forj, fors, 
grlw, liw, ngsw, ngsz, nkro, Ooosj, oosj, wazo, 
wazs 
Rhyzobius litura: foij, fors 
Rhyzobius chrysomeloides: arjd, lie, oosj 

F Scymnus haemorrhoidalis: foij 
10 Scymnus limbatus: aijd, grl 

Scymnus cf. frontalis: lie 
Scymnus cf. redtenbacheri: nkro, Ooosj 

10 Anisosticta novemdecimpunctata: arjd, forj, liw, 
ngsz 
Aphidecta obliterata: lie 
Tytthaspis sedecimpunctata: bosa, bosk, boss, 
Ooosj 
Adalia decempunctata: arjd, hoh, oosj 
Adalia bipunctata: arjd, oosj 
Coccinella septempunctata: arjd, forj, form, hod, 
Ohun, nkro, oosj, wazw 
Coccinella undecimpunctata: arjd, bosk, boss, forj, 
fork, hoh, oosj, wier 
Oenopia conglobata: arjd 

F Harmonia quadripunctata: arjd, hod 
Calvia quatuor de cimguttata: arjd 
Propylea quatuordecimpunctata: aijd, grl, oosj 
Anatis ocellata: fork, grl, hod, ngsm 
Psyllobora vigintiduopunctata: foij, ngsn 
Chilocorus bipustulatus: aijd 

XXX 



NEV Vereniginvsnieuws mei 1997 

F Exochomus nigromaculatus: hoh, lie, liw, midz, 
ngsn 

SPHINDIDAE 
Arpidiphorus orbiculatus: Ooosj 

ANOBIIDAE (klopkevers) 
Xyletinus cf. laticollis: boss, nkro 

PYTHIDAE 
Pytho depressus : hok 

SALPINGIDAE 
Rhinosimus planirostris: hod 

ANTHICIDAE 
F No taxus monoceros: oosw 

Anthicus bimaculatus: boss, fors, ngsm, ngsw, 
ngsz, oosw 

MORDELLIDAE 
Mordellistena cf. purnila: foij 

SCRAPTIIDAE 
Anaspis frontalis: forj 
Anaspis maculata: arjd, ngsn, nkro, oosj 
Anaspis regimbarti: ngsn 

TENEBRIONIDAE (zwartlij ven) 
Phyllan gibbus: boss, lie, ngsm, nkro 
Melanimon tibialis: boss, fors, half, hod, midz, 
ngsz, nkro 
Crypticus quisquilius: arjd 

F Alphitobius diaperinus: oosj, oosw 
GEOTRUPIDAE 

Geotrupes stercorarius: ngsm, oosj 
SCARABAEIDAE (bladsprietkevers) 

Onthophagus nuchicomis: fors, Ohun, hun, ngsm, 
Ooosj, oosj 
Aphodius fossor: ngsm, oosj 
Aphodius haemorrhoidalis: ngsm, oosj 
Aphodius prodromus: oosw 

io Aphodius sphacelatus: ngsm, Ooosj, oosj, oosn, 
Osee 
Aphodius fimetarius: forj, ngsm, oosj, oosn, Osee 
Aphodius foetidus: oosj 

io Aphodius ater: fork, hun, ngsm, Ooosj, oosj 
io Aphodius plagiatus: boss, ngsn, ngsw 

Aphodius granarius: fors, hoh, oosj, oosw 
Oxyomus sylvestris: Ohun, ngsm 
Psammodius asper: oosw 
Aegialia arenaria: boss, fork, fors, ngsz, nkro 
Phyllopertha horticola: fors 

CERAMB YCIDAE (boktorren) 
Pogonocherus hispidus: arjd, half 

F Pogonocherus fasciculatus: wrud 
Tetrops praeusta: boss, bosz, üforl, grl, hoh, ngsn 

CHRYSOMELIDAE (bladhaantjes) 
Donacia clavipes: boss, mids, nkro, oosj, oosw, 
wier 

F Donacia cinerea: arjd. Recent weinig waargeno¬ 
men soort; op Typha latifolia. 
Oulema gallaeciana: hok 
Oulema melanopus: hoh 

8 Oulema duftschmidi: forj. Deze recent van Oulema 
melanopus afgesplitste soort werd o.a. uit Friesland 
gemeld door Beenen & Winkelman (1992). 

Chrysolina polita: üforl, oosw 
Gastrophysa polygoni: fork, hok, liw, ngsz, oosw 
Phaedon cochleariae: ngsm, ngsw, ngsz, oosj, 
wazw 
Phaedon armoraciae: oosj, wazo, wazp, wazs, 
wazw 

F Phaedon concinnus: ngsz, oosw 
Prasocuris phellandrii: nkro 

io Cbysomela collaris: boso, boss, hoh, lie, ngsm, 
oosn, wazo, wazs, wazw 

F Chrysomela saliceti: hoo 
Phratora laticollis: forj 
Phratora vitellinae: hoh, hop 
Galerucella nymphaeae-complex: nkro, wte 
Galerucella line o la: arjd 
Galerucella pus il la: oosj, wazs, wazw 
Lochmaea caprea: bosz 

F Lochmaea suturalis: hoh 
Lochmaea crataegi: arjd, grl, wte 
Agelastica alm: grlw, üjat, wazo, wazs 

F Phyllotreta flexuosa: wte 
Phyllotreta exclamationis: liw 
Phyllotreta cruciferae: oosw 
Aphtona euphorbiae: arjd, bosk, forj, nkro, oosj, 
wte 
Aphtona nonstriata: ngsz, oosj, oosw 
Longitarsus pratensis: forj 
Longitarsus luridus: boss, forj, oosw 
Longitarsus sp.: bosk, form, liw, Ooosj 

10 Altica oleracea: üjat, oosj 
F Altica palustris: oosj 

Crepidodera fulvicomis: arjd, forj, grlw, üjat, oosj, 
oosw 
Chaetocnema concinna: lie, oosj 
Chaetocnema arida: foij 
Chaetocnema hortensis: hoh 
Psylliodes affinis: foij, lie, oosj 
Psylliodes marei da: boso, boss, midz, ngsm, ngsz 

F Psylliodes chalcomera: oosj 
Psylliodes dulcamarae: foij, fors, oosj, wazp 
Cassida rubiginosa: boss, bosz, form, liw, oosj 

io Cassida vittata: form, oosj, oosw 
CURCULIONIDAE (snuitkevers) 

Otiorhynchus ovatus: lie 
Otiorhynchus atroapterus: fors, hob, hod, ngsm, 
ngsw, ngsz 
Phyllobius argentatus: foij 
Phyllobius pyri: boss, foij, oosj 

F Phyllobius betulinus: nkro 
Phyllobius calcaratus: forj 
Phyllobius pomaceus: arjd, forj, ngsm 

10 Phyllobius maculicomis: oosw 
Phyllobius sp.: aijd, boss, bosz, forj, fork, form, 
fors, hod, lie, liw, ngsw, ngsz, oosj 
Trachyphloeus bifoveolatus: he, nkrs 
Polydrusus sericeus: grl 

10 Polydrusus pu le hellus: fork, form 
Polydrusus cervinus: boss, forj, üforl, grl, hod, 
hoh, hok, lie, nkro, oosj 
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Strophosoma melanogrammum: aijd, boss, bosz, 
grl, hoh, lie, oosj 
Strophosoma capitatum, grl, hod 

F Strophosoma fulvicome: hoh, nkro 
Philopedon plagiatum: boss, forj, fors, half, hod, 
hoh, hok, lie, midz, ngsm, ngsn, ngsw, ngsz, nkro, 
oosj 
Sitona gris eus: nkro 

F Sitona striate llus: forj 
Sitona lineatus: boss, hod, oosj, oosw 
Sitona sulcifrons: oosn 
Sitona lepidus: form, oosj 

F Sitona macularius. form 
F Sitona humeralis: foij 

Cleonis piger, boss 
F Tanymecus palliatus: oosj, oosw 

Gronops lunatus: ngsw 
Hypera dauci: lie, midz, wazp 
Hypera arator, lie 
Hypera suspiciosa. forj, fork 
Hypera nigrirostris: forj 

io Alophus triguttatus: form 
Hylobius abietis: grl, hok, ngsm, nkrs 

F Pissodes castaneus. grl, nkrs 
F Pissodes pini: wten 
F Magdalis memnonia: grl. Reeds door Geijskes & 

Doeksen (1949) van Terschelling gemeld, echter 
niet in Brakman ( 1966). 
Anoplus plantaris, hoh 
Tanysphyrus lernnae: forj, hob, hop, liw, ngsn, 
ngsz, nkro, oosw 

F Bagous lutulosus: ngsw 
F Cossonus linearis: ûforl, oosj, oosw 
10 Pelenomus quadrituberculatus: fork, lie, mid, oosj, 

oosw, wte 
Pelenomus zumpti: boss, ngsw, ngsz, oosj, oosw 
Pelenomus sp.: wazw 
Phytobius leucogaster. oosw 
Rhinoncus castor, half, lie 
Rhinoncus inconspectus: forj, lie 
Rhinoncuspericarpius: forj, fork, form, lie, liw 

10 Rhinoncus perpendiculars', foij, forw, lie, liw 
Miere lus ericae: bosz, hoh 
Nedyus quadrimaculatus. forj, lie 

10 Coeliodes rubicundus: bosz, ûforl, grl, hoh, hok, 
ûjat, lie, oosj 
Trichosirocalus troglodytes', bosz, forj, lie, ngsz, 
oosn, oosw 
Trichosirocalus sp.: bosk, oosj 

10 Parethelcus pollinarius: bosz 
10 Glocianus punctiger: forj, lie 

Ceutorhynchus floralis: forj, lie, mid 
Ceutorhynchus cochleariae: bosk, form 
Ceutorhynchus erysimi. fors, liw 

F Ceutorhynchus hirtulus: waz 
io Orobitis cyaneus: boss, hob, hod, koe, oosn 
10 Limnobaris t-album: hoh 

Limnobaris dolorosa: bosk 
Curculio salicivorus: arjd, boss, bosz, forj, grl, hoh. 

lie, oosn 
Curculio pyrrhoceras: arjd, grl, lie, ngsm 

io Sibiniaprimita: hok 
Tychius picirostris: form 
Nanophyes marmoratus: hoh, hok 
Mecinus collaris: bosk, form 
Mecinus pyraster bosz, foij 
Gymnetron veronicae: oosw 
Rhynchaenus quercus: hoh 
Rhynchaenus alni: foij 
Rhynchaenus testae eus: forj 
Tachyerges salicis: nkro 
Isochnus populicola: forj 

10 Isochnus angustifrons: bosz, lie, nkro, oosj, oosn, 
wazs 
Rhampus pulicarius. lie, wte 

F Smicronyx reichi: ngsw, nkro. Reeds door Geijskes 
& Doeksen (1949) gemeld van Terschelling, echter 
niet in Brakman ( 1966). 
Grypus equiseti: foij, hok, lie 

F Thryogenes festucae: hoh, hop, liw 
10 Thryogenes nereis: forw, hop, liw. In 1949 door 

Geijskes & Doeksen gemeld, echter niet door Brak¬ 
man (1966). 

F Notaris scirpi. ngsz 
Notaris acridulus: forj 

10 Stenopelmus rufinasus. oosw 
APIONIDAE 

Oxystorna pomonae: fors, grl, hod, lie, oosn 
Perapion violaceum. bosz, forj, grlw 
Perapion curtirostre. foij, hok, lie, liw, oosj, oosn 
Ceratapion sp.: boss, bosz 
Aspidapion radio lus : mid, ngsz, oosw 

10 Taeniapion urticarium : forj 
io Exapion fuscirostre: hoh, lie 

Apion haematodes: lie 
F Apion cruentatum. forj, hoh 
F Catapion seniculus'. ngsw 

Pro tap ion fulvipes'. aijd, forj, form, lie, ngsw, oosj, 
oosw 
Protapion nigritarse'. bosz, oosn 
Pro tap ion apricans: forj 
Protapion assimile', ngsw, oosj 
Holotrichapion ononis: forj 

F Eutrichapion viciae: forj, oosn. Reeds door Geijs¬ 
kes & Doeksen (1949) gemeld van Terschelling, 
echter niet in Brakman (1966). 
Ischnopterapion virens: form, forw, hok 
Ischnopterapion loti: oosw 

10 Stenopterapion tenue: bosz 
Trichapion simile: bosz, hoh, hok, lie, oosj 
Melanapion minimum: nkro 

ATTELABIDAE 
Deporaus betulae: grl, hoh, lie, midz 
Pselaphorhynchites tomentosus: boss, forj, hoh, lie 
Pselaphorhynchites nanus: grl, hoh 

SCOLYTIDAE 
Hylastes ater: hok, hop, nkro 

F Hylastes attenuatus: wten 
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Hy las tes opacus: oosw 
F Pityogenes chalcographus: nkro 
F Ips typographies: oosw 

Commentaar 
Begunstigd door overdadige zonneschijn en relatief 

weinig wind waren de weersomstandigheden tijdens de 
zomervergadering duidelijk gunstiger dan de afgelopen 
j aren. Door het grote aantal deelnemers en de extra dag 
werd ook dit jaar weer een groot aantal waarnemingen 
van kevers gedaan, ui teindelijk zelfs resulterend in een 
absoluut record voor zomervergaderingen (727 taxa). 
Ondanks de beperkte grootte van het eiland Terschel¬ 
ling (± 90 km2), de geïsoleerde ligging en het ontbreken 
van enkele landschapselementen, werd in één (lang) 
weekend meer dan de helft van het aantal keversoorten 
dat uit het veel grotere Friesland bekend is, verzameld. 

Sommige groepen ontbreken nagenoeg, bijvoor¬ 
beeld de rottend-houtbewonende kevers en paddestoel- 
bewonende soorten vanwege de afwezigheid van oude 
bossen. Daarentegen zijn kustgebonden, halofiele 
(zoutmmnende) en halobionte (zoutvereisende) soorten 
ruim vertegenwoordigd in de lijst. Door de aanwezig¬ 
heid van kleinschalige nat-droog- en zout-zoetgradiën- 
ten, en de relatief geringe agrarische beïnvloeding van 
het landschap, is de landschappelijke diversiteit toch 
zeer hoog en dientengevolge de keverdiversiteit groot. 

Een duidelijk onderscheid in verschillende deelge¬ 
bieden die onderzocht zijn, valt nauwelijks te maken. In 
vrijwel ieder kilometerhok ten westen van de Bosch- 
plaat zijn wel kevers verzameld en de meeste hokken 
kennen een grote diversiteit aan landschapstypen. Een 
beschouwing van de aantallen soorten kevers per kilo¬ 
meterhok of landschapstype is lastig en derhalve niet 
gemaakt. De voornaamste activiteiten hebben plaats ge¬ 
vonden in de deelgebieden Noordvaarder en Kroonpol- 
ders (alle vindplaatsen beginnend met n), de omgeving 
van West aan Zee (beginnend met waz) en de directe 
omgeving van het Jollemabosje (oosj en oosw). De 
vangsten in deze gebieden worden kort besproken. 

Het gebied West aan Zee bestaat voornamelijk uit 
primaire duinen, duinvalleien met gras- of kruidenvege- 
taties, duindoomstruweel en duinplassen. Bossen, 
strand en kwelder ontbreken hier. In dit gebied is voor¬ 
al gekeken naar de water- en oeverbewonende kevers 
en is er gesleept in de vegetatie. In totaal werden hier 
168 soorten verzameld. Kenmerkende of bijzondere 
soorten, naast de reeds in de lijst van commentaar voor¬ 
ziene soorten, zijn o.a.: Dyschérius impunctipennis, D. 
salinus, Bembidion pallidipenne, B. norm annum, Po- 
gonus chalceus en P. luridipennis (kustgebonden en/of 
halofiele loopkevers van oevers), de waterkevers Hy- 
drovatus cuspidatus, Agabus labiatus, Graphoderus 
zonatus, Ochthebius marinus, O. viridis (de laatste 
twee normaal in brak water, hier in vrijwel zoet water), 
de vooral langs oevers van duinplassen voorkomende 
Georissus crenulatus en de kniptor Dicronychus equi- 
seti, bekend van schraalgraslanden. 

De Noordvaarder en Kroonpolders worden ge¬ 
kenmerkt door de aanwezigheid van strand, duinen. 

duinvalleien en -plassen, een duinbeekje en vooral het 
Groene Strand. In dit gebied bestaan veel korte gradiën¬ 
ten van zout naar zoet en van nat naar droog. Bossen en 
cultuurland ontbreken. In totaal werden hier 253 soor¬ 
ten verzameld. De meest opmerkelijke soorten, voor 
zover niet eerder genoemd, zijn de kustgebonden en/of 
halofiele loopkevers Cicindela maritima, Elaphrus uli- 
ginosus en Bembidion minimum, de zoetwaterkevers 
Hydroporus scalesianus en Hydraena palustris, een 
aantal "brakke" kortschilden binnen de genera Carpeli- 
mus en Bledius, de kustgebonden oevergraafkevers He- 
terocerus flexuosus en H. obsoletus en de aan melkruid 
gebonden snuitkever Pelenomus zumpti. Kenmerkende 
duinsoorten zijn o.a. Anthicus flavipes, Aegialia arena¬ 
ria, Otiorhynchus atroapterus en Philopedon plagia- 
tum. 

De omgeving van het Jollemabosje is door de 
meeste coleopterologen bezocht en de gebruikte metho¬ 
den zijn hier ook het meest divers (slepen, kloppen, wa- 
ternet (zoet en brak water), potvallen, mest en aan¬ 
spoelsel). Met 296 soorten werden hier dan ook de 
meeste soorten kevers verzameld, waarvan het meren¬ 
deel in een smalle strook van 100m breed loodrecht op 
de kust tot ongeveer 350m landinwaarts. De omgeving 
wordt gekenmerkt als een overgang van wad naar duin 
in een halfnatuurlijk landschap van kwelder via beweid 
grasland naar schraal grasland en een (loof)bosje met 
daarin enkele sloten en een poel; de duinen zelf werden 
nauwelijks onderzocht. De meest opmerkelijke soorten 
waren hier de loopkever Dicheirotrichus gustavi, de 
waterkevers Enochrus bicolor, E. halophilus en Bero- 
sus signaticollis (de laatste in aanspoelsel), de kort- 
schild Emplenota obscurella en, in de potvallen, het 
grote aantal soorten binnen de families Silphidae, Cho- 
levidae en Histeridae, en de geslachten Philonthus (Sta- 
phylinidae) en Aphodius (Scarabaeidae). 

Vanwege tijd en ruimte moet een vergelijking met 
eerdere onderzoeken naar de keverfauna van Terschel¬ 
ling beperkt blijven. Het eerste overzicht van de ento- 
mofauna van Terschelling werd gepubliceerd door Mac 
Gillavry (1914), waarin ook eerdere "losse" waarne¬ 
mingen zijn opgenomen. Zijn lijst omvatte ongeveer 
180 soorten kevers. Belangrijke aanvullingen werden 
gepubliceerd door Reclaire (1926) en Geijskes & 
Doeksen (1949), waardoor ongeveer 135 keversoorten 
aan de lijst konden worden toegevoegd. De meer ecolo¬ 
gisch georiënteerde studie van Van Heerdt & Mörzer 
Bruyns (1960) over de entomofauna van een transect 
vanaf het strand tot in het duindoomstruweel (aan het 
begin van de Boschplaat) kent een keverhjst van 146 
soorten. Bij een zelfde soort transectonderzoek op de 
kwelder van de Boschplaat bij de Eerste Dumtjes (Van 
Heerdt & Bongers, 1967) werden 57 soorten kevers 
aangetroffen. Beide laatstgenoemde publicaties bevat¬ 
ten zeer veel ecologische informatie over de dominante 
(kever)soorten. Tenslotte noemt Turin (1991) een aan¬ 
tal van 150 soorten van de (redelijk) goed onderzochte 
(en gedocumenteerde!) Carabidae van Terschelling. 
Door het huidige onderzoek kunnen hier nog 20 soorten 
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loopkevers aan worden toegevoegd. De optelsom van al 
deze onderzoeken bij elkaar (en niet eens ontdubbeld!) 
is echter (beduidend) minder dan de 727 soorten welke 
tijdens deze zomervergadering werden verzameld. Het 
moge duidelijk zijn dat het totale aantal keversoorten 
van Terschelling vooralsnog niet bekend is, te meer 
daar bovengenoemde publicaties nog tientallen soorten 
kennen, welke door ons niet verzameld zijn. 

Een vergelijking met andere Nederlandse Wadden¬ 
eilanden is op dit moment niet mogelijk. Uit een over¬ 
zicht van Bröring et al. (1993) van de fauna van de 
Oost-Friese (een deel van de Duitse) Waddeneilanden 
blijkt dat van deze eilandketen van 9 eilanden 1583 
soorten kevers bekend zijn, waarbij de meeste soorten 
bekend zijn van Borkum (899 soorten) en Langeoog 
(852 soorten). Gezien het bovenstaande zal een "defini¬ 
tieve" lijst van de keverfauna van Terschelling onge¬ 
veer 1400 soorten kennen. 
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MYRIAPODA - duizend- en miljoenpoten 

P. Koomen 

CHILOPODA (duizendpoten) 
GEOPHILIDAE 

Brachygeophilus truncorum: Ooosj(l 9), hko(l 9), 

forl(49), koe4(l 9) 

LITHOBIIDAE 
Lithobius forficatus: Ohun(29), Ooosj(l d", 1 9), 

forb2(5cf, 69), hko(2cf), forl(2cf, 1 9), koe4(3d*, 
19), hob (2d*) 

DIPLOPODA (miljoenpoten) 
CRASPEDOSOMATIDAE 

Craspedosoma rawlinsii: Ohun(2d", 1 9), koe4(l 9) 

BLANIULIDAE 
Proteroiulus fuscus: forl(59; 13.v. 1996: 29), 
forb2(20 9 ), hko(4 9 ), koe4( 1 9 ) 

JULIDAE 
Cylindroiulus latestriatus. Ooosj(l 9) 

Cylindroiulus punctatus. Ohun(3 9), Qoosj(î 9), 

forl(4cf, 69; 13.V.1996: 3d\ 29), koe3(l 9), 

koe4(4 9 ), forb2( 1 d*, 4 9 ), hko( 1 cf, 1 9 ) 
Julus scandinavius: Ohun(10cf, 99), Ooosj(l 9), 

forl( 13.V. 1996: 2cf, 3 9 ), hko( 1 9 ), koe4( 1 9 ) 

POLYDESMIDAE 
Brachydesmus superus'. Ooosj(3 9), hko(l 9), 

forl(3 9 ) 

Polydesmus denticulatus. Ooosj(l d"), forl(2d*; 
13.V. 1996: 2d") 

F Polydesmus inconstans. hko( 1 cf) 

Commentaar 
Alle aangetroffen soorten waren reeds van Ter¬ 

schelling bekend, behalve Polydesmus inconstans (zie 
Berg 1995a, b). Deze soort is wat Nederland betreft ei¬ 
genlijk alleen uit Zuid-Limburg bekend. De soort wordt 
geassocieerd met mergel maar schijnt ook een cultuur- 
volger te zijn (Blower, 1985). Wellicht is dit de reden 
dat de soort in de keurig onderhouden Hoomerkooi ge- 
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vonden kon worden. 

Literatuur 
Blower, G., 1985. Millipedes. - Synopses of the British Fauna (NS), 

35. 
Berg, M.P., 1995a. Preliminary atlas of the centipedes of The Nether¬ 

lands. - Report nr. D95008, Dep. of Ecology and Ecotoxicology 
Vrije Universiteit Amsterdam / Comm. EIS-Ned. no. 78. 

Berg, M.P., 1995b. Preliminary atlas of the millipedes of The Nether¬ 
lands. - Report nr. D95007, Dep. of Ecology and Ecotoxicology 
Vrije Universiteit Amsterdam / Comm. EIS-Ned. no. 79. 

OPILIONES - hooiwagens 

P. Koomen & J.D. Prinsen 

PHALANGIIDAE 
F Rilaena triangularis : forb( 1 ? ), forb2(8 $ ), 

forl(13.v. 1996: 1 $), hko(3 $), Ohun(10d\ 16$), 
ngsn(3$), Ooosj(5cf, 7$). 

Commentaar 
De enige in volwassen toestand aangetroffen soort 

betreft de meest algemene vooij aarshooiwagen van Ne¬ 
derland. Toch was deze soort noch van Terschelling, 
noch van Friesland gepubliceerd (Spoek, 1963). Totaal 
zijn nu 4 soorten hooiwagens van Terschelling bekend 
(Rilaena triangularis, Phalangium opilio, Paroligolo- 

phus agrestis en Leiobunum rotundum), maar waar¬ 
schijnlijk komen er nog wel meer soorten op het eiland 
voor. 

Literatuur 
Spoek, G.L., 1963. The Opilionida (Arachnida) of the Netherlands. - 

Zool. Verh., 63: 1-70. 

PSEUDOSCORPIONIDA - 
bastaardschorpioenen 

P. Koomen & G. Vierbergen 

NEOBISIIDAE 
Neobisium muscorum: forb2(l) 

CHELIFERIDAE 
Dactylochelifer latreillei. ngsm(3) 

Commentaar 
Hoewel Nederlandse verspreidingsgegevens van 

bastaardschorpioenen beperkt zijn (Van der Hammen, 
1969), kan Neobisium muscorum opgevat worden als 
een algemeen voorkomende soort. Toch was deze soort 
noch van Terschelling, noch van Friesland bekend. 
Dactylochelifer latreillei is niet algemeen en is geasso¬ 
cieerd met helm en strandkweek (Legg & Jones, 1988). 
Deze soort was al wel eerder op Terschelling aange¬ 
troffen. 

Literatuur 
Hammen, L. van der, 1969. Bijdrage tot de kennis van de Nederlandse 

bastaardschorpioenen (Arachnida, Pseudoscorpionida). - Zool. 

Bijdr., 11: 15-24. 

Legg, G. & R.E. Jones, 1988. Pseudscorpionida. - Synopses of the Bri¬ 
tish Fauna (NS) 40. 

ACARI - mijten 

G. Vierbergen 

Met bijdragen van P. Koomen (Ixodes ricinus) 

IXODIDAE (teken) 
Ixodes ricinus: midn(l <f), Ooosj(l $), koe3(l $), 
forb2(l $), hko(2 nimfen), forl(l $), hob(l o"), 
wrud(l $) 

PHYTO SEIIDAE 
Amblyseius bicaudus: ngsm(l $) 
P arase iu lus triporus. ngsn(l $) 
Typhlodromus pyri'. ngsn(2$) 

TETRAN Y CHID AE 
Bryobia graminum : ngsn( 16$) 
Bryobia lachodechiana: groe(6$) 

Commentaar 
Voor het eerst zijn er tijdens een zomerbijeenkomst 

roofmijten van de familie Phytoseiidae verzameld. Deze 
familie is belangrijk voor de tuinbouw onder glas en de 
fruitteelt. Er werd één soort nieuw voor de Nederlandse 
fauna aangetroffen (Amblyseius bicaudus; det. W. 
Karg; zie Miedema, 1987). Het betrof een enkel vrouw¬ 
tje geklopt van Elymus arenarius (zandhaver). Voor 
verschillende mij tensoorten is zandhaver een geschikte 
waardplant. Zandhaver wordt op de waddeneilanden 
sterk bedreigd door het vastleggen van stuifduinen door 
bv. het planten van helmgras, maai' wordt anderzijds 
bevorderd door de activiteiten van recreanten. 

Literatuur 
Miedema, E., 1987. Survey of phytoseiid mites (Acari: Phytoseiidae) in 

orchards and surrounding vegetation of northwestern Europe, 
especially in The Netherlands. Keys, descriptions and figures. — 

Netherlands Journal of Plant Pathology 93 (Suppl. 2): 1-64. 

ARANEAE - spinnen 

P. Koomen & J.D. Prinsen 

Gebruikte vangtechnieken: vooral handvangsten, 
slepen door vegetatie en opzuigen met een exhauster. 
Met bijdragen van J.G.M. Guppen (Argyroneta) en O. 
Vorst. J. Huijbregts en J. Krikken leverden weer een 
groot aantal spinnen afkomstig uit aasvallen. De no¬ 
menclatuur en volgorde zijn grotendeels volgens Van 
Helsdingen (1993, 1997). De Nederlandse nomencla¬ 
tuur is volgens Jocqué (1992). Voor de met T gemerkte 
soorten waren nog geen vondsten van het eiland 
Terschelling gepubliceerd, en voor de met F gemerkte 
(ook) niet uit de provincie Friesland. De metN gemerkte 
soort was nog niet van Nederland bekend. 
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AMAUROBIIDAE (nachtkaardespinnen) 
7 Amaurobius similis (muurkaardespin): ford(29), 

forb2(29) 
DICTYNIDAE (kaardespinnen) 
7 Argennapatula (bodemkaardertje): ngsm(2cf), 

Osee( 1 cf) 
Argenna subnigra (kustkaardertje): ngsm(l cf) 
Dictyna latens (zwart kaardertje): koe4(10cf, 6?) 

SEGESTRIIDAE (zesoogspinnen) 
7 Se ges tria senoculata (boomzesoog): forl(l cf, 2?) 
GNAPHOSIDAE (bodemjachtspinnen) 
7 Drassodes cupreus (gewone muisspin): Ohun(3cf, 

3$) 
F Haplodrassus silvestris (bosmuisspin): Ohun( 1 cf) 
F Micaria pulicaria (wegmierspin): Ooosj(l cf, 1 9 ), 

Ohun(3cf), amd (15.v. 1996: 1$) 
T Zelotes latreillei (Latreilles kampoot): nkro( 1 cf), 

Ooosj( 1 Cf), Ohun( 1 $ ) 
Ze lotes longipes (stekelkampoot): Ohun(l 9) 

T Ze lotes subterraneus (noordse kampoot): 
wten(l 9), Ohun(lcf), hob(l 9) 

CLUBIONIDAE (struikzakspinnen) 
7 Cheiracanthium virescens (groene heidezakspin): 

üjat(lcf) 
Clubiona comta (zwartgerande zakspin): nkro(l 9), 
Ooosj(2cf), Ohun(4cf, 9$), üjat(l cf) 
Clubiona lutescens (bonte zakspin): Ooosj(4cf, 
l?),forl(2cf, 1?) 

7 Clubiona neglecta (roodbruine zakspin): 
Ooosj(l cf) 
Clubiona pallidula (boomzakspin): hko(l cf), 

forl(l cf, 1 9) 

Clubiona phragmitis (rietzakspin): nkrz(l 9), 
nkro( 1 cf) 

Clubiona re dus a (zompzakspin): oosn(l cf), 

midg( 1 9 ), forw( 1 9 ), hko(2 9 ) 
Clubiona stagnatilis (moeraszakspin): ngsm(lcf, 
1 9), ngsn(l 9), Osee(3cf, 1 9) 

7 Clubiona terres tris (gewone zakspin): Ohun(l 9), 

hob(l 9) 
ZORIDAE (kamspinnen) 
7 Zora spinimana (gewone stekelpoot): Ooosj(l cf, 

1 9), Ohun(2d") 
THOMISIDAE (krabspinnen) 

Oxyptila atomaria (grote bodemkrabspin): 
Ohun(l 9) 

7 Oxyptila praticola (gewone bodemkrabspin): 
Ooosj(22cf, 1 9), Ohun(7cf, 1 9), hko(l cf) 

7 Xysticus cristatus (gewone struikkrabspin): 
oosn( 1 9), Ooosj(29), Ohun(7m, 29), forb2(l 9), 
koe4(29) 

7 Xysticus erraticus (bleke struikkrabspin): maz(l cf) 
PHILODROMIDAE (renspinnen) 
7 Philodromus aureolus (tuinrenspin): ford(l cf) 
N Philodrom us longipalpis : ford( 1 9 ) 

7 Thanatus striatus (duinrenspin): nkro( 1 cf), 
nkrz(lcf), Ooosj(lcf), amd(15.v. 1996: lef), 
wrud( 1 cf ) 
Ti bellus maritimus (stippelsprietspin): ngsm(29). 

nkrz(l cf) 
SALTICIDAE (springspinnen) 
F Aelurillus v-insignitus (v-vlekspringspin): 

nkro( 1 cf), Ohun( 1 cf) 
Euopbys frontalis (gehaakte zwartkop): forb (4cf), 

Ohun(lcf, 19) 
7 Evarcha falcata (gewone bonte springspin): 

hob(lcf) 

7 Heliophanus flavipes (gewone blinker): nkro(3cf), 
koe3(l cf), koe4(49) 
Marpissa nivoyi (grasmarpissa): ford(l juv.) 

7 Neon reticulatus (gewone neon): forb2(l cf) 
Phlegra fasciata (gestreepte springspin): 
Ohun( 1 cf, 5 9 ) 

F Salticus cingulatus (boomzebraspin): forb2(l cf), 
hko(5cf, 29) 

7 Salticus scenicus (huiszebraspin): forj(l cf) 
F Sitticus helveolus (kustspringspin): ndui(l 9) 

Sitticus saltator (zandspringspin): ndui(l cf, 29) 
LYCOSIDAE (wolfspinnen) 
7 Alopecosa cuneata (dikpootpanterspin): wteg( 1 9) 
7 Alopecosa pulverulenta (gewone panterspm): 

oosg(l cf), grl(l cf), Ooosj(2cf, 1 9), Ohun(10cf, 
169), koe3(l 9) 
Arctosa leopardus (moswolfspin): ngsm(l cf), 
nkro(2cf, 29), Ooosj(l cf) 
Arctosa perita (gewone zandwolfspin): ngsw(l 9), 
ndui(l cf) 

7 Pardosa agrestis (steenwolfspin): koe3(4cf, 1 9+C, 
19) 

7 Pardosa amentata (tuinwolfspin): midg(2 9 ), 
Ooosj(5cf, 29), Osee(2cf), forl(13.v. 1996: 1 9), 
wrud( 1 cf) 
Pardosa nigriceps (graswolfspin): ndui(l cf), 

Ooosj(2cf, 1 9), Ohun(6cf, 49), jat( 14.V. 1996: lef), 

koe4(l cf, 1 9) 
7 Pardosa palustris (gewone moeraswolfspm): 

oosn(2cf), Ooosj(4cf, 1 9), Osee(24cf) 
Pardosaprativaga (oeverwolfspin): Ooosj(293cf, 
809) 

7 Pardosapullata (gewone wolfspin): Qoosj(30cf, 

Pardosapurbeckensis (schorrenwolfspin): 
ngsm(l cf), oosg(7cf, 59), Osee(6cf) 

7 Pardosa 'saltans' (-Pardosa lugubris p p.): 
forb(2cf, 5 9), Ohun(40cf, 249), hob( 1 cf, 29) 

7 Pirata hygrophilus (bospiraat): Ooosj(l cf) 
7 Piratapiraticus (poelpiraat): ngsm(l cf), nkro(2cf), 

Ooosj(5cf, 29) 
Trochosa terricola (gewone nachtwolfspin): 
grl(l cf), forb(l cf), Ooosj(6cf, 1 9), koe4( 1 9) 

F Xerolycosa miniata (duinwolfspin): ndui(l cf) 
PISAURIDAE (kraamwebspinnen) 

Pisaura mirabilis (kraamwebspin): Ooosj(lcf), 
Ohun( 1 9), forb( 1 cf, 1 9), koe4(29) 

ARGYRONETIDAE (waterspinnen) 
7 Argyroneta aquatica (waterspin): nkro, wazp, 

wazw 
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ÂGELENIDAE (trechtersp innen) 
7 Texîrix denticulaîa (gewone staartspin): 

forl(13.v. 1996: 1 subadult $), forb(l $), hko 
( 1 subad. cd, 1 subad. $ ), forl( 1 subad. cd, 1 subad. $ ) 

MIMETIDAE (spinneneters) 
7 Ero furcata (gevorkte spinneneter): ngsn(l $) 
THERIDIIDAE (kogelspinnen) 
F Enoplognatha thoracica (bodemtandkaak): 

oosg(l cd), Ohun( 1 $) 
7 Episinus angulatus (hoekige kabelspin): forb(l cd), 

hob(l$) 
7 Robertas lividus (bosbodemkogelspin): koe4(l $) 

Theridion bimaculatum (witbandkogelspin): 
ngsm( 1 suadult cd), ngsn( 1 subad. cd), nkro( 1 subad. cd, 
1 subad. $), nkrz(2subad. d1), oosn(2subad. cd), 
koe4( 1 d") 

7 Theridion mystaceum (donkere dikbuikspin): 
ford(l $), forb2(2$), forb2(l cd) 

F Paidiscura pallens (kleine boskogelspin): forl(2 $ ), 
koe4(1 $) 

METIDAE 
7 Metellina mengei (zomerwielwebspin): nkro(l cd, 

3 $ ), forb2( 1 d-, 2$), Ooosj( 1 d1), forb2(3 d1, 5 $ ), 
forb( 1 cd), hko(2cf, 1 $), forl(17cd, 34?), koe4(2cd), 
hob(5cd, 1 $) 

TETRAGNATHIDAE (strekspinnen) 
Pachygnatha clercki (grote dikkaak): nkrz(l $), 
oosg(l d1), Ooosj(l cd), hko(2cd) 
Pachygnatha degeeri (kleine dikkaak): oosn(l cd, 
1 $), oosg(2cd, 2$), Ooosj(121cd, 69$), Osee(2d", 
1$) 

Tetragnatha extensa (gewone strekspin): forw(l $) 
7 Tetragnatha obtusa (droogtestrekspin) : forb2( 1 $) 
ARANEIDAE (wielwebspinnen) 

Agalenatea redii (brede wiel webspin): koe4(2$) 
F A tea sturmi (witruitwielwebspin): wteg(3 $) 

Larinioides cornu tus (rietkruisspin): forw(2cd, 1 $) 
7 Nuctenea umbratica (platte wiel webspin): 

hko(l subadult d1, 1 subad. $) 
F Cyclosa conica (gewone knobbelspin): forb( 1 d1) 
ERIGONIDAE (dwergspinnen) 
7 Ceratinella brevipes (gewoon schildspinnetje): 

oosn( 1 ?), midg( 1 $), wrud(l $) 
F Dicymbium tibiale (dikpootbolkopje): ngsn(2$), 

midg(3 $) 
7 Diplocephalus picinus (gewoon vais dubbelkopje): 

Ooosj (2 d"), Ohun( 13 d") 
7 Dismodicus bifrons (hoog bolkopje): wrud( 1 $) 

Erigone atra (storingsdwergspin): Osee(3cd), 
forl(l d1), wrud( 1 cd) 
Erigone dentipalpis (aeronautje): Osee(2d'), 
forw( 1 d"), wrud( 1 cf) 
Erigone longipalpis (langpalpstoringsdwergspin): 
oosg(5$), Osee(89cd, 54$), mids(2$) 

7 Gnathonarium dentatum (knobbeldwergtandkaak) : 
ngsn(l d") 

F Gongylidiellum murcidum (duimpalpje): ngsn(lcd), 
nkro(l <d) 

T Gongylidiellum vivum (nagelpalpje): Ooosj(l d1). 

nkro( 1 d1) 
7 Gongylidium rufipes (oranjepoot): Ooosj 11 cd, 

19$), Ohun(7 d", 5 $ ), forl(4 cd, 2 $ ) 
7 Hypomma bituberculatum (moerasknobbelkopje): 

ngsw(2 cd, 4 $ ), ngsm(2 cd, 7 $ ), ngsn( 1 cd, 6 $ ), 
oosg(2cd, 3 $) 

7 Hypomma fulvum (pijlpalpje): nkro(l cd, 2$) 
7 Lophomma punctatum (perforaatje): ngsn(l $), 

nkro(l cd, 2$) 
F Micrargus herbigradus (vingerpalpputkopje): 

hko( 1 $ ), forl( 1 $ ) 
7 Minyriolus pus il lus (deukkopje): Ooosj (2 cd) 
7 Moe be lia penicillata (schorsdwergspin) : forb2(3cd) 
7 Oedothorax fuscus (gewone velddwergspin): 

Osee(8 $ ), forw( 1 $ ) 
Oedothorax retusus (bolkopvelddwergspin): 
ngsm(3cd, 4$), oosg(4cd, 2$), mids(l $), wrud(l $) 

7 Peponocranium ludicrum (heideballonkopje): 
ngsn( 1 $ ), Ohun( 1 cd) 

F Pocadicnemis juncea (bleek heidegroefkopje): 
oosn(l lcd, 2$), Ooosj(49d", 4$), amd(15.v. 1996: 
lcd) 

F Silometopus elegans (elegant groefkopje): 
Ooosj(3cd, 1 ?), nkro(2cd, 2$) 
Silometopus réussi (plat groefkopje): forb2(l $), 
amd(15.v,1996: 4$) 

7 Tapinocyba insecta (bleek weidegroefkopje): 
Ooosj (1 $) 

F Thyreosthenius parasiticus (bodemgroefkopje): 
Ohun(l $) 

7 Tiso vagans (krulpalpje): ngsn(l $) 
7 Walckenaeria acuminata (periscoopspinnetje): 

Ohun( 1 $ ) 
7 Walckenaeria cucullata (dubbelsierkopje): 

Ohun(8 $ ), forb2( 1 $ ) 
7 Walckenaeria dysderoides (wratsierkopje): 

Ooosj(1 cd), Ohun( 11 cd, 4$), forb2(l $) 
F Walckenaeria nudipalpis (middelste vais 

sierkopje): Ooosj(3 $), wrud(l $) 
Walckenaeria unicornis (eenhoorntje): ngsn(2$) 

F Walckenaeria vigilax (klein vais sierkopje): 
ngsn(l cd), Ooosj (4 cd), nkro(l cd) 

LINYPHIIDAE (hangmatwebspinnen) 
F Bathyphantes approximatus (moeraswevertje): 

ngsm(2 $ ) 
Bathyphantes gracilis (gewoon wevertje): 
ngsn( 1 $ ), nkro( 1 $ ), nkrz(6 cd, 2 $ ), midg( 1 cd, 1 $ ), 
oosg(2cd, 3 $), Ooosj(4cd, 2$), Osee(l cd), 
nkro(lcd), koe4( 1 $) 

F Centromerita concinna (klein haarpalpje): 
Ohun(l $) 

7 Centromerus dilutus (middelste tongspinnetje): 
Ohun(2 $ ) 

7 Centromerus sylvaticus (gewoon zaagpalpje): 
Ooosj (2$), Ohun(l $) 

7 Diplostyla concolor (langtongspinnetje): ngsn(lcd) 
7 Kaestneriapullata (variabel wevertje): nkro(l $), 

oosn(6cd, 1 $) 
F Lepthyphantes flavipes (klein bodemwevertje): 
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Ooosj(18d", 4$), OhunOOd", 29), forb2(l 9), 
hob(l 9) 

7 Lepthyphantes ins ignis (sikkelbodemwevertje): 
koe4(2 9) 

7 Lepthyphantes mengei (gewoon bodem we vertje): 
Ohun(2c?) 
Lepthyphantes tenuis (slank wevertje): ngsm(l 9), 
oosg(29), grl(l 9), amd(15.v,1996: 2d), koe3(l 9), 
koe4(l9) 

7 Lepthyphantes zimmennanni (boswevertje): 
Ooosj(ld), Ohun(l d), forl(l 9; 13.v. 1996: lef, 
29) 

F Linyphia hortensis (tuinhangmatspin): hob(l d, 1 9) 
7 Micro linyphia pusilla (kleine heidehangmatspin): 

ngsn(l 9), koe4(ld") 
7 Microneta viaria (lentestrooiselspin): Ohun(5 d) 

T Neriene clathrata (kruidhangmatspm): oosn(2d", 
3 9), forl(13.v. 1996: 1 d), hko(l d\ 2?), hob(l d1, 
29) 

7 Neriene montana (lentehangmatspin): hko(l 9), 
forl(l 9) 
Neriene peltata (bleke hangmatspin): forb2(l d, 

29), forb(l 9), forb2(l 9) 
7 Saaristoa abnormis (driepunthangmatspin): 

Ohun(ld') 
7 Porrhomma pygmaeum (gewoon kleinoogje): 

nkro(3 d", 3 9 ), nkro(4 9 ) 
Stemonyphantes lineatus (paardenkopje): 
Ohun(l (f) 

F Tallusia experta (wimpelpalpje): Ooosj(l 9) 

Commentaar 
Totaal werden 130 soorten spinnen gevangen: een 

nieuw record in vergelijking met afgelopen jaren, toen 
het aantal soorten steeds rond de 100 lag, met als hoog¬ 
ste 116 (Ansen, 1992; zie Koomen, 1993; Koomen & 
Prinsen, 1996). De werkwijze was hetzelfde: twee van¬ 
gers, extra vangsten tijdens een voorexcursie en meene¬ 
men van potvangsten van coleopterologen. Anders wa¬ 
ren het weer (voor de verandering eens goed), een dag 
extra en de gevarieerdheid van het terrein: cultuurland, 
bossen, eendenkooien, duinen en kwelders. 

Onder de 130 aangetroffen soorten bleken er 92 
(71 %!) nog niet van Terschelling te zijn gepubliceerd 
(zie Van Helsdingen, 1980). Sommige van deze soor¬ 
ten zijn algemeen in Nederland, zoals Xysticus 

cristatus, Salticus scenicus, Pardosa amentata, Me- 

tellina mengei, Nuctenea umbratica, Oedothorax fus- 

cus en Neriene clathrata. Dat deze soorten nog als 
'nieuw voor Terschelling' zijn te melden, geeft aan dat 
het maar droevig gesteld is met de gepubliceerde 
spinnenkennis over het eiland. Uit de catalogus van 
Van Helsdingen blijkt dan ook dat alle meldingen over 
Terschelling zijn terug te voeren op overzichten van de 
wolfspinnen, dwergspinnen & hangmatwebspinnen en 
struikzakspinnen van Nederland (Wiebes, 1959; Van 
Helsdingen, 1963, 1978), een tweetal algemeen ecolo¬ 
gische onderzoeken (Van Heerdt & Mörzer Bruyns, 
1960; Van Heerdt & Bongers, 1967) en een aantal los¬ 

se waarnemingen (o.a. Chrysanthus, 1957; Van der 
Land, 1960). Er zijn nu bij elkaar 171 soorten spinnen 
van Terschelling bekend, tegen voorheen slechts 79: 
een toename van 116%. 

Er waren 25 soorten (19%) ook nog niet van de 
provincie Friesland bekend (Van Helsdingen, 1980; 
Fokkema, 1980, 1981) en één soort nog niet van Ne¬ 
derland: Philodromus longipalpis, maar deze kan in het 
verleden over het hoofd zijn gezien omdat ze moeilijk is 
te onderscheiden van Philodromus cespitum (zie Ro¬ 
berts, 1993, 1995). 
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Stenoptilia meyeri spec, nov., a new endemic species of 

the Azores (Lepidoptera: Pterophoridae) 

C. Gielis 

GIELIS, C„ 1997. STENOPTILIA MEYERI SPEC. NOV., A NEW ENDEMIC SPECIES FROM THE AZORES (LEPI¬ 

DOPTERA: PTEROPHORIDAE). - ENT. BER., AMST. 57 (5): 79-81. 

Abstract: The species Stenoptilia meyeri spec. nov. is described from the Azores archipelago. A short discussion on re¬ 

lated species is given. 

Keywords: Lepidoptera, Pterophoridae, new species, Palaearctic fauna. 

Mr. Haafkensstraat 36, 4128 CJ Lexmond, The Netherlands. 

Introduction 

Among material collected by Mr Marc Meyer 
(Luxembourg Museum) on the Azores archi¬ 
pelago, a small series of specimens belonging 
to the genus Stenoptilia was found. These spe¬ 
cimens show characteristic markings, not seen 
in any European representative (Gielis, 1996) 
of this genus. However, in my revision of 
the neotropical fauna (Gielis, 1995), it was 
shown that species in this region have this 
type of marking. For this reason I primarily 
checked whether the present specimens 
matched a species known from South and 
Central America. However, the characteristics 
are, of such a nature, that obviously an unde¬ 
scribed species, only known from these is¬ 
lands, is involved. 

Stenoptilia meyeri spec. nov. 

(figs 1-3) 

Material 

Holotype: A, Portugal, Açores, Sào Miguel, SW Nord¬ 

este, Serra da Tronquiera, 600 m, 29.vii.1990 (M. Meyer) 

(Mus. Luxembourg). Paratypes: 43, 3 9, same locality 

and date, gent CG 3767 (3), 3768 (9) (Museum 

Luxembourg, CG). 

Diagnosis 

The species is characterised by a heavy longi¬ 
tudinal line in the dorsal half of the first fore¬ 
wing lobe. 

Description 

Male, female. Wingspan 16-19 mm. 
Head appressedly scaled, brown-grey, with 

Fig. 1. Stenoptilia meyeri 

spec. nov. Male genitalia. 

Portugal, Açores, Säo 

Miguel, SW Nordeste, Serra 

da Tronquiera, 600 m, 

29.vii.1990 (M. Meyer), 

prep CG 3767 (Museum 

Luxembourg). 
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Fig. 2. Stenoptilia meyeri spec. nov. Female genitalia. 

Same data as fig. 1, prep CG 3768 (Museum Luxem¬ 
bourg). 

small frontal conus less than half eye-diame¬ 

ter. Frontal conus dorsally brown-grey, ven- 

trally, below upper margin of eye, grey-fer¬ 

ruginous. Palps VA times eye-diameter, second 

segment distally strongly widened, pronoun¬ 

ced scales almost covering third segment, 

third segment short. Palps in ventral and later¬ 

al aspect grey-ferruginous, third segment and 

dorsal aspect greyish. 

Thorax and tegulae brown-grey. Mesotho- 

rax and first abdominal segments greyish-whi¬ 

te, gradually turning grey-brown towards ter¬ 

minal segments. Legs grey-brown; tibiae of 

hindlegs longitudinally grey-white and brown. 

Forewings cleft from 7/10th, grey-brown, 

markings dark brown. Markings: a small dis¬ 

cal spot, a small spot dorsally before the base 

of the cleft, and a heavy longitudinal spot in 

dorsal half of the first lobe, and two ill-defined 

longitudinal lines in second lobe. Fringes cos- 

tally dark brown, at apex of first lobe white, at 

terminal and dorsal margin basally white with 

a dark terminal part, and in cleft white. Some 

brown scales in anal region of first lobe. 

Underside ferruginous-brown, gradually tur¬ 

ning whitish towards termen of both lobes. 

Hindwings dark grey-brown. Fringes grey- 

brown. Underside brown, first lobe mixed 

with white scales. Venous scales in double 

row, ferruginous, costal row longer than dor¬ 

sal row and extending into second lobe. 

Male genitalia (fig. 1). Valvae symmetri¬ 

cal. Top with shape of bird-head. Sacculus bi- 

lobated, terminal part complex just less than 

1 /4th of valve length, basal part simple with 

small but distinct extension of valve margin. 

Tegumen with two large membranous termi¬ 

nal extensions. Uncus ending at tegumen mar¬ 

gin, l/4th of tegumenal length. Anellus arms 

half tegumenal length. Saccus small and sim¬ 

ple. Aedeagus as long as valve, stout, gradual¬ 

ly narrowing towards tip, caulus wide, coecum 

rather small. No cornutus, ductus seminalis 

distinct. 

Female genitalia (fig. 2). Ostium oval, pro¬ 

gressing into funnel-shaped wide antrum, ter¬ 

minal margin with triangular cover. Antrum 

short, VA times longer than wide, gradually 

narrowing. Ductus bursae short, as long as an- 
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trum, with large sclerite covering half the 

length. Bursa copulatrix with pair of horn-like 

signa. Lamina ante-vaginalis in shape of a flat¬ 

tened “M”. Lamina post-vaginalis and apo¬ 

physes anteriores absent. Apophyses posterio¬ 

res three times papillae anales. 

Ecology 

The moth flies in July. The hostplant is un¬ 

known. 

Distribution 

Thusfar the species is only known from the is¬ 

land Sao Miguel of the Azores archipelago. 

Etymology 

The species is named after its collector, Mr 

Marc Meijer, who is very active in the investi¬ 

gation of the fauna of the islands in the 

Atlantic Ocean. 

Remarks 

According to the external markings and the 

male and female genital structures, the species 

is closely related to the neotropical Stenoptilia 

species (Gielis, 1995). The distinct line in the 

first lobe of the forewing, the small extension 

of the margin of the valve in the male genitalia 

and the small process at the distal end of the 

ostium in the female genitalia, distinguish it 

from all other species of the genus. In the 

European and North-African fauna (Gielis, 

1996), the only species with resembling geni¬ 

tal characteristics is the cosmopolitan Steno¬ 

ptilia zophodactyla Duponchel, differing as 

mentioned above. 
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Boekbesprekingen 

'1 ' ■ y ! Boekbesprekingen Boekbesprekingen 

Itoekbesprekingen Boekbesprektageii Boekbespre 
The Lepidoptera of Europe, 1996. OLE 

KARSHOLT & JÓZEF RAZOWSKI eds; pp. 

380; ca 100 refs; index 176 kolommen. Apollo 

Books (Kirkeby Sand 19, DK 5771 Stenstrup, 

Denemarken), ISBN 87-88757-01-3. Prijs 

(gebonden) exclusief porti, maar inclusief een 

CD-ROM: DKK 490,00. 

Er zijn talloze catalogi van de Europese vlin¬ 

ders verschenen, maar dit indrukwekkende 

boek (ook letterlijk: het is 30 cm hoog en is zo 

zwaar als een zerk) is toch wel ongewoon. De 

kiel ervan werd gelegd tijdens het Europese 

lepidopterologen-congres in Wageningen, in 

1984. Sindsdien hebben niet minder dan veer¬ 

tig specialisten, een aantal ook uit onze eigen 

kring, gewerkt aan deze opvolger van ”Stau- 

dinger & Rebel”. Het resultaat is een geluk¬ 

wens waard. 

Het overgrote deel van het boek wordt in¬ 

genomen door een tabel, met per regel een 

naam (met bijbehorende keurig verzorgde no¬ 

menclatuur) en een rij afkortingen van de lan¬ 

den waarvan de soort bekend is. Dat is geogra¬ 

fische wel een beetje ruwe informatie, maar 

een verdergaande detaillering zal voor veel 

gebieden en soorten niet mogelijk zijn ge¬ 

weest. Elke naam (ook van een geslacht of fa¬ 

milie) wordt voorafgegaan door een nummer. 

Veel van die nummers komen nog een keer te¬ 

rug in het laatste deel van het boek, waar men 

voetnoten vindt, meestal opgaven van syno¬ 

nieme namen. 

Voor wie een computer met CD-ROM le¬ 

zer bezit is er nog een attractie. Tegelijk met 

het boek krijgt men namelijk een CD-ROM 

met een database met de belangrijkste infor¬ 

matie die ook in het boek staat. De CD-ROM 

is in DOS formaat, maar de database (Para¬ 

dox) is ook met een Macintosh en een tekst¬ 

verwerker te lezen. Met deze lijst, en/of de da¬ 

tabase op CD-ROM heeft men snel toegang 

tot de meest basale informatie over alle, ruim 

8300, soorten van de Europese vlinderfauna. 

Voor ca. 160 gulden (portokosten meegere¬ 

kend) bent u er de eigenaar van. Enige haast is 

wel geboden. Volgens opgave van de uitgave 

bedraagt de oplage slechts 800 stuks. 

Willem N. Ellis. 

KLAUS HONOMICHL & HEIKO BELL¬ 

MANN, 1996. Biologie und Ökologie der 

Insekten: ein Lexikon auf CD-ROM. Gus¬ 

tav Fischer Verlag (Wollgrasweg 49, 70599 

Stuttgart, Duitsland), ISBN 3-437-20537-4. 

Prijs DM 98,-. Systeem eisen: PC vanaf 386 

met 4 MB Ram, Windows vanaf versie 3.1, 

VGA-kaart met 256 (beter 16.7 Mio) kleuren, 

geluidskaart. 

In 1988 verscheen onder redactie van W. 

Jakobs en M. Renner bij dezelfde uitgeverij de 

tweede druk van het gelijknamige ”Taschen¬ 

buch” van 700 pagina’s met 1200 zwart-wit 

illustraties. Van deze bekende ’’Jakobs en 

Renner” verschijnt binnenkort een derde, ge¬ 

reviseerde, druk onder redactie van Hono- 

michl en Bellmann. De inhoud daarvan, aan¬ 

gevuld met 1000 kleurenfoto’s en enkele 

geluids- en video-fragmenten over Orthoptera 

is nu reeds uitgebracht op CD-Rom. 

In een lexikon (encyclopedie) is de infor¬ 

matie in alfabetische volgorde op trefwoord 

geordend en men vindt de informatie via dat 

trefwoord. In deze uitgave vindt men bij tref¬ 

woorden op soort- en genus niveau veelal ver- 

wijzigingen naar het familie-trefwoord waar 

men dan de gezochte informatie vindt. Dit be¬ 

tekent in het boek heel wat heen en weer bla¬ 

deren, maar met de CD is het slechts een 

kwestie van enkele muisklikken. Men kan niet 

alleen zoeken via trefwoorden, maar ook op 

woorden in de tekst. Hoewel de handleiding 

dat niet duidelijk vermeldt, kan men met het 

*-teken als wild card werken en dat is wel no- 
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dig ook. Zo leveren de zoektermen Biene, 

Bienen, Biene* respectievelijk 10, 49 en 57 

treffers. Men vindt aldus veel meer informatie 

dan bij alleen zoeken via het trefwoord. 

Binnen de gevonden tekst kan men ook weer 

op allerlei woorden klikken en zo verder zoe¬ 

ken (of dwalen). Het is mogelijk zoektermen 

te combineren via logische operatoren ”of ’, 

”en” en ’’niet”, maar in combinatie met het 

gebruik van wildcards levert dat wel altijd het 

resultaat behorende bij ”of”; kennelijk een 

bug in de zoek-software. De gevonden infor¬ 

matie kan men desgewenst in andere 

Windows applicaties importeren of direct uit¬ 

printen. 

Al met al een gebruiksvriendelijke en uit¬ 

gebreide entomologische encyclopedie met 

vele goede en fraaie illustraties en enkele ge¬ 

luiden en videobeelden. 

C. J. Zwakhals. 

JAC D’AGUILLAR, REMI COUTIN, ALAIN 

FRAVAL, ROBERT GUILBOT & CLAIRE 

VILLEMANT, 1996. Les illustrations: 140 

pagina’s waarvan 15 platen (12 in kleur). IN¬ 

RA Editions (Route de St-Cyr, 78026 Ver¬ 

sailles Cédex, Frankrijk), ISBN 2-7380-0668- 

X. Prijs (HB) 150 F. 

Dit volledig Franstalige werk is voornamelijk 

een kijkboek; het bestaat voor tweederde uit 

paginavullende illustraties van insecten uit di¬ 

verse orden, met naar verhouding veel aan¬ 

dacht voor kevers. Na enig bladeren begint het 

op te vallen dat de keus aan illustratoren wat 

beperkt is. De illustraties zijn voornamelijk af¬ 

komstig uit de archieven van het INRA, de 

Franse equivalent van de Landbouwuniversi¬ 

teit. Meer dan driekwart van de 100 platen 

werd vervaardigd door slechts twee illustrato¬ 

ren, waarmee de titel op z’n minst wat te veel 

verwachtingen wekt. Het nadeel van een se¬ 

lectie uit bestaand wetenschappelijk materiaal 

is dat de composities en tekenstijl zonder de 

bijbehorende teksten niet echt tot de verbeel¬ 

ding spreken, maar de soms zeer merkwaardi¬ 

ge bouw en sculptuur van de afgebeelde die¬ 

ren maken een hoop goed. Helaas zijn slechts 

elf pagina’s gewijd aan een wat breder histo¬ 

risch overzicht van de entomologische illus¬ 

tratie. In een instructief hoofdstuk wordt enige 

aandacht besteedt aan het proces van illu¬ 

streren en het uitbeelden van oppervlakte¬ 

structuren. Het biedt waarschijnlijk geen to¬ 

verformules voor de amateur, maar kan zeker 

inspirerend werken. De schijnbaar slechte 

kwaliteit van het drukwerk op vrij luxe papier 

wordt veroorzaakt door een merkwaardige 

trend onder lithografen: voor het gemak zijn 

niet alleen de aquarels, maar ook de lijnteke¬ 

ningen gerasterd, waardoor ze een fletse en 

vage indruk geven. De prijs is niet echt hoog 

voor de verzorgde uitvoering, maar voor wie 

indrukwekkende staaltjes van illustratiekunst 

zoekt is het niet aan te raden. 

J. G. de Rond. 
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Nieuwe literatuur 

RUDOLF PIECHOCKI & JOACHIM HÄN¬ 

DEL, 1996. Makroskopische Präparations¬ 
technik; Leitfaden für das Sammeln, Prä¬ 
parieren und Konservieren. 2. Wirbellose. 
4/e: 1 -363. 162 illustr.; ca. 1200 refs; index 28 

kolommen. Verlag Gustav Fischer (Villen¬ 

gang 2, 07745 Jena, Duitsland), ISBN 3-437- 

35000-5. Prijs (gebonden): DM 75. 

Dit boek gaat niet alleen over prepareren, 

maar ook over verzameltechnieken. Het boek 

doet, ondanks zijn recente vierde druk, wat 

ouderwets aan; bij een vlugge steekproef mis¬ 

te ik een verwijzing naar chlorocresol, de Van 

Doesburg-methode voor het bewaren van ge¬ 

nitaliën, en de Van Achterberg-zak (alle drie 

in EB gepubliceerd). Een black light trap 

wordt alleen genoemd in samenhang met wa¬ 

tervlooien. Toch levert bladeren in dit boek 

bruikbare suggesties op. 

F. A. BINK, F. I. M. MAASKAMP & H. SIE- 

PEL, m.m.v. L. C. VAN DEN HENGEL, 

1996. Betekenis van wegbermen voor dag¬ 
vlinders: 1-108. Ministerie van rijkswa¬ 

terstaat, Dienst weg- en waterbouwkunde 

(Postbus 5044, 2600 GA Delft), ISBN 90- 

369-3715-9. Prijs (paperback) ƒ 25,-. 

In 55 bermlocaties zijn bij een vijfjarige in¬ 

ventarisatie 13 soorten dagvlinders als bewo¬ 

ners waargenomen, waaronder vier bedreigde 

soorten. Ruim een derde van de bermen bleek 

een opmerkelijke natuurwaarde te hebben. 

Terwille van het beheer is het expert-system 

(computer programma) BERM-VLINDER 

ontwikkeld dat het mogelijk maakt om aan de 

hand van de gegevens van vegetatie, achter¬ 

land, en locatie het beheer te optimaliseren. 

Aquatic insects of Northern Europe: a taxo¬ 
nomic handbook. 1. Ephemeroptera - 
Plecoptera - Heteroptera - Neuroptera - 
Megaloptera - Coleoptera - Trichoptera - 
Lepidoptera, 1996. ANDERS NILSSON ed.; 

pp. 274; 1371 fig; index 19 kolommen. Apollo 

Books (Kirkeby Sand, DK-5771 Stenstrup, 

Denemarken), ISBN 87-88757-09-9. Prijs 

(gebonden, excl. porti) DKK 400,-. Bij voor¬ 

uitbetaling van deel 1 + 2 (ISBN van deze set: 

87-88757-07-2): DKK 700,-. 

Dertien specialisten hebben samengewerkt 

voor de totstandkoming van dit eerste deel 

over de waterinsecten van Noord-Europa 

(Denemarken, Ijsland, Scandinavië, Finland, 

en het uiterste noordwesten van Rusland). Het 

tweede en laatste deel zal de Odonata en 

Diptera behandelen. Per hoofdstuk (insekten- 

groep) is er een korte inleiding over biologie 

en oecologie, dan volgt er een tabel tot de fa¬ 

milies, tabellen tot de soorten (altijd larven, 

vaak ook imagines), literatuur, en een check¬ 

list. 

Brand-stof: een inventarisatie van de ento- 
mofauna van het natuurreservaat ’De 
Brand’ in 1990, 1996. J. W. VAN ZUIJLEN, 

TH. M. J. PEETERS, P. S. VAN WIELINK, 

A. P. W. VAN ECK & E. H. M. BOUVY eds; 

pp 228; illustr., refs.; index 6 kolommen. 

Insektenwerkgroep KNNV-afdeling Tilburg; 

ISBN 90-9010129-2; paperback. Zolang de 

voorraad strekt te bestellen door overmaking 

van ƒ 6,- op giro 5457937 t.n.v. André van 

Eek, Dolomietenlaan 113b, 5022 JH Tilburg. 

(Voor binnenlandse bestellingen is dat inclu¬ 

sief portokosten.) 

Van midden maart tot eind november 1990 

werd continu met een malaiseval verzameld in 

De Brand. Van de ca. 300.000 verzamelde die¬ 

ren kon ongeveer een derde worden gedeter¬ 

mineerd. Een leger van 75 specialisten vond in 

dit materiaal ruim 2000 soorten, vele tiental¬ 

len nieuw voor de Nederlandse fauna. Deze 

fraaie publikatie levert echter vooral een waar- 

devol referentiepunt van wat biodiversiteit 

werkelijk betekent wanneer ook de entomo- 

fauna de aandacht krijgt die zij verdient. 
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Uber die Puppen der mittel- und westeuropäischen 

Epermeniidae (Lepidoptera) 

J. PatoCka 

PATOCKA, J„ 1997. ON THE PUPAE OF THE CENTRAL AND WESTERN EUROPEAN EPERMENIIDAE (LEPI¬ 

DOPTERA). - ENT. BER., AMST. 57 (6): 85-92. 

Abstract: The pupae of the family Epermeniidae with three genera and seven species from central and western Europe 

are described and figured. A key for identification of the genera and species and some biological data are added. 

Institut für Waldökologie der SAW, Sk 960 53 Zvolen, Slowakei. 

Die vorliegende Arbeit behandelt die bisher 

wenig bekannten Puppen der Schmetterlinge 

aus der Familie Epermeniidae (Lepidoptera: 

Epermenoidea - 3 Gattungen 7 Arten). Die 

puppenmorphologische Charakteristik der 

Oberfamilie Epermenoidea, ihre Stellung im 

System der Lepidopteren und Unterschiede 

gegenüber die übrigen Überfamilien anhand 

der Puppenmerkmale werden in einer anderen 

Arbeit (Patocka, im Druck) besprochen. Das 

System und die Nomenklatur folgt Huemer & 

Tarmann (1993), die morphologische Termi¬ 

nologie Mosher (1916), das untersuchte 

Material stammt von der Sammlung des 

Verfassers und von den am Schluss der Arbeit 

(Danksagung) erwähnten Museen. 

Familie Epermeniidae 

Die einzige mitteleuropäische Familie der 

Überfamilie Epermenoidea - Epermeniidae 

enthält kleine bis mittelkleine (etwa 3-6 mm 

lange) mittelschlanke Puppen. Körper spin¬ 

delförmig, vorne abgestumpft (Abb. 1,9, 33), 

Färbung meist rötlich braun. Skulptur fein, die 

Borsten (mit Ausnahmen deren am 10. 

Abdominalsegment) kurz. Frontoclypealsutur 

nicht unterscheidbar. Labrum von dem Cly- 

peus differenziert und viel schmaler als dieser. 

Mandibulae unterscheidbar, weit voneinander 

gestellt (Abb. 2, 22, 40). Labrum vollständig 

entwickelt (Abb. 27, 33, 39) oder teilweise 

bzw. vorwiegend verdeckt (Abb. 1, 13, 22). 

Palpi maxillares vorhanden und meist klein 

(Abb. 3, 10, 20). Proboscis gewöhnlich mittel¬ 

lang und kürzer als die Mittelbeine (Abb. 9, 

13). Vorderbeine relativ lang. Freie Enden der 

Hinterbeine immer sichtbar (Abb. 1, 9, 19). 

Frontal von ihnen befinden sich meist die 

Lappen der Flügel (Abb. 1, 26, 39). Antennae 

so lang wie die Vorderflügel (Abb. 1, 19) oder 

etwas kürzer als diese (Abb. 9, 26), meist von¬ 

einander isoliert, selten aneinander angren¬ 

zend (Abb. 19). Abdomen ventral meist zum 

Kaudalrand des 5. (Abb. 9, 19), selten bis des 

7. Abdominalsegmentes verdeckt (Abb. 1). 

Vertex oft etwas länger als das schmale Pro- 

notum (Abb. 5, 28), seltener beide etwa 

gleichlang (Abb. 11). Metanotum breit mittel¬ 

tief bis tief ausgeschnitten (Abb. 4, 12). Hin¬ 

terflügel säumen schmal den Dorsalrand der 

Vorderflügel bis nahe zur Spitze und sind 

auch in Ventralansicht gut sichtbar (Abb. 1, 

13, 26). Lateral zwischen dem 9. und 10. 

Abdominalsegment liegt je eine Grube (Abb. 

7, 15, 24, 30). Kremaster immer vorhanden, 

mittelkurz, mit 4 Paar von Häkchen versehen 

(Abb. 1,6, 23,38). 

Die Raupen leben an versponnenen Blät¬ 

tern (manchmal jung minierend) oder in 

Früchten der Vertreter der Familien Santala- 

ceae und Apiaceae und verpuppen sich am 

Boden in einem leichten Kokon. Die Vertreter 

der Familie Epermeniidae bevorzugen entwe¬ 

der Waldränder bzw. Waldwiesen an frischen 

Stellen oder warmtrockene bzw. felsige Stan¬ 

dorte und manchmal Gebirgslagen. 
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Abb. 1-13. l-8„ Ochromolopis ictellœ, 9-12, Phaulernis dentella; 13, P. fulviguttella. 1, 9, 13 Habitusbild in 

Ventralansicht; 2, Labrum und Umgebung; 3, 10, Palpi maxillares und Umgebung; 4, 12, Metanotum und 

Abdomenbasis; 5, 11, Vertex und Pronotum (linke Hälfte); 6, Abdomenende in Ventral-; 7, in Lateral-; 8, in 

Dorsalansicht. 

Abkürzungen: A 1-10 = 1.- 10. Abdominalsegment, An = Analnaht, Ant = Antenna, As = abdominales Spiraculum, CI = 

Clypeus, Fl = Flügellappen, Fr = Frons, G = Genae, Gn = Genitalnaht, Hb = Hinterbeine, Hfl = Hinterflügel, Kr = 

Kremaster, Lb = Labium, Lbr = Labrum, Mb = Mittelbeine, Md = Mandibulae, Msn = Mesonotum, Mtn = Metanotum, 

O = Oculus, Pn = Pronotum, Pr = Proboscis, Ts = thorakales Spiraculum, V= Vertex, Vfl = Vorderflügel, Vs = 

Vorderschenkel. 
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Bestimmungstabelle der Gattungen: 

1 Abdomen ventral bis zum kaudalrand des 
7. Segmentes verdeckt (Abb. 1). Palpi 
maxillares relativ gross (Abb. 3)....... 
..    Ochromolopis 

- Abdomen ventral bis zum 5. oder höchstens 
6. Segment verdeckt (Abb. 9, 26). Palpi 
maxillares klein (Abb. 10, 18, 26) ..2 

2 Palpi labiales vollentwickelt (Abb. 26, 33, 
39); wenn verdeckt (mit Ausnahme ihrer 
Basis), grenzen die Antennae aneinander 
(Abb. 19).    Epermenia 

- Palpi labiales ausser einer kleinen Basai- 
platte verdeckt (Abb. 9, 13, 22). Antennae 
voneinader isoliert (Abb. 9, 13) .. 
...  Phaulernis 

Gattung Ochromolopis Hübner 

Palpi maxillares gross, nahezu an die Probos¬ 
cis angrenzend (Abb. 3). Basis des Labiums 
verdeckt (Abb. 1, 2). Vorderbeine von den 
Antennae isoliert. Proboscis relativ wenig kür¬ 
zer als die Antennae und etwa gleichlang, wie 
die Mittelbeine, die Lappen der Flügel berüh¬ 
rend. 6.-8. Abdominalsegment ventral ver¬ 
deckt (Abb. 1). 

Raupen an Santalaceae spp. In Mitteleuro¬ 
pa eine, in Westeuropa noch eine weitere Art. 
Nur eine konnte untersucht werden. 

Ochromolopis ictella (Hübner) 
(Abb. 1-8) 

Untersuchtes Material: 1 Weibchen aus 
Deutschland. Puppe 4,1 x 1,2 mm, hellbraun, 
Exuvie heller. Kopf und Thorax etwas gerun¬ 
zelt. Borsten winzig. Labrum abgerundet, von 
dem Clypeus deutlich abgegrenzt. Labium 
verdeckt, Palpi labiales aber deutlich. Vorder¬ 
schenkel mittelgross, Proboscis und Mittel¬ 
beine kürzer als die Antennae, diese voneinan¬ 
der isoliert. Flügellappen mittellang, Enden 
der Hinterbeine kurz, aber deutlich. Vertex re¬ 
lativ lang. Pronotum schmal, im Mittelteil ver¬ 
jüngt, frontal ohne besondere Strukturen. 
Metanotum in der Mitte tief, abgerundet aus¬ 
geschnitten, seine Frontallappen ebenfalls ab¬ 

gerundet. Abdominale Spiracula klein und et¬ 
was erhaben. Lateral an der Grenze zwischen 
dem 9. und 10. Abdominalsegment je eine 
schwache Grube. 9. Segment ventral mit bogi- 
gen Längsfurchen, Analnaht stark. Kremaster 
deutlich, mittelkurz, mit 4 Paar von Häkchen. 

Bivoltin, Raupe in versponnenen Trieben 
von Thesium spp. An warmtrockenen Stand¬ 
orten. 

Gattung Phaulernis Meyrick 

Labium an der Basis als kleines Plättchen 
sichtbar, sonst verdeckt. Antennae voneinan¬ 
der isoliert (Abb. 9, 13). Palpi maxillares klein 
(Abb. 10, 18). Vorderbeine grenzen an die An¬ 
tennae an (Abb. 9, 10, 18). Vorderschenkel 
gross. Proboscis von den Flügellappen iso¬ 
liert, diese wie auch die sichtbaren Enden der 
Hinterbeine kurz. Antennae etwas kürzer als 
die Vorderflügel. 7.-10. Abdominalsegment in 
Ventral ansicht unverdeckt, das 6. frei oder 
teilweise verdeckt (Abb. 9, 13). 

Raupen in Früchten von Apiaceae spp. In 
Mittel- und Westeuropa 4 Arten, 2 konnten 
untersucht werden. 

Bestimmungstabelle der Arten: 

1 Proboscis kürzer als die Vorderbeine (Abb. 
9) ........ P. dentella 

- Proboscis länger als die Vorderbeine (Abb. 
13).....P. fulviguttella 

Phaulernis dentella (Zeller) 
(Abb. 9-12, 14-16) 

Untersuchtes Material: 5 Männchen, 5 Weib¬ 
chen aus Deutschland. Puppe 3,8-4,2 x 1,2-1,3 
mm, rötlich braun, Exuvie hell rotbraungelb, 
Skulptur fein. Vorderflügel mit angedeuteten 
Adern. Borsten klein, am Abdomenende et¬ 
was deutlicher. Labrum abgerundet. Labium 
klein, dreieckig. Vorderbeine länger als die 
Proboscis und grenzen aneinander an. Mittel¬ 
beine viel länger als die Vorderbeine, kürzer 
als die Antennae. Vertex und Pronotum etwa 
gleichlang. Pronotum am Frontalrand mit 
Grübchen versehen. Hinterflügel mit gewell- 
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Abb. 14-29. 14-16, Phaulernis dentella; 17, 18, P.fulviguttella; 19-25, Epermenia devotella; 26-28, E. profugella; 29, £. 

illige relia. 14, 17, 23, Abdomenende in Ventral-; 15, 24, in Lateral-; 16, 25, in Dorsalansicht; 18, 20, 21, Palpi maxilla- 

res und Umgebung; 19, 26, Habitusbild in Ventralansicht; 22, 27, Labrum und Umgebung; 28, Vertex und Pronotum 

(linke Hälfte); 29, Abdominales Spiraculum. 
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tem Dorsalrand. Abdominale Spiracula etwas 

erhaben. Grübchen lateral an der Grenze zwi¬ 

schen dem 9. und 10. Abdominalsegment 

gross. Kremaster ziemlich breit und stumpf 

mit 4 Paar feinen Häkchen. 

Raupe in Früchten von Aegopodium podag- 

raria L. u. a. Apiaceae spp. Überwinterung im 

Puppenstadium. An frischen Waldrändern u. 

a. 

Phaulernis fulviguttella (Zeller) 

(Abb. 13, 17, 18) 

Untersuchtes Material: 2 Weibchen aus 

Böhmen. Puppe hell rotbraun, Exuvie heller. 

Labrum kaudal etwas konkav. Labium dreiec¬ 

kig. Palpi maxillares recht klein. Proboscis 

viel länger als die Vorderbeine, kürzer als die 

Mittelbeine, von den Flügellappen isoliert. 

Pronotum frontal ohne Grübchen. Hinterflü¬ 

gel dorsal nicht gewellt begrenzt. Kremaster 

schlanker und spitzer als bei P. dentella, sonst 

dieser ähnlich. 

Raupe in Früchten von Angelica sylvestris 

L. u. a. Apiaceae spp., mehr in Gebirgslagen. 

Die Puppe überwintert. 

Gattung Epermenia Hübner 

Labium mit Palpi labiales sichtbar (Abb. 26, 

27, 33, 39); wenn die letzteren bis auf einen 

kleinen Dreieck an der Basis verdeckt sind, 

grenzen die Antennae aneinander an (Abb. 

19). Palpi maxillares ziemlich klein (Abb. 20, 

34, 41). Das 7. und meist auch 6. Abdominal¬ 

segment ventral unverdeckt (Abb. 19, 26, 33). 

Metanotum breit, mitteltief ausgeschnitten. 

Abdominale Spiracula manchmal stark erha¬ 

ben (Abb. 29, 33, 39). Kremaster- und Peria¬ 

nalborsten meist grösser als bei den vorheri¬ 

gen Gattungen (Abb. 23, 36). 

Die Raupen leben zwischen versponnenen 

Blättern bzw. Trieben, seltenener in Früchten 

von Santalaceae oder Apiaceae spp. Die ein¬ 

zelnem Arten bevorzugen entweder frische 

oder warmtockene Standorte, manchmal in 

Gebirgslagen. In Mittel- und Westeuropa mit 

mehr als 10 Arten vertreten, von welchen 4 

untersucht werden konnten. 

Bestimmungstabelle der Arten: 

1 Antennae grenzen aneinander an. Palpi la¬ 

biales, ausser einer kleinen Basalplatte, 

verdeckt (Abb. 19)..E. devotella 

- Antennae voneinander isoliert. Palpi labia¬ 

les sichtbar, vollständig (Abb. 26, 33, 39)..2 

2 Palpi labiales klein (Abb. 26, 27). Vorder¬ 

beine grenzen an die Antennae, Mittelbeine 

aneinander an (Abb. 26).E. profugella 

- Palpi labiales gross. Vorderbeine von den 

Antennae und Mittelbeine voneinander iso¬ 

liert (Abb. 33,39)............3 

3 Grenze: Proboscis/Mittelbeine viel kürzer 

als die Entfernung: Ende der Proboscis/ 

Ende der Hinterbeine (Abb. 33) .. 

....................................... E. chaerophylella 

- Grenze: Proboscis/Mittelbeine nicht kürzer 

als die Entfernung: Ende der Proboscis/ Ende 

der Hinterbeine (Abb. 39).E. illigerella 

Epermenia devotella (Heyden) 

(Abb. 19-25) 

Untersuchtes Material: 5 Männchen, 5 Weib¬ 

chen aus Österreich. Puppe 4,1-4,6 x 1,2-1,4 

mm, rotbraun, Exuvie heller, mässig glän¬ 

zend. Labrum fünfeckig. Clypeus etwas ge¬ 

runzelt. Labium klein, dreieckig. Palpi maxil¬ 

lares mittelklein. Antennae so lang wie die 

Vorderflügel und grenzen lang aneinander an. 

Vorderbeine grenzen kurz an die Antennae an 

oder von ihnen isoliert. Vorderschenkel gross. 

Mittelbeine wenig länger als die Vorderbeine, 

deutlich kürzer als die Proboscis. Vorder¬ 

schenkel gross. Enden der Hinterbeine klein, 

basal von keinen Lappen der Flügel verdeckt. 

Vertex kurz. Pronotum im Mittelteil ver¬ 

schmälert, am Frontalteil mit Grübchenstruk¬ 

tur versehen. Abdominale Spiracula fast kreis¬ 

rund und wenig erhaben. Kaudalrand des 7. 

Abdominalsegmentes länglich gekärbt. Gru¬ 

ben an der Seiten zwischen 9. und 10. Ab¬ 

dominalsegment klein. Kremaster in Ven¬ 

tralansicht keilförmig, in Dorsalansicht mit 

einem aufgerichteten Dorn vor seinem Ende. 

Kremaster- und Perianalhäkchen lang. 

Raupe in Früchten von Anthriscus, Ange¬ 

lica, Heracleum spp. u. a. 
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Abb. 30-43. 30-32, Epermenia profugella, 33-38, E. chaerophylella; 39-43, E. illigerella. 30, 37, Abdomenende in 

Lateral-; 31, 38,43, in Dorsalansicht; 32, 34,41, Palpi maxillares und Umgebung; 33, 39, Habitusbild in Ventralansicht; 

35, 40, Labrum und Umgebung; 36, Abdomenende in Ventralansicht; 42, Vertex und Pronotum (linke Seite). 



Ent. Ber., Amst. 57 (1997) 91 

Epermenia profugella (Stainton) 

(Abb. 26=28, 30-32) 

Untersuchtes Material: 2 Männchen, 2 Weib¬ 

chen aus Deutschland. Puppe 3,5-3,9 x 1,1 -1,3 

mm, ockerrotbraun, Exuvie hell braungelb, 

mässig glänzend. Labrum abgerundet. Labium 

vollentwickelt, aber klein. Palpi maxillares 

klein, dreieckig. Vorderbeine grenzen an die 

Antennae an, Vorderschenkel gross. Proboscis 

spitz, wenig länger als die Vorderbeine. Mit¬ 

telbeine grenzen lang aneinander an. Anten¬ 

nae voneinander isoliert, kürzer als die Vor¬ 

derflügel. Freie Enden der Hinterbeine kurz. 

Frontal von ihnen je ein Flügellappen, welcher 

deutlich länger als die Hinterbeine ist. 

Pronotum kürzer als Vertex, frontal mit kei¬ 

nem Grübchen gesäumt. Seitengruben zwi¬ 

schen dem 9. und 10. Abdominalsegment 

deutlich. Kremaster- und Perianalhäkchen 

deutlich. 

Lebensweise und Nahrungspflanzen ähn¬ 

lich wie die bei der vorherigen Art. 

Epermenia illigerella (Hübner) 

(Abb. 29, 39-43) 

Untersuchtes Material: 5 Männchen, 5 Weib¬ 

chen aus der Slowakei. Puppe 5,8-6,2 x 1,6- 

1,8 mm, hellbraun, Exuvie heller und ziemlich 

glänzend. Labrum abgerundet. Labium gross, 

vollständig. Palpi maxillares mittelgross und 

abgerundet. Vorderbeine von den Antennae, 

Vorder- und Mittelbeine voneinander isoliert. 

Vorderschenkel gross. Proboscis überragt re¬ 

lativ lang die Vorderbeine und berührt die 

Lappen der Flügel, welche frontal von den 

freien Enden der Hinterbeine liegen und im 

Frontalteil deutlich verjüngt sind. Antennae 

nicht kürzer als die Vorderflügel. Pronotum 

im Frontalteil mit Grübchen gesäumt. Abdo¬ 

minale Spiracula deutlich erhaben. Kaudalteil 

des 9. Abdominalsegmentes in Dorsalansicht 

erhaben, am Ende kantenartig und längsge¬ 

rillt; es folgt eine rinnenartige Vertiefung zwi¬ 

schen dem 9. und 10. Segment. An den Seiten 

gibt es dort je eine Grube. Perianalborsten 

ziemlich klein, Häkchen am Kremaster gross. 

Kremaster mittelklein, dorsal mit einer Quer¬ 

leiste. Dorsalseite des 10. Abdominalsegmen¬ 

tes mit Zellskulptur. 

Raupe zwischen versponnenen Blättern 

von Aegopodium podagraria an frischen 

Stellen im Waldschatten. 

Epermenia chaerophyllella (Goeze) 

(Abb. 33-38) 

Untersuchtes Material: 3 Männchen, 4 Weib¬ 

chen aus Böhmen. Puppe 4,9-5,2 x 1,3-1,6 

mm, rotbraun, Exuvie heller, ziemlich glän¬ 

zend. Labium an der Basis schlanker und 

schmaler als bei der vorherigen Art. Palpi 

maxillares spitzer. Proboscis überragt die 

Vorderbeine kürzer. Lappen der Flügel frontal 

von den freien Enden der Hinterbeine länger. 

Pronotum relativ schmaler. Abdominale Spi¬ 

racula lang vorgezogen. Dorsal am 9. Abdo¬ 

minalsegment liegt ein Querwall, zwischen 

dem 9. und 10. Segment eine Rinne und later¬ 

al je eine Grube. 10. Abdominalsegment dor¬ 

sal mit Zellskulptur und an der Basis des 

Kremasters etwas längsgerillt. 

Raupe jung minierend, später gruppenwei¬ 

se von unten an besponnenen Blättern von 

Chaerophyllum spp. und anderen Umbeli- 

feren, auch an Gartenmöhren, die Blätter be- 

fressend und zusammenziehend. 

Diskussion 

Huemer & Tarmann (1993) haben die Zahl der 

mitteleuropäischen Gattungen der Familie 

Epermeniidae von vier auf drei reduziert, in¬ 

dem die Gattung Cataplectica Walsingham 

mit der Epermenia vereinigt wurde. Hinsicht¬ 

lich der Puppenmorphologie weicht die Art E. 

profugella von den Epermenia s. s. ein wenig, 

E. devotella jedoch von den allen übrigen 

stark ab. Für die letztgenannte käme wohl eine 

besondere Gattung in Betracht. Die Berech¬ 

tigung der zwei übrigen Gattungen - Phau- 

lernis und Ochromolopis kann man auch an¬ 

hand der untersuchten Puppen bestätigen. 
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Een populatie van het vliegend hert, Lucanus cervus 

(Coleoptera: Lucanidae) in Twente 

B. Hoekstra 

HOEKSTRA, B„ 1997. A POPULATION OF LUCANUS CERVUS (COLEOPTERA: LUCANIDAE) IN TWENTE. - 

ENT. BER., AMST. 57 (6): 93-95. 

Abstract: A description is given of a recently discovered population of Lucanus cervus in the most eastern part of the pro¬ 

vince of Overijssel (Twente, The Netherlands), near the German frontier. Last summer about hundred specimens were 

discovered, among which thirty-one as traffic victims. Also 3 specimens were found in pellets of Barn owls (Strix alu- 

co). This result gives reason for optimism about the status of Lucanus cervus in Twente. 

Natuurmuseum, M.H. Tromplaan 19, 7511 JJ Enschede. 

In het augustusnummer van Entomologische 

Berichten verscheen een bijdrage over de sta¬ 

tus van het vliegend hert Lucanus cervus 

(Linnaeus) op de Veluwe (Teunissen & Smit, 

1996). Het was verblijdend hierin te lezen dat 

de soort daar nog steeds voorkomt en vrijwel 

jaarlijks wordt gesignaleerd. Tot dusver werd 

steeds aangenomen dat de populatie op de 

Veluwe de enige in ons land was van enige 

omvang. De soort komt echter nog wel steeds 

voor op enkele andere plaatsen in Nederland, 

zoals Zuid-Limburg. Krikken & Pijpers 

(1982) vermelden 2 vondsten uit Drenthe, 2 

uit Utrecht, 2 uit Noord-Brabant en 5 uit 

Overijssel. In hun artikel zijn niet de vondsten 

en waarnemingen opgenomen die door Van 

Laar (1987) zijn vermeld voor de Utrechtse 

Heuvelrug (5 vindplaatsen) en de Gelderse 

Vallei (1 vindplaats) uit de jaren 1960-1982. 

Guppen (1992) vermeldt twee vindplaatsen in 

Zuid-Limburg uit de periode 1990-1991. 

Hermans (1994, 1995) noemt 3 vondsten (1 

<3, 2 9) uit de jaren 1980-1982, 1 vondst (c3) 

uit 1991, 2 (cS, 9) uit 1993 en 4 exemplaren 

(c3, 9) uit 1994. Van de vondsten uit 

Overijssel zijn er 4 uit Twente afkomstig. 

Deze 4 dieren zouden gezien de ligging van 

hun vindplaatsen aangevlogen kunnen zijn uit 

het Bentheimer Woud (Duitsland). 

Buitengewoon verrassend was het dan ook 

om op een andere plaats in Overijssel, in het 

uiterste noordoosten tegen de Duitse grens 

aan, in de zomer van 1996 een grote populatie 

vliegende herten te ontdekken. De eerste 

waarneming werd gedaan op 28 juni. ’s 

Avonds omstreeks half elf, vloog een manne¬ 

lijk vliegend hert snorrend rond. De volgende 

dag werd een platgereden mannetje gevonden. 

In de daarop volgende periode van 28 juni tot 

11 augustus werden, gedurende 28 waarne- 

mingsdagen, 63 vliegende herten geteld: 31 

mannetjes en 32 vrouwtjes. In deze telling 

werden niet meegerekend de dieren die 

’s avonds rondvliegend werden waargeno¬ 

men. En dat waren er ook heel wat. Van deze 

63 dieren werd bijna de helft (31) dood gevon¬ 

den: 12 mannetjes en 19 vrouwtjes: de meeste 

dieren als verkeersslachtoffer (9 <3, 16 9). 

Voor zover de doodgevonden dieren nog gaaf 

waren, werden ze verzameld. Vier exemplaren 

(2 (3, 2 9) zijn opgenomen in de collectie van 

het Nationaal Natuurhistorisch Museum te 

Leiden en 5 exemplaren (3 c3, 2 9) in de col¬ 

lectie van het Natuurmuseum te Enschede. 

De dieren verschilden sterk in grootte. Van 

twaalf mannetjes die gemeten werden op de 

manier van Teunissen & Smit (1996), was de 

kleinste 52,3 mm en de grootste 78,5 mm. 

Om dubbeltellen te voorkomen werden de 

levend gevonden dieren gemerkt met een klein 

tipje nagellak aan de basis van het rechter dek¬ 

schild en onmiddellijk daarna ter plekke weer 

losgelaten. Er werd echter nooit een gemerkt 

dier teruggevonden. Na de eerste vondst werd 

het gebied geïnventariseerd door het geduren¬ 

de de gehele waarnemingsperiode dagelijks 2 
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of 3 maal te voet of op de fiets te doorkruisen. 

De houtwallen, kleine hakhoutbosjes en ande¬ 

re boselementen werden nooit doorzocht om 

te voorkomen dat de dieren in hun leefgebied 

nodeloos zouden worden verstoord. Eigenlijk 

zijn alle vondsten min of meer toevalstreffers. 

Het is dan ook vrijwel zeker dat er in werke¬ 

lijkheid veel meer dieren waren. 

Een natuurfotograaf, de heer Webbink uit 

Almelo, die de dieren ook op het spoor was 

gekomen, telde in dezelfde periode, doch veel¬ 

al op andere dagen, minstens 30 dieren. Hij 

vond echter nooit een gemerkt dier. Een 

fraaie, door hem gemaakte serie foto’s van de¬ 

ze dieren is opgenomen in het tijdschrift 

Tommy (Beaujon & Webbink, 1996). 

Uit bovenstaande aantallen blijkt dat het 

verkeer een belangrijke doodsoorzaak is voor 

het vliegend hert. De meeste dieren werden 

door het verkeer verpletterd, terwijl ze krui¬ 

pend een verharde weg overstaken, die paral¬ 

lel loopt aan een oude houtwal. In deze hout¬ 

wal planten zij zich waarschijnlijk voort. Een 

deel van deze houtwal was een aantal j aren ge¬ 

leden opgeruimd. Daar waar de wal geslecht 

was, werd op de weg er langs geen enkel ver¬ 

keersslachtoffer gevonden. Waar de wal zich 

weer voortzette, vielen prompt weer slacht¬ 

offers. Verder werd twee keer een platgereden 

dier op een verhard rijwielpad gevonden. Er 

vielen trouwens ook wel slachtoffers op on¬ 

verharde wegen. Vooral in een warme en dro¬ 

ge periode, waarin de zandwegen erg mul wa¬ 

ren, hadden de mannetjes bij het oversteken 

moeite om over de rulle wagensporen te klau¬ 

teren. Ze vielen daarbij op hun rug en konden 

zich niet weer oprichten. Spartelend met hun 

poten bleven ze liggen tot een vriendelijke 

voorbijganger ze oprichtte, ze ten prooi vielen 

aan roofdieren of door het verkeer werden ver¬ 

morzeld. Het is hier overigens niet voor het 

eerst dat vastgesteld werd dat het verkeer 

slachtoffers eist onder vliegende herten. 

Willemse (1912) beschrijft reeds een dodelijk 

verkeersongeval van een vliegend hert. Ook 

Hermans (1995) maakt melding van vliegende 

herten als verkeersslachtoffers. 

De deze zomer gesignaleerde populatie 

komt voor in een zeer beperkt gebied. Van de 

hierboven genoemde 63 dieren werden er 

slechts drie gevonden buiten een blok van 1 

km2. Van de door derden gesignaleerde dieren 

werden er ook maar enkele waargenomen in 

een ander km-vak. Blijkens een verslag van 

Knigge (1990) zijn in voorgaande jaren op di¬ 

verse aangrenzende terreinen door terreinbe¬ 

heerders van Het Overijssels Landschap ook 

reeds vliegende herten geconstateerd. Het ziet 

er dus naar uit dat we hier te doen hebben met 

een vrij omvangrijke populatie, die blijkbaar 

steeds aan de aandacht van entomologen is 

ontsnapt. 

De kern van het gebied waar dit jaar de 

meeste kevers werden vastgesteld, bestaat uit 

een kleinschalig oud Twents landschap, een 

es met daar omheen veel oude houtwallen 

met hoogopgaande eiken (Quercus sp.) en in 

de struiklaag bramen (Rubus sp.), kam¬ 

perfoelie (Lonicera periclymemum L.), vuil¬ 

boom (Frangula alnus Mill), hop (Humulus 

lupulus L.), en in de kruidlaag struisgras 

(Agrostis sp.), witbol (Holcus lanatus L.), va¬ 

rens, brandnetels (Urtica dioica L.). In de 

houtwallen zitten veel niet gerooide en ver¬ 

molmde stobben van eiken die in het verleden 

gekapt zijn. Het gehele gebied wordt doorsne¬ 

den met onverharde en enkele verharde we¬ 

gen. Om de populatie niet nodeloos in gevaar 

te brengen en ongewenste bezoekers en verza¬ 

melaars buiten de deur te houden wordt de 

vindplaats hier niet nader aangegeven. 

De meeste van de houtwallen waarin de 

dieren voorkomen, zijn in handen van een 

grondeigenaar die de dieren erg goed gezind 

is. Hij is er trots op dat zulke zeldzame dieren 

op zijn erf voorkomen. Ook van de overige be¬ 

woners van het gebied hebben de dieren wei¬ 

nig te vrezen. Landbouwers bij wie navraag 

werd gedaan, kenden de dieren vanouds goed. 

Elk jaar worden er trouwens kevers gesigna¬ 

leerd, doch men was het er wel over eens dat 

er dit jaar wel erg veel waren. 

Behalve door directe waarnemingen en 

doodvondsten werd nog op een heel bijzonde¬ 

re wijze het voorkomen van het vliegend hert 

ontdekt. In een den, vlakbij een oude land- 

bouwschuur, had een bosuil (Strix aluco L.) 

zijn roestplaats. Van deze uil werd een tiental 



Ent. Ber., Amst. 57 (1997) 95 

braakballen verzameld. En zowaar, behalve de 

gebruikelijke resten van bosmuizen (Apode- 

mus sylvaticus (L.)), bruine ratten (Rattus nor¬ 

végiens (Berkenhout)), vogels en tientallen 

meikevers Melolontha melolontha (Linnaeus), 

werden de dekschilden, poten en koppen van 

drie vrouwelijke vliegende herten aangetrof¬ 

fen! Een overduidelijk bewijs dat het vliegend 

hert de voorbije zomer in dit gebied alles be¬ 

halve zeldzaam was. Het is algemeen bekend 

dat roofvogels en uilen doorgaans hun prooi- 

keuze maken op basis van het voedselaanbod. 

Een diersoort die talrijk voorkomt, wordt vaak 

geslagen. Het vliegend hert als prooidier van 

de bosuil is overigens niet iets nieuws. 

Uttendörfer (1952) telde in Duitsland op 

58.500 gewervelde en duizenden ongewervel¬ 

de dieren, 63 vliegende herten als prooi van de 

bosuil. Voor Nederland is het verschijnsel 

echter wèl nieuw. 

Naar aanleiding van een oproep onder de 

leden van de Enschedese Natuurhistorische 

Museumvereniging (oktober 1996) kwam zeer 

recent nog een melding binnen van twee vlie¬ 

gende herten uit Boekelo. Medio juli van dit 

jaar werd aldaar gedurende enkele dagen een 

paartje waargenomen. Het (zelfde ?) wijfje 

werd naderhand dood aangetroffen in het wa¬ 

ter van een nabijgelegen tuin vijver terwijl het 

mannetje niet werd terug gezien. 
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A case of homonymy in the Phymatidae (Heteroptera) 

R H. van Doesburg 

DOESBURG, P. H. VAN, 1997. A CASE OF HOMONYMY IN THE PHYMATIDAE (HETEROPTERA). - ENT. 

BER., AM ST. 57 (6): 96. 

Abstract: The new name Kormilevida is proposed for Phymatocoris Kormilev & van Doesburg, 1991, which appeared 

to be preoccupied by Phymatocoris Stal, 1854. 

Nationaal Natuurhistorisch Museum, Postbus 9517, 2300 RA Leiden, The Netherlands. 

In Kormilev & van Doesburg (1991: 279), a 

new genus, Phymatocoris was proposed for P. 

iviei spec, nov., which name proved to be pre¬ 

occupied by Phymatocoris Stâl (1854: 213). 

Therefore, a new name, Kormilevida (gender 

feminine) is proposed to replace the homo¬ 

nym. The type species remains to be Kormile¬ 

vida iviei (Kormilev & van Doesburg, 1991). 

The name, Kormilevida is chosen in honour 

of my friend Nicholas A. Kormilev, Saint 

Petersburg, Florida, U.S.A., in recognition of 

his very important contribution to the know¬ 

ledge of the Heteroptera, especially of the 

families Aradidae and Phymatidae, and in gra¬ 

teful remembrance for having had the oppor¬ 

tunity to co-operate with him in writing some 

publications. 
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Une nouvelle espèce du genre Ceratina en Crète 

(Hymenoptera: Anthophoridae, Xylocopinae) 

M. Terzo 

TERZO, M., 1997. A NEW SPECIES OF THE GENUS CERATINA FROM CRETE (HYMENOPTERA: ANTHO¬ 

PHORIDAE, XYLOCOPINAE). - ENT. BER., AMST. 57 (6): 97-100. 

Abstract: A new species of the genus Ceratina, subgenus Euceratina, from Crete (Greece) is described: Ceratina teu- 

nisseni spec. nov. 

Laboratoire de Zoologie, Université de Mons-Hainaut, 19 Avenue Maistriau, B-7000 Mons, Belgique. 

Introduction 

Le genre Ceratina Latreille est un genre cos¬ 

mopolite. Il est composé d’apoïdes solitaires 

de petite taille (3-15 mm) à la pilosité rare. 

Ces apoïdes nidifient dans une galerie qu’ils 

creusent dans la moelle des tiges de diverses 

espèces de plantes. Ce genre est principale¬ 

ment représenté en région méditerranéenne 

par le sous-genre Euceratina, qui y présente sa 

plus grande diversité d’espèces et qui se ca¬ 

ractérise notamment par sa cuticule aux reflets 

métalliques (Friese, 1896, 1901; Daly, 1983; 

Terzo & Rasmont, 1993). 

Le matériel typique a été collecté par le re¬ 

gretté Monsieur H. Teunissen dont la collection 

a été déposée au Nationaal Natuurhistorisch 

Museum de Leiden (NNM, Dr C. van Achter¬ 

berg). Le matériel supplémentaire provient du 

Oberösterreichisches Landesmuseum Linz 

Fig. 1. Ceratina teunisseni spec, nov., Chora Sfakion, 
tête vue de face. 

(OLL, Mag F. Gusenleitner), de l’Université 

de Mons-Hainaut (UMH, Prof P. Rasmont) et 

des collections privées de Pater A. W. Ebmer 

(Linz, CEL) et du Dr P. Westrich (Tübingen, 

CWT). L’auteur remercie ici ces personnes 

qui lui ont fourni le matériel nécessaire à cette 

étude, ainsi que la société Biobest bvba qui lui 

a financé le voyage en Crète. Les données ont 

été gérées à l’aide du logiciel Microbanque 

Faune-Flore (Rasmont et al., 1993). La carte a 

été établie à l’aide du logiciel Carto Fauna- 

Flora 1.2 (Barbier & Rasmont, 1995, 1996). 

Les coordonnées des localités citées sont 

renseignées en degrés-minutes Greenwich. 

Ceratina (Euceratina) teunisseni spec. nov. 

Matériel 

Holotype: S, Meskla (35°23’N 23°58’E), 3.V.1973, leg. 

H. Teunissen (NNM). Etiquetage de l’holotype: “W. 

Fig. 2. Ceratina teunisseni spec, nov., 9, Chora Sfakion, 

mesoscutum. 
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Fig. 3. Ceratina teunisseni spec, nov., 9, Matala, profil 

inférieur droit de la tête. La carène hypostomienne est in¬ 

diquée par une flèche. 

CRETA 3.5.1973 Meskla Leg H. Teunissen \ Terzo M. 

det. 1996 Ceratina, teunisseni Terzo \ Ceratina teunisseni 

Terzo HOLOTYPE”. 

Paratypes: Anoyia (35°17’N 24°53’E), 1 6, 20.iv.1972, 

leg. D.C. Geijskes (NNM), 1 9, 14.vi.1976, leg. K. 

Warncke (OLL); Armenoi (35°26’N 24°09’E), 1 <?, 

8.vi. 1971, leg. A.W. Ebmer (CEL); Ayia Galini (35°06’N 

24°41’E), 1 3, 1 9, 2.V.1984, leg. P. Westrich (CWT); 

Ayia Roumeli (35°14’N 23°58’E), 2 3, l.viii.1975, leg. 

P. Pronk (NNM); Chora Sfakion (35° 15’N 24°08’E), 2 $, 

4.V.1982, leg. H. Teunissen (NNM); Gerani (= Yeranion 

35°21’N 24°23’E), 2 S, 6.V.1973, leg. H. Teunissen 

(NNM), 1 <3, 6.V.1973, leg. v. Ooststroom (NNM); 

Gouvai (35°19’N 25°19’E), 1 3, 5-7.V.1982, leg. H. 

Teunissen (NNM); Kritsa (35°09’N 25°37’E), 1 9, 

10.v.1972, leg. J. van der Vecht (NNM); Lakkoi (35°21’N 

23°55’E), 1 3, 4.V.1973, leg. H. Teunissen (NNM); 

Maleme (35°31’N 23°50’E), 2 3, 1 9, 17.xi.1993, leg. 

M. Terzo (UMH); Matala (34°59’N 24°45’E), 2 9, 
6.viii.l975, leg. P. Pronk (NNM); Mesa Lasithakion 

(35°11’N 25°31’E), 2 9, 21.X.1986, leg. H. Teunissen 

(NNM); Moni Arkadhiou (35°19’N 24°38’E), 1 3, 
8.v. 1973, leg. H. Teunissen (NNM); Omalos (35°20’N 

23°53’E), 1 3, 4.VÊ1993, leg. H. & R. Rausch (OLL); 

Phaistos (35°03’N 24°48’E), 1 3, l.v.1984, leg. P. 

Westrich (CWT); Plaidas (35°12’N 24°24’E), 1 9, 
2.V.1972, leg. J. van der Vecht (NNM); Topolia (35°25’N 

23°41’E), 1 9, 18.vii.1993, leg. A.W. Ebmer (CEL); Vai 

(35°15’N 26°15’E), 1 9, 28.iv.1984, leg. P. Westrich 

(CWT). 

Spécimens supplémentaires: Malia (35°16’N 25°29’E), 

1 9, 8.VÊ1976, 2 3, 16.vi.1976, 2 d, 1 9, 17.vi.1976, 

leg. K. Warncke (OLL); Sitia (35°13’N 26°06’E), 1 d, 
19, 18.v.1963, leg. M. Schwarz (OLL), 1 d, 17- 

20. V.1968, leg. J. Gusenleitner (OLL). 

Description 

Holotype â : Aile antérieure longue de 5,3 

mm, 7 hamuli, palpes maxillaires à 6 articles. 

La coloration générale du corps est entière¬ 

ment bleue métallique, y compris les sternites 

abdominaux, mais à l’exception du scutum et 

des sternums qui sont noirs. Certains spéci¬ 

mens ont cependant quelques reflets métalli¬ 

ques verdâtres plutôt que bleus sur la face et 

les tergites abdominaux. Le labre est presque 

entièrement ivoire. Le clypéus est également 

presque entièrement ivoire, avec une marge 

noire dans sa partie postérieure. Il est ponctué 

presque uniquement dans sa moitié postérieu¬ 

re. Les aires paraclypéales, et la face en génér¬ 

al, est très fortement ponctuée, avec plus de 10 

rangées de ponctuations serrées entre l’oeil et 

la partie antérieure de la suture antennaire (fig. 

1). La carène hypostomienne est courbe sur 

toute sa longueur, suivant ainsi la courbure de 

la joue. Elle s’élargi cependant postérieure¬ 

ment mais progressivement, sans rupture de la 

courbe (fig. 3). Les lobes pronotaux sont ivoi¬ 

res. Le mesoscutum est doté dorsalement de 

ponctuations éparses mais en densité réguliè¬ 

re. On y compte, entre les notauli et la ligne 

médiane, 2 à 3 ponctuations toujours espacées 

par plus d’une fois le diamètre d’une ponc¬ 

tuation (fig. 2). Le fémur postérieur est doté 

d’une pilosité ventrale de la moitié basale en 

forme de brosse courte et de longueur constan¬ 

te (fig. 4). Le tibia postérieur est doté d’une pi¬ 

losité ventrale aussi longue que la plus grande 

largeur du tibia (fig. 4). Le sixième stemite ab¬ 

dominal présente sur la marge postérieure un 

large lobe médian aplati à l’apex et doté d’une 

échancrure centrale en forme de U qui subdi¬ 

vise l’apex de ce lobe en deux petits lobes 

dotés eux-même d’une protubérance médiane 

dirigée vers l’avant (fig. 6). Le septième tergi- 

te abdominal présente une élévation subtrian¬ 

gulaire aux marges latérales droites ou légère¬ 

ment concaves et dont l’apex est émoussé ou 

arrondi (fig. 5). Les génitalia sont comme à la 

figure 7. 

9 : La longueur des ailes antérieures, le 

nombre d’hamuli et d’articles aux palpes 

maxillaires sont semblables à ceux du mâle. 

Les caractères de ponctuation et de coloration 

sont identiques au mâle à l’exception du labre 

et du clypéus qui sont noirs avec rarement une 

tache ivoire longiligne réduite sur le clypéus. 
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La carène hypostomienne est semblable à cel¬ 

le du mâle. La carène du sixième tergite est 

plus ou moins convexe à la base, puis droite 

ou très peu concave jusqu’à l’apex. 

Etymologie 

Cette espèce est dédiée au regretté Monsieur 

H. Teunissen qui a récolté l’holotype. 

Notes comparatives 

Les espèces du même sous-genre qui peuvent 

être confondues avec Ceratina teunisseni sont 

C. chalyhea Chevrier et C. loewi Gerstaecker. 

Une autre espèce, C. callosa (Fabricius), est 

également fort semblable à C teunisseni, mais 

celle-ci ne se trouve pas en Crète (Terzo & 

Rasmont, soumis). Les mâles de C. loewi s’en 

distingue surtout de par la forme plus large et 

tronquée de l’apex du dernier tergite et par la 

présence d’une épine sur la marge interne des 

coxas postérieurs. Les femelles de C. loewi 

s’en distinguent surtout de par la présence 

d’une grande marque clypéale blanche, la¬ 

quelle est absente ou très réduite chez C. teu¬ 

nisseni. Ceratina chalybea se distingue princi¬ 

palement de C. teunisseni de par la forme de la 

carène hypostomienne, laquelle présente un 

élargissement postérieur brusque, alors que 

celui-ci est progressif chez C. teunisseni. Les 

cartes de distributions ainsi qu’un tableau 

comparatif de C. callosa et C. chalybea sont 

donnés par Terzo & Rasmont (soumis). 

Distribution 

Parmi plus de 16.000 spécimens de la région 

ouest-paléarctique revus par l’auteur dans les 

principales collections muséologiques ou pri¬ 

vées d’Europe, tous les spécimens de Ceratina 

teunisseni identifiés proviennent de Crète. 

Ceci porte à croire que C. teunisseni est bien 

une espèce endémique de Crète (fig. 8). Elle 

s’y rencontre dans tous les types de végétation 

naturelle reconnus par Noirfalise (1987): ther¬ 

mo-méditerranéen oriental humide et pinèdes 

à P inus brutia Ten. et Cupressus sempervirens 

L. en dessous de 500 m d’altitude, chênaies 

Figs 4-7. Ceratina teunisseni spec, nov., 8, Chora Sfa- 

kion. 4, patte postérieure; 5, tergite 7 vu de face; 6, stemi- 

te 6 vu de face; 7, génitalia en vue dorsale (moitié gauche) 

et vue ventrale (moitié droite) (Echelle: 0,5 mm). 

crétorses à Quercus ilex L. entre 500 et 1500 

m d’altitude et pinèdes crétoises à Cupressus 

sempervirens L. au dessus de 1500 m d’altitu¬ 

de. 
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De snuitkeverfauna van wilgen (Coleoptera: 

Curculionoidea) 

Th. HeIJERMAN & T. VAN DER LEU 

HEIJERMAN, TH. & T. VAN DER LEU, 1997. A STUDY OF WEEVILS FOUND ON WILLOWS (COLEOPTERA: 

CURCULIONOIDEA). - ENT. BER., AMST. 57 (7): 101-109. 

Abstract: Weevils were sampled with use of a beating tray from a number of willow tree (Salix) species from several lo¬ 

calities in The Netherlands. The 50 samples yielded 2.953 weevil specimens of 52 species. Of the 52 species recorded, 

29 are known to be more or less associated with Salix. The most dominant species were Isochnus populicola, Rhamphus 

pulicarius, Isochnus angustifrons, Curculio crux, and C. salicivorus, in this order. Clustering techniques were used to 

examine whether different Salix species had differing assemblages of weevil species. However, no consistent pattern was 

found, suggesting that also other factors than the foodplant are important in determining the composition of the weevil 

fauna on Salix. 

Vakgroep Entomologie, sectie Diertaxonomie, Landbouwuniversiteit Wageningen, Postbus 8031, 6700 EH Wageningen. 

Inleiding 

Wilgen (Salix spp.) vormen de voedselbron 
voor een groot aantal kevers, waarbij de haan¬ 
tjes (Chrysomelidae) en de snuitkevers (Cur¬ 
culionoidea) duidelijk in de meerderheid zijn 
(Scherf, 1964; Bullock, 1992; Koch, 1992). 
Scherf (1964) geeft in een overzicht van 48 
plantenfamilies aan hoeveel snuitkeversoorten 
er met elke familie geassocieerd zijn: In 
Midden-Europa komen 36 soorten snuitkevers 
voor waarvan de larven op Salicaceae leven. 
Dit aantal word door slechts drie andere plan¬ 
tenfamilies overtroffen, namelijk de Brassica- 
ceae, de Fabaceae en de Asteraceae met res¬ 
pectievelijk 41, 56 en 44 snuitkeversoorten. 
Volgens een lijst met planten en geassocieerde 
snuitkevers (K. Booij, niet gepubliceerd) ko¬ 
men in Nederland 47 snuitkeversoorten voor 
die wilgen als voedselplant gebruiken. Dit is 
inclusief een aantal polyfage soorten die regel¬ 
matig op wilgen worden gevonden. 

De meeste snuitkeversoorten gebruiken de 
bladeren van wilg als voedselbron. De ima¬ 
go’s leven ectofaag op deze bladeren, terwijl 
de larven van veel soorten in mijnen in de bla¬ 
deren leven, zoals de larven van Rhamphus 
pulicarius (Herbst) en een aantal Rhynchae- 
ftws-soorten. De larven van Dorytomus- en 
Ellescus-soorten en Acalyptus carpini (Fabri- 

cius) leven in de katjes van wilgen. Een aantal 
soorten leeft als larve in verwelkende loten 
(.Pselaphorhynchites nanus (Paykull), Caeno- 
rhinus germanicus (Herbst)), of in afgestorven 
knoppen (P. longiceps (Thomson), C. tomen- 
tosus (Gyllenhal)). De larven van Curculio 
crux (Fabricius), C. salicivorus (Paykull) en 
Melanapion minimum (Herbst) komen als in- 
quilinen voor in de gallen van bladwespen 
(Tentredinidae). Tenslotte leven de larven van 
enkele soorten, zoals Bytiscus betulae (Lin- 
naeus) die wel op boswilg (Salix caprea L.) 
wordt aangetroffen, in door de imago gepro¬ 
duceerde bladrollen of sigaren. 

Sommige snuitkeversoorten leven als larve 
in het hout van de voedselplant en de imagines 
kunnen dan onder loszittende schors worden 
aangetroffen (Scherf, 1964). Er zijn soorten, 
bijvoorbeeld van de genera Cossonus, Rhyn- 
colus en Phloeophagus, die een voorkeur heb¬ 
ben voor afgestorven hout. De larven van 
Cryptorhynchus lapathi (Linnaeus) voeden 
zich met vers hout van hun voedselplant. Het 
imago van deze laatste soort vreet aan de twij¬ 
gen en aan de schors van dunne takken (Koch, 
1992). Van veel soorten snuitkevers zijn de 
larven overigens nog niet beschreven en der¬ 
halve is er over hun levenswijze niets bekend. 

Er zijn oligofage snuitkevers, die dus alleen 
of hoofdzakelijk op wilgen voorkomen, ter- 
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Tabel 1. Overzicht van de monsterplekken 

wilg datum locatie Amersfoort- 

coördinaten 
provincie 

1 S. alba 5/7/94 Mechelen, langs Geul 192.3-312.7 Limburg 
2 S. alba 30/6/94 Millingerwaard 197.1-430.7 Gelderland 
3 S. alba 30/6/94 Millingerwaard 197.3-430.7 Gelderland 
4 S. alba 6/7/94 Tolkamer, De B ij land 202.8-430.5 Gelderland 

5 S. alba 7/7/94 Wageningen, haven 173.1-441.2 Gelderland 

6 S. alba 29/6/94 Winterswijk, Korenburgerveen 242.9-445.6 Gelderland 

7 S. alba 4/7/94 Zeewolde, Knardijk (1) 165-484 Flevoland 

8 S. alba 4/7/94 Zeewolde, Knardijk (2) 166-485 Flevoland 

9 S. alba 1/7/94 Zeewolde, Knardijk (3) 166-485 Flevoland 

10 S. alba 1/7/94 Zeewolde, Knardijk (4) 166-485 Flevoland 

11 S. aurita 5/7/94 Helenaveen 191.7-379.5 Noord-Brabant 

12 S. aurita 29/6/94 Winterswijk, Korenburgerveen 242.0-445.5 Gelderland 

13 S. aurita 5/7/94 Vijlen, Epenerbaan 196-308 Limburg 

14 S. aurita 8/7/94 Wageningen, haven 173.8-441.1 Gelderland 

15 *S’, cinerea 29/6/94 Aalten, Het Goor 234-440 Gelderland 

16 S. cinerea 5/7/94 Deurnsche Peel 188-383 Noord-Brabant 

17 S. cinerea 5/7/94 Deumsche Peel 188.7-383.0 Noord-Brabant 

18 S. cinerea 28/6/94 Groesbeek, De Bruuk 194.5-419.1 Gelderland 

19 S. cinerea 28/6/94 Lienden, Fleerdeweg 174-425 Gelderland 

20 S. cinerea 1/7/94 Staverden 179.7-475.5 Gelderland 

21 S. cinerea 29/6/94 Winterswijk, Korenburgerveen 241.7-445.5 Gelderland 

22 S. cinerea 4/7/94 Zeewolde, Knardijk 166-485 Flevoland 

23 S. cinerea 1/7/94 Zeewolde, Harderwold 179.3-487.0 Flevoland 

24 S. cinerea 4/7/94 Zeewolde 165.6-479.6 Flevoland 

25 S. pentandra 4/7/94 Zeewolde 165.1-479.7 Flevoland 

26 S. purpurea 4/7/94 Zeewolde 165.1-479.1 Flevoland 

27 S. repens 4/7/94 Erkemede 164.1-476.1 Flevoland 

28 S. repens 1/7/94 Otterlo 182.5-453.9 Gelderland 

29 S. repens 4/7/94 Zeewolde 165.1-479.8 Flevoland 

30 S. triandra 6/7/94 Pannerden 200.1-436.0 Gelderland 

31 S. triandra 4/7/94 Zeewolde, Knardijk 165-484 Flevoland 

32 S. viminalis 4/7/94 Erkemede 164.1-476.1 Flevoland 

33 S. viminalis 28/6/94 Groesbeek 194.6-419.7 Gelderland 

34 S. viminalis 28/6/94 Horssen, Huis te Horssen 169-430 Gelderland 

35 S. viminalis 28/6/94 Lienden, Fleerdeweg 174-425 Gelderland 

36 S. viminalis 30/6/94 Millingerwaard 196.7-430.8 Gelderland 

37 S. viminalis 6/7/94 Pannerden 200.0-436.0 Gelderland 

38 S. viminalis 6/7/94 Pannerden 200.4-433.4 Gelderland 

39 S. viminalis 6/7/94 Pannerden 200.8-433.0 Gelderland 

40 S. viminalis 6/7/94 Tolkamer, De Bijland 202.8-430.5 Gelderland 

41 S. viminalis 7/7/94 Wageningen, jachthaven 173.1-441.2 Gelderland 

42 S. viminalis 4/7/94 Zeewolde 165.0-479.6 Flevoland 

43 S. viminalis 1/7/94 Zeewolde, Knardijk 166-485 Flevoland 

44 S. X holosericea 4/7/94 Erkemede 164.1-476.1 Flevoland 

45 S. X multinervis 1/7/94 Empe, Empesche Heide 202.5-461.3 Gelderland 

46 S. X multinervis 1/7/94 Staverden 179.7-475.4 Gelderland 

47 S. X rubens 28/6/94 Beneden-Leeuwen, Smalmorgen 162.7-430.0 Gelderland 

48 S. X rubens 30/6/94 Millingerwaard 196.6-431.5 Gelderland 

49 S. X rubens 7/7/94 Wageningen. Binnenveld 170-441 Gelderland 

50 S. X rubens 29/6/94 Winterswijk, Korenburgerveen 242.1-445.4 Gelderland 
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wijl andere, meer polyfage snuitkevers, ook 

op andere boomsoorten leven. Zo komt Psela- 

phorhynchites nanus (Paykull) polyfaag voor 

op wilg (Salix sp.), berk (Betula sp.) en els 

(Alnus sp.), terwijl de verwante P. tomentosus 

(Gyllenhal) een oligofage soort genoemd 

wordt van wilg, die ook wel eens op populier 

(Populus sp.) wordt aangetroffen. Chloro- 

phanus viridis (Linnaeus) is een soort die be¬ 

halve op bomen (Alnus sp., smalbladige Salix) 

ook op kruidachtige planten voorkomt zoals 

brandnetel (Urtica sp.), zuring (Rumex sp.) en 

vederdistel (Cirsium sp.). Soorten die alleen 

op wilgen voorkomen kunnen vervolgens 

weer in meer of mindere mate gebonden zijn 

aan bepaalde soorten wilgen. Voor Melana- 

pion minimum worden door Koch (1992) zes 

soorten wilgen genoemd. Alle soorten van het 

genus Dorytomus zijn gebonden aan wilgen en 

populieren. Koch (1992) meldt Polydrusus 

corruscus Germar als oligofaag voorkomend 

op de groep van smalbladige wilgen, en Elle- 

scus hipunctatus (Linnaeus) zou juist een 

voorkeur hebben voor breedbladige soorten. 

Het lijkt er dus op dat er vrij veel bekend is 

over de relatie tussen wilgen en snuitkevers. 

Van sommige soorten snuitkevers is bekend 

aan welke wilgensoorten de voorkeur gegeven 

wordt. In een aantal gevallen wordt een prefe¬ 

rentie gemeld voor smal- of breedbladige 

soorten en in andere gevallen wordt volstaan 

met het noemen van wilg als voedselplant. De 

informatie betreffende bovengenoemde prefe¬ 

renties is echter over het algemeen afkomstig 

uit buitenlandse literatuur. In veel gevallen zal 

er geen onderzoek verricht zijn naar de voed- 

selpreferentie, maar zijn de conclusies geba¬ 

seerd op veldwaarnemingen. Om een beter 

overzicht te krijgen van de snuitkeversoorten 

die in ons land op verschillende wilgensoorten 

zijn aan te treffen, is een inventarisatie ver¬ 

richt naar het voorkomen van snuitkevers op 

wilgen. De vraagstelling hierbij was of de ver¬ 

schillende wilgensoorten gekenmerkt worden 

door een verschillende snuitkeverfauna. 

Materiaal en methode 

Van 28 juni tot en met 8 juli 1994 werden op 

verschillende locaties in Nederland wilgen be¬ 

monsterd. In totaal werden 50 monsters geno¬ 

men; op sommige locaties werden meerdere 

wilgensoorten bemonsterd (tabel 1). Er wer¬ 

den zoveel mogelijk wilgen uitgezocht die een 

aaneensluitende en homogene vegetatie vorm¬ 

den, waartussen zich geen andere planten be¬ 

vonden. Niet van alle wilgensoorten konden 

voldoende geschikte groeiplaatsen worden ge¬ 

vonden. Hierdoor verschilt het aantal mon¬ 

sters per wilgensoort sterk. 

Het verzamelen van de kevers gebeurde 

met een klopnet. De bemonsteringsduur va¬ 

rieerde en hing voor een groot deel af van de 

hoeveelheid beschikbare wilgen; hoe meer, 

hoe langer er werd bemonsterd. Sommige 

monsters zijn afkomstig van een enkele wilg, 

terwijl voor andere monsters een bijna onbe¬ 

perkte hoeveelheid wilgen beschikbaar was. 

De klopmonsters werden zo snel mogelijk in¬ 

gevroren en na de bemonsteringsperiode wer¬ 

den alle snuitkevers op naam gebracht en ge¬ 

teld. 

In het veld bleek het niet eenvoudig om de 

verschillende wilgen met zekerheid te identi¬ 

ficeren. Identificatie werd ondermeer be¬ 

moeilijkt door het veelvuldig voorkomen van 

bastaarden. De wilgen werden in het veld 

voorlopig op naam gebracht en van iedere 

monsterplaats is een aantal takken meegeno¬ 

men voor latere verificatie. Er werden negen 

wilgensoorten bemonsterd en drie bastaarden: 

katwilg (S. viminalis L., 12 monsters), grauwe 

wilg (S. cinerea L., 10 monsters), schietwilg 

(S. alba L., 10 monsters), kruipwilg (S. repens 

L., 3 monsters), boswilg (S. caprea, 2 mon¬ 

sters), geoorde wilg (S. aurita., 2 monsters), 

amandelwilg (S. triandra L., 2 monsters), bit¬ 

tere wilg (S. purpurea L., 1 monster), laurier- 

wilg (S. pentandra L., 1 monster), bindwilg (S. 

X rubens Schrank, een bastaard van schietwilg 

en kraakwilg, S. fragilis L., 4 monsters), S. x 

multinervis Doell, een bastaard van geoorde 

wilg en grauwe wilg (2 monsters), en S. x ho- 

losericea Willd., een bastaard van grauwe 

wilg en katwilg (1 monster) (tabel 1). 

Om te zien of dezelfde wilgensoorten ook 

een vergelijkbare snuitkeverfauna bezitten is 

een clusteranalyse uitgevoerd op de verschil- 
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Tabel 2. Overzicht van de snuitkeversoorten. Voor ieder soort is het totaal aantal exemplaren gegeven, het procentuele aan¬ 
deel, het aantal monsters waarin de soort werd aangetroffen en het aantal wilgensoorten, inclusief bastaarden, waarop de 
soort werd aangetroffen. Tevens worden kort de waardplantrelaties geschetst, gebaseerd op in de tekst genoemde literatuur. 

soort aantal 
exem¬ 
plaren 

% aantal 
mon¬ 
sters 

aantal 
wilgen- 
taxa 

waardplant 

Isochnus populicola (Silverberg) 1235 41,8 15 7 Salix, oligofaag, ook Populus 

Rhamphus pulicarius (Herbst) 453 15,3 30 9 Polyfaag, ook op Salix 

Isochnus angustifrons (West) 321 10,9 15 6 Salix, oligofaag (S. viminalis) 

Curculio crux (Fabricius 145 4,9 24 7 Salix, oligofaag 
Curculio salicivorus (Paykull) 139 4,7 28 9 Salix, oligofaag 
Tachyerges salicis (Linnaeus) 87 2,9 17 9 Salix, oligofaag (S. cinerea) 
Melanapion minimum (Herbst) 71 2,4 7 4 Salix, oligofaag 
Phyllobius oblongus (Linnaeus) 59 2,0 13 5 Polyfaag, loofbomen 
Polydrusus sericeus (Schalier) 59 2,0 17 6 Polyfaag, vaak Salix en Populus 

Cryptorhynchus lapathi (Linnaeus) 53 1,8 24 9 Salix, ook andere bomen 
Dorytomus taeniatus (Fabricius) 46 1,6 20 9 Salix, oligofaag (breed: S. caprea) 
Polydrusus corruscus Germar 44 1,5 12 4 Salix, oligofaag 
Dorytomus melanophtalmus (Paykull) 32 1,1 12 5 Salix, oligofaag (S. caprea, S. cinerea) 
Catapion pubescens (Kirby) 29 1,0 7 6 Trifolium, ook Salix 

Trichapion simile (Kirby) 28 0,9 9 4 Betula pendula Roth 
Pselaphorhynchites tomentosus 

(Gyllenhal) 
17 0,6 10 6 Salix, oligofaag, ook andere bomen 

Tachyerges stigma (Germar) 16 0,5 8 7 Polyfaag, ook Salix 

Polydrusus flavipes (Degeer) 13 0,4 1 1 Polyfaag, ook Salix (smal) 
Pselaphorhynchites longiceps (Thomson) 13 0,4 7 5 Salix, oligofaag, ook andere bomen 
Nedyus quadrimaculatus (Linnaeus) 12 0,4 9 5 Urtica 

Polydrusus cervinus (Linnaeus) 10 0,3 6 5 Polyfaag, loofbomen 
Strophosoma capitatum (Degeer) 9 0,3 2 2 Polyfaag, niet op Salix 

Polydrusus pterygomalis Boheman 7 0,2 2 1 Polyfaag, ook Salix 

Strophosoma melanogrammum (Forster) 5 0,2 3 3 Polyfaag, ook Salix 

Gymnetron antirrhini (Paykull) 4 0,1 1 1 Linaria 

Apion haematodes Kirby 4 0,1 2 2 Rumex acetosella L. 

Otiorhynchus ovatus (Linnaeus) 4 0,1 2 1 Zeer polyfaag, niet op Salix 

Parethelcus pollinarius (Forster) 3 0,1 2 2 Urtica dioica L. 
Phyllobius argentatus (Linnaeus) 3 0,1 2 2 Polyfaag, loofbomen 
Phyllobius pyri (Linnaeus) 3 0,1 2 2 Polyfaag, ook Salix (S. repens) 

Anoplus plantaris (Naezen) 2 0,1 1 1 Betula 

Trichosirocalus troglodytes (Fabricius) 2 0,1 1 1 Plantago lanceolata L. 
Perapion violaceum (Kirby) 2 0,1 1 1 Rumex 

Protapion fulvipes (Fourcroy) 2 0,1 2 2 Trifolium 

Deporaus betulae (Linnaeus) 2 0,1 2 2 Vooral Betula 

Chlorophanus viridis (Linnaeus) 2 0,1 1 1 Polyfaag, ook Salix (smal) 
Bytiscus betulae (Linnaeus) 2 0,1 2 2 Polyfaag, vooral Populus 

Ceutorhynchus erysimi (Fabricius) 1 0,0 1 1 Brassicaceae 
Limnobaris dolorosa (Goeze) 1 0,0 1 1 Cyperaceae 
Rhynchaenus fagi (Linnaeus) 1 0,0 1 1 Fagus sylvatica L. 
Notaris acridulus (Linnaeus) 1 0,0 1 1 Glyceria 

Nanophyes marmoratus (Goeze) 1 0,0 1 1 Ly thrum 

Philopedon plagiatum (Schalier) 1 0,0 1 1 Polyfaag, niet op Salix 

Coeliodes dryados (Gmelin) 1 0,0 1 1 Quercus 

Curculio pyrrhoceras (Marsham) 1 0,0 1 1 Quercus 

Sitona regensteinensis (Herbst) 1 0,0 1 1 Cytisus scoparius (L.) Link 

Protapion nigritarse (Kirby) 1 0,0 1 1 Trifolium 

Rhynchaenus jota (Fabricius) 1 0,0 1 1 Polyfaag, ook Salix 

Caenorhinus germanicus (Herbst) 1 0,0 1 1 Polyfaag, ook Salix 

Phyllobius calcaratus (Fabricius) 1 0,0 1 1 Polyfaag, ook Salix 

Dorytomus longimanus (Forster) 1 0,0 1 1 Populus, oligofaag (Salixl) 

Dorytomus salicis Walton 1 0,0 1 1 Salix, oligofaag (breed) 

Totaal: 2953 100 50 12 



Ent. Ber., Amst. 57 (1997) 105 

lende monsters. Hiervoor zijn alleen die mon¬ 

sters gebruikt met tenminste 25 snuitkevers. 

Als similariteitsmaat is gekozen voor de 

Renkonen index (%-similariteit) en voor het 

clusteren is de Average Linkage methode ge¬ 

bruikt. Om te zien hoe robuust de uitkomsten 

van deze analyse zijn, is de clusterprocedure 

herhaald met verschillende similariteitsmaten 

en clustercriteria. Clustertechnieken kunnen 

ook worden toegepast om te onderzoeken of 

bepaalde snuitkeversoorten vaak met andere 

soorten samen in dezelfde monsters worden 

aangetroffen, met andere woorden, om te zien 

of er sprake is van bepaalde snuitkeverasso- 

ciaties. In plaats van de monsters worden dan 

de soorten geclusterd, en wel op grond van 

overeenkomsten in hun verspreiding over de 

genomen monsters. Ook bij deze analyse is in 

eerste instantie gebruik gemaakt van de 

Renkonen index en de Average Linkage me¬ 

thode en ook nu weer zijn daarnaast enkele an¬ 

dere clusterstrategieën gebruikt om te zien of 

daarmee vergelijkbare resultaten konden wor¬ 

den bereikt. De clusteranalyses zijn uitge¬ 

voerd met het programma NTSYS-pc (Rohlf, 

1992). 

Resultaten 

In totaal werden 2953 snuitkevers verzameld, 

verdeeld over 52 soorten (tabel 2). Van een 

aantal van deze soorten is het zeker dat ze wil¬ 

gen niet als voedselplant gebruiken. Dit zijn 

soorten die zich toevallig op de wilgen bevon¬ 

den tijdens de bemonstering, of soorten af¬ 

komstig van planten die tussen de wilgen ston¬ 

den en niet konden worden gemeden tijdens 

de monstername. In totaal betrof dit 89 exem¬ 

plaren van 23 soorten. Een aantal soorten kan 

gerekend worden tot de polyfage soorten, die 

vaak of meestal op ander planten worden aan¬ 

getroffen, zoals Catapion puhescens, Bytiscus 

betulae, Phyllobius calcaratus, P. pyri, P. ar- 

gentatus, P. oblongus en Polydrusus cervinus. 

Van de overige soorten is uit de literatuur be¬ 

kend dat ze uitsluitend of vooral op wilgen le¬ 

ven. Het is opvallend dat het overgrote deel 

van de gevangen snuitkevers slechts tot een 

beperkt aantal soorten behoort: vijf soorten le¬ 

veren meer dan 75 % van de individuen (Iso- 

chnus populicola, Rhamphus pulicarius, Iso- 

chnus angustifrons, Curculio crux en C. sali- 

civorus). Isochnuspopulicola was met bijna 42 

% de meest algemene soort. Deze soorten wer¬ 

den ook in een relatief groot aantal monsters 

aangetroffen. Rhamphus pulicarius kwam op 

de meeste plaatsen voor en werd in 30 mon¬ 

sters aangetroffen. Ook Cryptorhynchus lapa- 

thi en Dorytomus taeniatus, die gezien de aan¬ 

tallen exemplaren niet tot de meest abundante 

soorten behoren, komen op tamelijk veel plaat¬ 

sen voor. Overigens is het niet verwonderlijk 

dat het maximale aantal monsters, 50, door 

geen enkele soort gehaald is: van een aantal 

monsters was het totaal aantal verzamelde 

snuitkevers erg laag. Slechts van drie wilgen¬ 

soorten zijn meer dan tien monsters beschik¬ 

baar, te weten van katwilg, grauwe wilg en 

schietwilg. De vijf meest abundante snuitke¬ 

vers komen in ieder geval op deze soorten 

voor, zij het niet in alle monsters. De soorten 

die op het grootste aantal wilgensoorten en 

-bastaarden voorkomen, zijn Rhamphus puli¬ 

carius, Curculio salicivorus, Tachyerges sali- 

cis, Cryptorhynchus lapathi en Dorytomus tae¬ 

niatus. Op grond van de gepresenteerde 

gegevens (tabel 2) zou R. pulicarius de meest 

karakteristieke wilgensnuitkever genoemd kun¬ 

nen worden: deze soort is in relatief hoge aan¬ 

tallen aangetroffen en komt zowel in het groot¬ 

ste aantal monsters voor (30) als op het grootst 

aantal wilgensoorten en -bastaarden (9). 

Tabel 3 geeft een overzicht van de soorten 

met een zekere of vermoedelijke associatie 

met wilgen en hun relatieve abundanties. 

Tussen de monsters van dezelfde wilgensoort 

bestaan soms grote verschillen. Om een in¬ 

druk hiervan te geven is per wilgensoort het 

aantal monsters aangegeven, waarin de be¬ 

treffende snuitkever werd aangetroffen. Zo 

bedraagt het aandeel van Isochnus populicola 

in de vier monsters van bindwilg 77,8 %, maar 

alle exemplaren van deze snuitkever zijn af¬ 

komstig van slechts één van deze vier mon¬ 

sters. De relatieve abundantie van R. pulica¬ 

rius op grauwe wilg bedraagt ‘slechts’ 48,6 %, 

maar in dit geval kwam de snuitkever wel 

voor in negen van de tien monsters. 
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Tabel 3. Overzicht van de met wilgen geassocieerde snuitkeversoorten. De tabel geeft relatieve abundanties in percentages, 

waarbij de monsters afkomstig van zelfde wilgensoorten zijn samengenomen (eerste kolom), en het totaal aantal monsters 

waarin de soort werd aangetroffen (tweede kolom). Combinaties van monsters met minder dan 25 snuitkevers zijn weggelaten. 
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aantal monsters 12 10 10 4 3 2 2 2 1 1 1 48 

Isochnus populicola 1 2 1 2 59 6 78 1 - 0 - 0 - 0 95 2 - 3 1 43.3 
Rhamphus pulicarius 14 6 49 9 1 6 - 0 38 2 11 2 31 2 - 0 9 6 63 15,9 
Isochnus angustifrons 26 5 10 3 14 4 - 0 33 1 - 0 - 0 2 1 - - 11 11,2 

urculio crux 2 6 7 4 10 9 5 2 - 0 - 0 - 0 0 1 9 - 7 5,1 
Curculio salicivorus 3 5 4 6 10 9 4 2 5 1 2 1 13 1 1 2 6 - - 4,9 
Tachyerges salicis 4 2 5 7 0 0 4 2 4 1 52 1 8 1 - 0 3 - 2 2,9 
Melanapion minimum 3 1 9 3 0 0 4 2 - 0 - 0 15 1 - 0 - - - 2,5 

Polydrusus sericeus 8 7 3 5 - 0 - 0 3 2 13 1 - 0 - 0 29 - 1 2,1 

Phyllobius oblongus 4 7 0 1 1 3 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 21 90 - 2,1 
Cryptorhynchus lapathi 9 9 2 4 1 4 - 0 1 1 2 1 2 1 0 2 - - 5 1,8 

Dorytomus taeniatus 2 3 4 8 0 2 - 0 1 2 11 1 6 1 - 0 6 - 1 1,5 

Polydrusus corruscus 5 5 - 0 3 5 2 1 - 0 - 0 - 0 0 1 4 - - 1,5 
Dorytomus melanophthalmus 4 4 3 5 - 0 1 1 - 0 2 1 8 1 - 0 - - - 1,1 

Catapion pubescens 4 2 0 1 0 1 - 0 3 1 - 0 - 0 0 1 - - 7 1,0 
Pselaphorhynchites tomentosus 2 4 0 1 - 0 - 0 4 2 - 0 4 1 0 1 - - - 0,6 

Tachyerges stigma 1 1 0 2 0 1 1 1 2 1 4 1 6 1 - 0 - - - 0,6 

Polydrusus flavipes 4 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0,5 

Pselaphorhynchites longiceps 1 2 1 2 - 0 2 1 1 1 - 0 2 1 - 0 - - - 0,5 

Polydrusus cervinus 0 1 1 2 0 1 - 0 1 1 - 0 - 0 - 0 9 - - 0,3 

Polydrusus pterygomalis 2 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0,3 

Phyllobius pyri - 0 - 0 *- 0 - 0 1 1 - 0 - 0 - 0 6 - - 0,1 
Phyllobius argentatus 1 1 - 0 - 0 - 0 1 1 - 0 - 0 - 0 - - - 0,1 
Bytiscus betulae - 0 0 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 3 - - 0,1 
Chlorophanus viridis - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 4 1 - 0 - - 0,1 
Caenorhinus germanicus - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 2 1 - 0 - 0 - - - 0,0 

Dorytomus salicis - 0 - 0 - 0 - 0 1 1 - 0 - 0 - 0 - - - 0,0 

Dorytomus longimanus - 0 0 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0,0 

Rhynchaenusjota - 0 - 0 - 0 - 0 1 1 - 0 - 0 - 0 - - - 0,0 

Phyllobius calcaratus 0 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0,0 

1% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 aantallen 312 547 803 126 146 46 48 681 34 31 81 2855 

De drie beter bemonsterde wilgensoorten, 

katwilg, grauwe wilg en schietwilg, hebben 

elk een andere snuitkever als meest dominan¬ 

te, namelijk respectievelijk Isochnus angusti¬ 

frons, Rhamphus pulicarius en I. populicola. 

Hoewel I. angustifrons de meest talrijke soort 

op katwilg was, kwam hij slechts in vijf van de 

12 monsters van deze wilgensoort voor, ter¬ 

wijl Crytorhynchus lapathi in 11 van de 12 

monsters werd aangetroffen. Op grauwe wilg 

was R. pulicarius niet alleen de talrijkste 

soort, maar kwam ook in het grootste aantal 

monsters voor. De talrijkste soort van schiet¬ 

wilg, I. populicola, kwam in zes van de tien 

monsters voor, terwijl Curculio crux en C. sa- 

licivorus in negen van de tien monsters aange¬ 

troffen werden. De meest dominante soort op 

bindwilg, een bastaard van de kraakwilg en de 

schietwilg, was eveneens I. populicola. Salix x 

holosericea, een bastaard van de katwilg en de 

grauwe wilg, heeft, net als de grauwe wilg 

zelf, R. pulicarius als meest talrijke soort. De 

meest dominante soort van amandelwilg, was 

I. populicola: in de twee monsters samen wer¬ 

den maar liefst 650 exemplaren van deze 

snuitkever aangetroffen, niet minder dan 22 % 

van alle verzamelde snuitkevers en 52 % van 

alle exemplaren van deze soort. 
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Fig. 1. Classificatie van de 

wilgensoorten op grond van 

overeenkomsten in de snuit- 

keverfauna (Renkonen, 

Average Linkage). 
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Uit de clusteranalyse van de monsterplek- 

ken (fig. 1) blijkt duidelijk dat de verschillen¬ 

de wilgensoorten niet elk een eigen karakteris¬ 

tieke snuitkeverfauna bezitten: er zijn geen 

homogene clusters van wilgensoorten te zien. 

Als we 25 % similariteit als arbitrair schei- 

dingscriterium kiezen, dan kunnen we vijf 

groepen van monsterplekken onderscheiden. 

Één van die groepen bevat slechts één mon¬ 

ster, namelijk van de laurierwilg. Dit betekent 

dat dit monster een fauna heeft die nogal af¬ 

wijkt van de monsters van alle andere wilgen. 

Uit tabel 3 blijkt dat op deze soort voorname¬ 

lijk Phyllobius oblongus is verzameld. Op an¬ 

dere wilgensoorten werd deze polyfage soort 

ook wel aangetroffen maar in lagere aantallen. 

De vier andere clusters van monsters bevatten 

steeds meerdere wilgensoorten. Op een lager 

similariteitsniveau kan men een cluster van 

amandelwilg onderscheiden. De twee mon¬ 

sters blijken vooral gekarakteriseerd door het 

voorkomen van Isochnus populicola. Deze 

soort was ook heel talrijk in een van de mon¬ 

sters van bindwilg en een aantal monsters van 

schietwilg. 

Over het algemeen kan het gevonden pa¬ 

troon echter niet verklaard worden door de 

voorkeur van de snuitkeversoorten voor be¬ 

paalde wilgensoorten. Het bleek ook dat de 

clusters niet werden gevormd door plekken 

die in dezelfde regio binnen Nederland lagen 

of bestonden uit monsters afkomstig van ver¬ 

gelijkbare habitats. Om er zeker van te zijn dat 

de gekozen clusterstrategie niet een rol speel¬ 

de bij de totstandkoming van juist dit resultaat 

hebben we de analyse herhaald met een aantal 

andere similariteitsmaten en clusteralgorith- 

men. Hierbij werden weliswaar dendrogram- 

men met een iets andere topologie gevonden, 

maar de resultaten waren wederom niet goed 

te interpreteren. 

Figuur 2 geeft het resultaat van de analyse 

waarbij de snuitkeversoorten werden geclus¬ 

terd. Er zijn zeer weinig soorten die een on¬ 

derling vergelijkbare verspreiding over de 

wilgensoorten laten zien; slechts voor Poly- 

drusus pterygomalis en P. flavipes lijkt dit het 

geval te zijn. Als we echter de oorspronkelijk 

gegevens raadplegen, dan blijkt dit te komen 

doordat beide soorten slechts in één en het¬ 

zelfde monster zijn aangetroffen, en in verge¬ 

lijkbare aantallen. 

Discussie 

In de literatuur (Koch, 1992) wordt voor enke- 
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le snuitkeversoorten een voorkeur voor een 
bepaalde wilgensoort aangegeven . Zo zou 
Isochnus angustifrons binnen de wilgen een 
voorkeur hebben voor katwilg, Tachyerges sa- 
licis voor grauwe wilg, en Dorytomus taenia¬ 
tus voor breedbladige soorten als boswilg. 
Isochnus angustifrons bleek inderdaad de 
meest dominante soort op katwilg (echter, niet 
in alle monsters van deze wilg) maar de voor¬ 
keur van T salicis en D. taeniatus voor re¬ 
spectievelijk grauwe wilg en breedbladige 
wilgen kon niet bevestigd worden. 

Holecova (1991) bestudeerde de snuitke- 
verfauna van een aantal boomsoorten in Slo¬ 
wakije, waaronder de kraakwilg. De snuitke- 
vers werden gedurende een periode van drie 
jaar verzameld door van mei tot oktober per 
twee weken een standaard hoeveelheid van 25 
takken te kloppen. Van kraakwilg werden op 
deze manier in totaal 1882 exemplaren van 52 
snuitkeversoorten verzameld, waaronder ook 
een groot aantal niet met wilgen geassocieerde 
soorten. De vijf meest algemene, eudominante 
en dominante snuitkevers, waren, in volgorde 
van afnemende talrijkheid, Tachyerges deco- 
ratus Germar, T. salicis, Isochnus populicola, 
Phyllobius maculicornis (Germar) en Doryto¬ 
mus melanophthalmns. Tachyerges decoratus, 
en de polyfage P. maculicornis zijn niet door 
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Fig. 2. Dendrogram van de 

groepsindeling van snuitke¬ 

vers (Renkonen, Average 

Linkage). 

ons op wilg aangetroffen, hoewel deze soorten 
wel in Nederland voorkomen. Wij hebben in 
het veld geen kraakwilg aangetroffen maar al¬ 
leen bindwilg, de bastaard van deze soort met 
schietwilg, die in Nederland algemener is dan 
kraakwilg zelf (Van der Meijden, 1996). De 
meest talrijke snuitkever op bindwilg was I. 
populicola. 

Europese wilgensoorten bevatten fenolgly- 
cosiden, zoals salicine, die bescherming zou¬ 
den bieden tegen aantasting door herbivoren 
(Rowell-Rahier, 1984; Van Genderen et al., 
1996). Een aantal soorten (bittere wilg, kruip¬ 
wilg, amandelwilg, kraakwilg, laurierwilg) 
bevat een relatief hoog gehalte van deze stof¬ 
fen in de bladeren, terwijl in een aantal andere 
soorten (schietwilg, geoorde wilg, boswilg, 
grauwe wilg, katwilg) relatief weinig van deze 
stoffen voorkomt. In laatstgenoemde groep 
wilgensoorten komt dan een hogere concen¬ 
tratie aan proanthocyanidines voor (Rowell- 
Rahier, 1984). Rowell-Rahier (1984) vond dat 
specialisten onder de insectensoorten een 
voorkeur hebben voor wilgen met hogere con¬ 
centraties fenolglycosiden, terwijl de genera¬ 
listen meer zouden voorkomen op wilgensoor¬ 
ten met lage concentraties van deze stoffen. 
Daarnaast bleek dat de insectenfauna van wil¬ 
gen met hoge concentraties fenolglycosiden, 
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onderling een hogere similariteit vertoonden 

dan de wilgen met lage concentraties. Haar 

onderzoek is gebaseerd op (kwalitatieve) lite¬ 

ratuurgegevens betreffende de voedselplant- 

preferenties van bladwespen, rupsen en snuit- 

kevers. Voor de snuitkevers heeft ze zich 

daarbij gebaseerd op Hoffmann, 1958. Van 

Genderen et al. (1996) geven nog een aantal 

voorbeelden uit de literatuur van waardplant- 

relaties waarbij de concentraties aan fenolgly- 

cosiden een rol zouden spelen. 

Uit de gegevens (fig. 1, tabel 3) blijkt niet dat 

de polyfage snuitkevers een preferentie hebben 

voor wilgensoorten met een relatief lage con¬ 

centratie aan fenolglycosiden. De meest domi¬ 

nante snuitkevers op kruipwilg en amandelwilg 

zijn Rhamphus pulicarius en ïsochnus angusti- 

frons op eerstgenoemde, en ïsochnus populico- 

la op laatstgenoemde. Dit zijn ook de soorten 

met de grootste abundantie op de andere wil¬ 

gen. Op bittere wilg (slechts één monster!) zijn 

juist de polyfage Phyllobius oblongus en 

Polydrusus sericeus het meest talrijk. Ook von¬ 

den we niet dat de wilgensoorten met hoge ge¬ 

haltes aan fenolglycosiden een hogere onderlin¬ 

ge faunistische similariteit vertoonden dan met 

de soorten met lagere concentraties. De conclu¬ 

sies van Rowefl Rahier (1984) worden dus niet 

door onze gegevens bevestigd. 

Conclusies 

De gepresenteerde inventarisatie was beperkt 

van opzet. Zo hebben we ons bij de selectie 

van monsterlocaties voornamelijk moeten be¬ 

perken tot onze woonomgeving; het zal dui¬ 

delijk zijn dat er grote verschillen kunnen 

bestaan tussen de snuitkeverfauna van bij¬ 

voorbeeld kruipwilg in het binnenland en in de 

kuststrook. Van sommige wilgensoorten en 

-bastaarden hadden we slechts de beschikking 

over een beperkt aantal monsters. Met name 

met het oog op de clusteranalyse is het van be¬ 

lang dat dit aantal zo groot mogelijk is. 

Op grond van deze inventarisatie van een 

aantal wilgensoorten en -bastaarden kan even¬ 

wel een lijst worden opgesteld van soorten die 

in meer of mindere mate met wilgen zijn geas¬ 

socieerd (tabel 3). Het overgrote deel (> 75%) 

van de aangetroffen exemplaren behoort tot 

slechts enkele soorten, te weten ïsochnus po- 

pulicola, Rhamphus pulicarius, ïsochnus an- 

gustifrons, Curculio crux en C. salicivorus. 

Een aantal andere aan wilgen gebonden snuit¬ 

kevers komt weliswaar in lagere aantallen 

voor, maar word toch regelmatig in de mon¬ 

sters aangetroffen. Uit de numerieke analyse 

blijkt dat er op de verschillende wilgensoorten 

geen sprake is van een karakteristieke of 

soortsspecifieke snuitkeverfauna. De verde¬ 

ling van wilgensoorten in twee groepen op 

grond van de concentratie aan fenolglycosiden 

in het blad, wordt niet weerspiegeld in de sa¬ 

menstelling van snuitkeverfauna. 
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Korte mededelingen Kort 

Scopiila imitaria nieuw voor de Limburgse 
fauna (Lepidoptera: Geometridae) 

Scopula imitaria (Hübner) (= S. imitata Curtis) 

is een soort die tot voor kort uitsluitend werd 

aangetroffen in het duingebied van de Zeeuwse 

en Zuid-Hollandse eilanden (Lempke, 1967). 

Uit het binnenland zijn alleen oude vangsten 

bekend uit Vorden (Gelderland) in 1856 en 

Cuijk (Noord-Brabant) in 1885 (Lempke, 

1949). Het was dan ook een verrassing, toen de 

soort op 1983 voor het eerst opdook in het 

Noord-Limburgse Mook: op 7 juli verscheen 

er één mannetje op licht. Twee jaar later volg¬ 

de een tweede exemplaar, wederom een man¬ 

netje, dat door F. Cupedo op 4 augustus 1985 

te Geulle werd gevangen. Vervolgens werd S. 

imitaria tussen 1983 en 1992 bijna elk jaar in 

Mook waargenomen: één exemplaar in 1983, 

1985 en 1986, drie in 1988, 30 in 1989, 14 in 

1990, vier in 1991 en 28 in 1992. In totaal liefst 

82 exemplaren, waarvan 66 mannetjes en 16 

vrouwtjes. Volgens Lempke (1967) komen er 

in ons land twee generaties per jaar voor. De 

Mookse waarnemingen bevestigen dat, waar¬ 

bij de eerste generatie het talrijkste blijkt te 

zijn. Van de eerste generatie (56 exemplaren) 

is de vroegste vangdatum 9 juni en de laatste 

21 juli. Van de tweede generatie (26 exempla¬ 

ren) werd het eerste dier gevangen op 5 augus¬ 

tus en het laatste op 9 september. 

De rups is polyfaag en wordt vermeld van 

bosrank (Clematis vitalba L.), duizendknoop 

(Persicaria sp.), framboos (Rubus idaeus L.), 

gewone braam {Rubus fruticosus L.), gewone 

paardebloem {Taraxacum officinale F. H. 

Wigg), gewone rolklaver {Lotus corniculatis 

L.), meidoorn {Crataegus sp.), sleedoorn 

{Prunus spinosa L.), struikhei {Calluna vulga¬ 

ris (L.) Hull), walstro {Galium sp.), wilde ligus¬ 

ter {Ligustrum vulgare L.) en zuring {Rumex 

sp.) (Culot, 1917; Forster & Wohlfahrt, 1981; 

South, 1961). Volgens Seitz (1915) zit het ima¬ 

go overdag verborgen in lage vegetatie en strui¬ 

ken. In de schemering worden de dieren actief 

en worden dan sterk door licht aangetrokken. 

Scopula imitaria komt voor in Centraal- en 

Zuid-Europa, Noord-Afrika, Klein-Azië en in 

Engeland, vooral in de warme kustgebieden 

(Seitz, 1915; South, 1961) en op warme plek¬ 

ken in de zuidelijke alpendalen. Volgens 

Forster & Wohlfahrt (1981) komt de soort in 

Duitsland niet voor. In België is ze vermeld 

van Brussel, Dinant en Virton. Het betreft ech¬ 

ter oude opgaven (Lempke, 1949). 

Scopula imitaria lijkt in navolging van an¬ 

dere “kustdieren” vaste voet te hebben gekre¬ 

gen in het binnenland. De vaste vangplaats bij 

mijn woning ligt op de pleistocene rivierafzet- 

tingen en preglaciale wallen. Agrotis puta 

(Hübner), een voorheen zeer zeldzame soort, 

is de laatste tien jaar de meest voorkomende 

noctuide op deze plek. Ook deze soort, die in 

de duinen van oudsher gewoon is, heeft haar 

binnenlands areaal in de tachtiger jaren op 

spectaculaire wijze uitgebreid. 
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Een exemplaar van Catoptria osthelderi 

met afwijkend getekende voorvleugels 
(Lepidoptera: Pyralidae) 

Op 11 juli 1994 werd door mij te Hemrik 

(Friesland) een pyralide gevangen behorende 

tot de Crambinae. Hoewel het dier zeer duide¬ 

lijk getekend was, lukte het mij niet om het 

met de mij beschikbare literatuur op naam te 

brengen. Ook navraag bij andere lepidoptero- 

logen bracht geen uitkomst van dit raadsel. 

Piet Zumkehr heeft het exemplaar meegeno¬ 

men naar de eerstvolgende bijeenkomst van de 

sectie “Snellen”. Daar is het dier gedemon¬ 

streerd, maar ook hier wist niemand van de 

aanwezigen het antwoord. Men vermoedde 

dat het om een afwijkende vorm ging van 

Catoptria pinella Linnaeus. 

Rob Schouten bracht de oplossing van dit 

raadsel. Van hem ontving ik een publikatie uit 

het tijdschrift Bombus van 1986. Hierin wordt 

de vangst van eenzelfde afwijkende vorm ver¬ 

meld uit Duitsland in 1984. Het betrof hier een 

exemplaar van C permutatella (Herrich-Schäf- 

fer) f. unimaculella. De vorm unimaculella is 

beschreven door Lars Brundin naar aanleiding 

van de vangst van een enkel exemplaar 

(Brundin, 1931). Volgens hem ging het om een 

vorm van Catoptria myella (Hübner). 

In het genus Catoptria zijn drie soorten be¬ 

schreven, die zeer sterk op elkaar lijken en 

slechts met behulp van genitaalonderzoek van 

elkaar te onderscheiden zijn. Het betreft 

Catoptria permutatella, C. myella en C. ost¬ 

helderi (de Lattin). Alle drie hebben in het 

Fig. 1. Catoptria osthelderi, afwijkende vorm. 

Fig. 2. Catoptria osthelderi, normale vorm. 

midden van de bruine voorvleugel een witte 

lengtestreep beginnend aan de basis en eindi¬ 

gend vlak voor de achterrand. Deze lengte¬ 

streep wordt in drieën gedeeld door bruine 

dwarsbanden in het midden en vlak voor de 

achterrand. Bij f. unimaculella is alleen het 

midden gedeelte van de lengtestreep overge¬ 

bleven. Het basale deel en het deel tegen de 

achterrand hebben dezelfde bruine kleur als de 

rest van de vleugel. Van de drie genoemde 

soorten komen alleen C. permutatella en C. 

osthelderi in ons land voor, terwijl C. myella 

voorkomt in de Alpen en de Karpaten. Later 

werd door Tiedemann (1986) bevestigd dat 

het Zweedse exemplaar tot C. permutatella 

behoorde. 

Genitaalonderzoek toonde echter aan dat 

het Nederlandse exemplaar behoort tot 

Catoptria osthelderi. Van deze soort, die pas 

in 1950 van beide andere werd afgesplitst, is 

nog geen afwijkende vorm beschreven. Ter 

vergelijk is naast de afwijkende vorm (fig. 1) 

tevens een normaal getekend exemplaar van 

C. osthelderi afgebeeld (fig. 2). 
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Nieuwe literatuur 
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ADOLF BACHOFEN-ECHT, [1949], 1996. 

Der Bernstein und seine Einschlüsse: 1-230; 

198 fig.; index 9 kolommen; paperback. Jörg 

Wunderlich Verlag (Hindenburgstr. 94, D- 

75334 Straubenhardt, Duitsland); ISBN 3- 

931473-08-2. Prijs DM 78,-. 

Dit is een herdruk van een klassiek, maar 

moeilijk te vinden, boekje over barnsteen. Het 

is uitgebreid met een kort systematisch over¬ 

zicht van de barnsteenfauna, en er is een index 

aan toegevoegd, die node ontbrak in het origi¬ 

neel; ook is er een lijstje van de belangrijkste 

recente publicaties op dit gebied. Het boekje 

bespreekt alleen de Baltische barnsteen - de 

mooie, fossielenrijke barnsteen van de Domi¬ 

nicaanse Republiek was in 1949 nog niet be¬ 

kend. In de inleiding wordt ingegaan op het 

ontstaan van barnsteen, op de winning ervan 

en op de rol die barnsteen van oudsher speelt 

in de handel en cultuurhistorie van het Balti¬ 

sche gebied en wijde omgeving. Het grootste 

deel van het boekje is gewijd aan een systema¬ 

tische bespreking van barnsteenfossielen - in 

grote meerderheid insekten en spinachtigen. 

De vele foto’s zijn, zeker als het object en de 

tijd van vervaardigen in aanmerking wordt ge¬ 

nomen, van zeer redelijke kwaliteit. 

Pure and applied research in neuropterolo- 
gy, 1996. MICHEL CANARD, HORST 

ASPÖCK & MERVYN W. MANSELL eds; 

pp. 341, illustr., refs.; index 25 kolommen. Dr. 

Michel Canard (47 chemin Flou-de-Rious, F- 

31400 Toulouse, Frankrijk), ISBN 2- 

9506536-1-8 (gebonden), 2-9506536-2-6 (pa¬ 

perback). Prijs resp. FF 500 en 400 (US$ 100, 

80). 

Dit boek bevat de proceedings van het vijfde 

internationale congres over neuropterologie 

(Neuroptera, Megaloptera, Raphidoptera) dat 

in 1994 werd gehouden. De ca. 30 artikelen in 

het boek omspannen zowat alles waarmee en¬ 

tomologen bezig kunnen zijn: pathogene, 

schimmels, pheromonen, gedrag, physiologie, 

anatomie, en natuurlijk veel oecologie en fau- 

nistiek. 

JEAN LECLERCQ, 1997. Hyménoptères 
sphécides crabroniens d’Australie du genre 
Rhopalum Stephens, 1829. - Notes faunisti¬ 

ques de Gembloux 32: 1-101; 154 fig. Faculté 

Universitaire des Sciences Agronomomiques 

(Zoologie générale et appliqué, 530 Gem¬ 

bloux, België). Gebrocheerd, prijs niet ver¬ 

meld. 

Dit boekje bestaat voor de helft uit een tabel 

tot, en voor de andere helft uit beschrijvingen 

van, de Australische soorten van het graafwes- 

pen-geslacht Rhopalum. Van de 98 soorten die 

de auteur uit dit gebied kent (ruim 1100 exem¬ 

plaren) zijn er niet minder dan 66 nieuw voor 

de wetenschap. 

PIERRE RASMONT & ALAIN ADAMSKI, 

1995. Les bourdons de la Corse (Hymeno- 
ptera, Apoidea, Bombinae). - Notes fauni¬ 

stiques de Gembloux 31: 1-87; 80 fig., 15 

kaarten. Faculté Universitaire des Sciences 

Agronomomiques (Zoologie générale et appli¬ 

qué, 530 Gembloux, België). Gebrocheerd, 

prijs niet vermeld. 

Op Corsica komen elf soorten en ondersoorten 

van hommels voor, waaronder zes endemi¬ 

sche. Opmerkelijk is dat alle endemische vor¬ 

men een overeenkomstig kleurpatroon verto¬ 

nen. Ook de oecologische aspecten van de 

hommelfauna van Corsica worden bezien, 

waarbij de auteur een mediterrane laaglandge- 

meenschap onderscheidt van een montane ge¬ 

meenschap. Tenslotte wordt de biogeografie 

behandeld. 
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Abstract: Piersigia koenikei is recorded for the first time for The Netherlands, and the occurrence of Vietsia scutata and 

Piersigia intermedia in The Netherlands is discussed. All known European records of these species are given and com¬ 

mented upon. Each of the three species is known from a very limited number of localities. This is probably due to the 

scarcity of research on temporary and semi-permanent waters. 
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Introduction 

In 1994 the first author carried out a typological 

and ecological study on the macro-invertebra¬ 

tes of railway ditches (Dutch: ‘spoorbaanslo- 

ten5) between Bist and Geldermalsen (province 

of Gelderland, The Netherlands). Some of the¬ 

se ditches appeared to be of great faunistic va¬ 

lue, notably those with a temporary or semi¬ 

permanent character, with a certain degree of 

hydrological isolation and with an abundance 

of helophytes (Van Maanen, 1995). In these 

ditches some rare water mites were encounte¬ 

red, among these Piersigia koenikei Viets, so 

far unrecorded from The Netherlands, and 

Vietsia scutata (Protz) recorded here for the se¬ 

cond time. A third interesting and rare species 

was Piersigia intermedia Williamson. 

The water mites were collected by the first 

author, identified by the second author and 

checked by the third author. Specimens of all 

three species have been deposited in the col¬ 

lections of AquaSense TEC, Amsterdam and 

in the collection of the third author. 

In this paper the locations where the three 

species were encountered are described. Coor¬ 

dinates are Amersfoort coordinates of the 

Dutch Topographical Survey. Furthermore, a 

synopsis is presented of all known records of 

the three species in Europe. 

Table 1. Previous European records of P. koenikei outside The Netherlands. Abbreviations: D: Germany; UA: Ukraine; 

RM: Rumania; EIRE: Republic of Ireland 

Date Site and number Habitat Other water mites of Reference 

temporary habitats 

D, Oldenburg, Schierbrok- 

Nutzhorn, 1 9 

UA, Bukowina, Mihodra, 

near Berhoment am Sireth 

(formerly RM) 

EIRE, Killamey, Muckcross 
Demesne; idem, 

Ardagh Bog 

forest pool with decomposing 

beech leaves 

spring brook in pine forest, 

pH 6.6; temperature 8.5 °C 

two dikes Piersigia intermedia 

Vietsia scutata 

Viets, 1909; 

Viets, 1936 

Husiatinschi, 

1936b 

(as P. botezati) 

Halbert, 1944 
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Piersigia koenikei Viets 

Viets described Piersigia koenikei in 1909. 

The species can be identified easily with Viets 

(1936), who described the species as an awk¬ 

ward, creeping water mite. 

Three specimens of P. koenikei were col¬ 

lected on April 13, 1994 in core samples from 

a railway ditch near the Saneringsweg, north¬ 

east of Echteld (coordinates 164.5-436.7). The 

ditch, with a width of 5 m and a depth of 1 m, 

had a semi-permanent character and was un¬ 

shaded. The water level was extremely high 

for the time of year (J G. M. Cuppen, person¬ 

al communication). The soil consisted of grey 

clay, covered by a thin layer of coarse organic 

matter. The vegetation, almost restricted to the 

banks of the ditch, consisted of helophytes, 

mainly Galium palustre L., Carex acuta L., 

Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. and Men¬ 

tha aquatica L. Floating and submerse vegeta¬ 

tion was scarce and consisted of Lemna minor 

L., Lemna trisulca L. and Riccia fluitans L. 

The water was clear and had a relatively low 

hardness (6 °D), a low chloride level (13.1 

mg/1) and a low conductivity (196 pS/cm). 

These characteristics indicate that the ditch is 

Fig. 1. Distribution of Piersigia intermedia in The Nether¬ 

lands. 

relatively little influenced by pollution nor by 

intake of Rhine water. This agrees with the hy¬ 

drological isolation of the ditch, as compared 

to polder ditches with an important drainage 

function (Van Maanen, 1995). 

Other species of interest found here were 

Piersigia intermedia (discussed below), as 

well as Arrenurus truncatellus (Müller), Hy- 

dryphantes crassipalpis Koenike, Pionacer - 

eus norvégiens Thor, Thyas pachystoma Koe¬ 

nike and Tiphys pistillifer (Koenike). All these 

species are rare in The Netherlands, and can 

be found in temporary and semi-aquatic habi¬ 

tats, like quagfens and terrestrializing ditches 

(Smit & Van der Hammen, 1996). 

Only four other records of Piersigia koeni¬ 

kei (table 1), from three countries, are known 

to us. Viets (1909, 1936) mentions the species 

from a shallow forest pool in Germany, where 

the holotype was collected between decompo¬ 

sing beech leaves. Other records are from a 

spring stream in the formerly Rumanian part 

of Bukowina, nowadays part of Ukraine (as P. 

botezati Husiatinschi, Husiatinschi, 1936b) 

and from two sites in Killarney, Ireland, in 

dikes in a bog area, where it was accompanied 

by P. intermedia (Halbert, 1944). This is the 

least known of the three species treated in this 

article, it is extremely rare in Europe. 

Piersigia intermedia Williamson 

This species has been recently reported as new 

for the Dutch fauna (Smit & Van der 

Hammen, 1990). These authors reported the 

species from a brook in the province of 

Drenthe, and from a former river branch in the 

province of Overijssel. Meanwhile, 16 Dutch 

records have become known, including turba¬ 

ries, flooded reedlands, terrestrializing ditches 

and quagfens (Smit & Van der Hammen, 

1996). For all known Dutch records see figure 

1. In the railway ditches in the Betuwe the spe¬ 

cies was found on the same date and location 

as Piersigia koenikei. 

Within Europe, this species is known from 

England, Ireland, Germany, Poland, Ukraine, 

Russia and Sweden (table 2). Outside Europe, 

this species occurs in the United States 
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Table 2. Previous European records of P. intermedia outside The Netherlands. Abbreviations: RU: Russia; S: Sweden; GB: Great 
Britain; PL: Poland; see also table 1. 

Date Site and number Habitat Other water mites of 
temporary habitats 

Reference 

1899 RU, Kaliningrad Viets, 1913 
(= Koeningsbergen, 
Prussia) 

(as P. limnophila) 

1902 GB, Lincolnshire, 
Manton, 1 $ 

Williamson, 1912 

1905 GB, Norfolk Broads 1 $ Williamson, 1912 
7.VU931 S, Uppland, Skenora, ’’Erlenbruch”, pool Thyas barbigera, T. pachystoma Lundblad, 1962 
and 1 $ resp. 1 S and 1 $ with Sphagum and Zschokkea oblonga, Oxus 

12.vi.1932 Carex nodigerus, Tiphys ensifer, T. 

scaurus, Pionacercus 

norvegicus, Arrenurus 

mediorotundatus, A. truncatellus 

22.x.1935 UA, Tshernovtsy perennial pond with Husiatinschi, 
(= RM, Bukowina, 
Cernäuü, Bila), 3 $ 

many mosses 1936a 

30.x.1935 UA, Tshernovtsy large pond, fed with Husiatinschi, 
(= RM, Bukowina, seepage water, in 1936a 
Cernäu(i, Tepna) 
1 â and 1 $ 

beech forest 

2.XU935 UA, Tshernovtsy peat bog with Husiatinschi, 
(= RM, Bukowina, Sphagnum and other 1936a 
Revna), 3 9 mosses 

11.V.1936 S, Smaland, Hallsjöy, temporary forest Euthyas truncata, Thyas Lundblad, 1962 
1 specimen pool with Sphagnum barbigera 

19.x.1936 UA, Bukowina, Mihodra, deep seepage pool Pionacercus leuckarti, Thyas Husiatinschi, 
near Berhoment am Sireth in fir forest in rivalis 1937 
(formerly RM) moorland. T. 8.5 °C 
EIRE, Killarney, Muckcross dike in bog area Piersigia koenikei, Vietsia Halbert, 1944 
Demesne, > 40 specimens scutata 

14.iv. and S, Upsala-Näs, 1 S ; temporary forest Thyas barbigera, T. ensifer, Lundblad, 1962 
1.V.1953 S, Uppland, Lurbo, pool with Sphagnum; T. scaurus, Zschokkea oblonga, 

2 specimens grass covered ditch Arrenurus mediorotundatus, 

A. truncatellus 

16.ii.1962 D, Mecklenburg, river clay pit; ditch in bog Thyas pachystoma, Arrenurus Schieferdecker, 
and May Müritz, 2 sites, 1 resp. area with poor truncatellus, Euthyas truncata 1966 
1962 3 specimens vegetation (Lemna 

minor). Both 
dystrophic with 
much detritus 

1970-1973 PL, Konin Lake area. Lake lake Euthyas truncata, Tiphys ensifer, Biesiadka, 1977 
Mikorzyriskie, 7 specimens Fiona clavicornis, Arrenurus 

truncatellus 

30.iv.1974 RU, Jaroslawl Wainstein, 1978 
iv-x.1982 PL, Poznan, Gniezno lake small lakes; both Arrenurus truncatellus Zawal, 1992 

district, Lake Debiniec and eutrophic. 
Lake Drazynek, 3 specimens Vegetation: 

Caricetum, 

Sphagnetum and 
mosses 

19.iii-v. 1984 D, Schleswig-Holstein, Two forest pools, Böttger & 
Kiel pH 6.5-6.6; EGV 

141-182, hardness 
3.4; alkalinity 
0.9-1.0.; T. 2 °C 
( 19.iii. 1984). One 
pond with Lemna 

minor and Riccia 

fluitans; the other 
devoid of vegetation 

Völkl, 1987 
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(Habeeb, 1953, cited in Lundblad, 1962; Ima- 
mura & Mitchell, 1967). The species has been 
reported from small eutrophic lakes in Poland 
(Zawal, 1992), from forest pools and limno- 
crene springs in Rumania (Husiatinschi 
1936a, 1937) and from ditches and bog areas 
in Ireland (Halbert, 1944). Some localities are 
considered eutrophic, others dystrophic. The 
acidity varies around pH 6.5. Several authors 
report low water temperatures. The majority 
of the sites is semi-permanent, although sever¬ 
al records seem to originate from permanent 
waters as clay pits, former river branches and 
lakes. Most records are from April to June and 
from September to October, but some speci¬ 
mens were even caught in February and 
November. 

Piersigia intermedia is clearly the most 
common one of the three species treated in 
this paper. 

Vietsia scutata (Protz) 

This species is reported as new for the Dutch 
fauna by Smit & Van der Hammen (1996). It 
was found in a quagfen on April 22, 1994 in 
the Weerribben (province of Overijssel). 
We report here three other records for The 
Netherlands. The second record was made by 
the first author who found three specimens of 
V. scutata in core samples on April 13, 1994 
from a railway ditch near the Saneringsweg, 

northeast of Echteld (coordinates 163.6- 
436.3). The location is one km west of the lo¬ 
cality where both Piersigia's were found. This 
temporary ditch with a width of 3 m and a 
depth of 0.45 m was slightly shaded by high 
poplars. The soil consisted of grey clay, cover¬ 
ed by a thin layer of coarse organic matter. 
The vegetation consisted of helophytes only 
and was dominated by Phragmites australis 
(Cav.) Steud. (coverage 50%). Iris pseudaco- 
rus L. and Carex acuta occurred with low co¬ 
verage percentages. The water was clear and 
less eutrophic than ditches in the area, which 
have a drainage function (Van Maanen, 1995). 
This is apparent by the lower concentrations 
of chloride (30.3 mg/1), sulfate (1.2 mg/1) and 
sodium (14.7 mg/1) and by the lower conducti¬ 
vity (348 pS/cm). 

The ditch was poor in water mite species; 
all species are typical for temporary waters, 
e.g. Piona clavicornis (Müller). The other in¬ 
vertebrate species are all quite common; the 
most remarkable was the large number of 
scirtid larvae, i.e. Cyphon Paykull (329 speci¬ 
mens) and Microcara testacea Linnaeus (279 
specimens). 

The third record of Vietsia scutata from 
The Netherlands very recently got known: 
H.P.J.J. Cuppen captured one specimen on 21 
April 1996 in a temporary ditch in the 
IJsselvallei near Klein-Amsterdam, municipa¬ 
lity of Voorst (province of Gelderland) (coor- 

Table 3. Previous European records of Vietsia scutata outside The Netherlands. Abbreviations: see table 1 and 2. 

Data Site and number Habitat Other water mites of 

temporary habitats 

Reference 

23.iv.1915 S, Uppland, Börjevägen grass coverd ditch Euthyas truncata, Thyas 

barbigera, Hydryphantes ruber 

Lundblad, 1962 

iv. 1919 D, Berlin, Köpenick 

Wendenschloß 

marsh Viets, 1936 

- D, Rügen, Sasnitz, 

Rusewase 

warm depression at 

the source of a stream 

Viets, 1936 

— D, Schlesien, Paulauer 

Bach, Brieg 

brook Viets, 1936 

— D, Bremen, Lesum flooded meadow and 

reedland ditch 

Viets, 1936 

EIRE, Killamey, 

Muckcross 

Demesne, 145 

shallow dike in bog 

area 

Piersigia intermedia, 

P. koenikei 

Halbert, 1944 

22.iii.1962 D, Mecklenburg, ditch in peaty Euthyas truncata, Thyas Schieferdecker, 

Großen Bruch Camx-marsh rivalis, Neumania spinipes 1966 
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dinates 203=462). The vegetation here consis¬ 

ted of Carex data All. and Calamagrostis ca- 

nescens (Weber) Roth. The location is a tem¬ 

porary habitat, desiccating each year in 

summer and filling with clear seepage water in 

winter and spring. Some other quite rare water 

mite species of temporary habitats were en¬ 

countered here, e.g. Thyas dirempta Koenike, 

Euthyas truncata (Neuman) and Fiona clavi- 

cornis. Further, the locality is of coleopterolo- 

gical importance because of the occurrence of 

the dytiscids Hydroporus glabriusculus Aubé 

and Hydroporus notatus Sturm (H.P.J.J. 

Cuppen, personal communication). 

The fourth record originates from a ditch at 

the Bennekomse Meent, a fenland (Dutch: 

“blauwgrasland”), in the municipality of Ede 

(province of Gelderland) (coordinates 169- 

446). One specimen was captured here by M. 

Koopmans on 24 April 1996. Here also a typi¬ 

cal fauna of temporary habitats was found, e.g. 

Piona davicornis and Fiona nodata laminata 

(Thor) (H.P.J.J. Cuppen, personal communi¬ 

cation). 

Outside The Netherlands V. scutata is known 

from seven localities, in Germany, Sweden 

and Ireland (table 3). Viets (1936) mentions 

the species from a marsh, a flooded meadow 

with Phragmites, a brook, and a warm depres¬ 

sion at the source of a brook (“warme Senke 

zur Beginn des Baches”). Lundblad (1962) re¬ 

ports the species from a grass covered ditch. 

Halbert (1944) mentions 145 specimens (!) 

from a shallow dike in a bog area and, finally, 

Schieferdecker (1966) reports it from a ditch. 

All known observations are from March and 

April. 

Discussion 

Piersigia intermedia, P. koenikei and V. scuta¬ 

ta are rare species, in The Netherlands as well 

as in Europe. In The Netherlands, they occur 

mainly in temporary and semi-aquatic habi¬ 

tats. Possibly, they were not found earlier due 

to the few studies on macro-invertebrates in 

these habitats. The increasing number of re¬ 

cords of P. intermedia and V. scutata may 

point this out. Apart from this, temporary ha¬ 

bitats have become rare in The Netherlands 

due to drainage; this may also apply to the sur¬ 

rounding countries (Böttger & Völkl, 1987). 

All three species seem characteristic for 

temporary viz. semi-permanent habitats and, 

in several cases, are found together, often with 

several accompanying rare water mites of 

temporary habitats. Further research on these 

habitats will undoubtedly reveal more locali¬ 

ties, making possible a better understanding of 

the ecology of these species. 
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Abstract: Possible changes in the pattern of distribution of Microlepidoptera species in The Netherlands in the last few 

decades were investigated. For that purpose the country was divided into six blocks, and the number of records of 104 

species in the Tinea database before and after 1975 was counted. The results show that over 50% of the species have un¬ 

dergone a significant change in distribution. Changes are strongest in species for which the distribution limit crosses the 

country. Generally, the pattern of change shows a NW/SE opposition, matching the major trend in climatic isolines. 

Although these results cannot be interpreted as a testimony of a major recent climatic change, we assume that the pattern 

changes are climate-induced. Our results imply a strong dynamism in the composition of local biocenoses; moreover it 

demonstrates that, as far as the cryptobiota is concerned, there is little point in monitoring Red List species as parame¬ 

ters of the conservation status or value of protected areas. 
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64, 1018 DH Amsterdam, The Netherlands. 

Introduction 

In a previous paper (Ellis et al., 1997) we de¬ 

monstrated that the flight peak of a large 

sample of Microlepidoptera in The Nether¬ 

lands has shifted during the last twenty years 

to a date roughly eleven days earlier. In the sa¬ 

me paper we suggested that this phenological 

shift, that is probably connected to the global 

change in temperature, might be accompanied 

by changes in the patterns of distribution. In 

the present paper the latter aspect will be ana¬ 

lysed. Again we used the Tinea database as the 

source of our data. 

Large, and mostly northward jumps of spe¬ 

cies are often recorded, but these usually are 

based on a few records, at the outer limit of the 

area of distribution. Examples for the fauna of 

The Netherlands include the sawfly Corynis 

crassicornis (Rossi) (Mol, 1988), the tortricid 

Cydia amplana (Hübner) (De Vos, 1991), the 

geometrid Stegania trimaculata (Villers) 

(Lempke & Ottenheim, 1989), and a number 

of Heteroptera (see Aukema, 1989). The more 

important, but often less spectacular “creep” 

of a species’ area by changes in abundance 

close to the area border are less frequently re¬ 

ported. Exceptions include the northward dis¬ 

placement of the noctuid Omphaloscelis luno- 

sa (Haworth) (De Vos & Zumkehr, 1995) and 

of Thaumetopoea processioned Linnaeus 

(Stigter & Romeijn, 1992), and the microlepi¬ 

doptera Phyllonorycter leucographella Zeller 

(Stigter & Van Frankenhuyzen, 1991), P. pla- 

tani (Staudinger) (Küchlein & Donner, 1993) 

and Bucculatrix thoracella (Thunberg) (Küch¬ 

lein & Van Frankenhuyzen, 1994). 

An essential problem is that the informa¬ 

tion present in a database like that of Tinea has 

not been collected in a systematic way. This is 

a general problem with faunistic data, espe¬ 

cially where it concerns the relatively poorly 

sampled cryptobiota. Moreover, negative da¬ 

ta, i.e., the local absence of a species, are ne¬ 

ver recorded (if that can be established at all). 

Most importantly, the amount of information 

per region per year generally rises in the cour¬ 

se of time, but not for all regions at the same 

pace. This prohibits a direct comparison of the 

distribution patterns in various periods. To put 

the question if there is a displacement of the 

fauna as a whole within The Netherlands the¬ 

refore is like trying to pull oneself up by the 

hairs. But we can ask ourselves the more res¬ 

tricted question if the pattern of abundance of 

the species within The Netherlands has chan- 
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ged. We therefore wil investigate if the relati¬ 

ve (compared with all other species) abundan¬ 

ce of each single species in parts of the coun¬ 

try has changed over time. 

Populations tend to be smallest and most 

widely scattered near the edge of the distribu¬ 

tional area of a species. Ecological theory pre¬ 

dicts that year-to-year fluctuations in popula¬ 

tion size will be largest in these peripheral 

populations (Brown, 1984; Hengeveld, 1990; 

Inkinen, 1994; Klomp, 1962; Lawton, 1995; 

Zeegers, 1991). Several species in our dataset 

have the border of their area of distribution 

crossing The Netherlands (table 1, data deri¬ 

ved from table 10.8 in Küchlein & Donner, 

1993). We will test the prediction that these 

“peripheral” species have changed more than 

the “central” species, that live closer to their 

distribution centre. 

extracted from the Tinea database. All records 

concern adults, collected in the field. More de¬ 

tails about the data set can be found in Ellis et 

al. (1997). All records were used this time; in 

particular there was no limitation as to the 

minimal number of records per species per 

year. We divided the country into six blocks: 

the same as the three sectors in the previous 

paper, with an additional east-west division 

(fig. 1). The number of records per species in 

the six blocks were counted, those from 

< 1975 (a few dating back as far as 1850) se¬ 

parately from those > 1976. We have chosen 

1975 as the pivotal year for two reasons: to 

have a sufficient number of old records to ena¬ 

ble statistical treatment, and because there is a 

clear dip in the number of records around that 

year. As already remarked in the introduction, 

the number of records rises differently in the 

blocks (fig. 1). Records from before and after 

Material and methods 

We used a data set consisting of the records of 

1975 are referred to below as ‘old’ and ‘new’ 

records, respectively. 

For each species we calculated an index 

104 of the most common Microlepidoptera, which indicates the degree to which the spe- 

1950 1960 1970 1980 1990 

Fig. 1. Number of records 

per block per year. (Lines 

are smoothed curves, obtai¬ 

ned by the locally weighted 

least square error method, 

taking 70% of the data into 

account; individual data- 

points not shown). The inset 

shows the arrangement of 

the blocks, and the total 

number of records per block 

before and after 1975. 
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cies has a “preference” for each of the blocks. 
The index (I), is based on the number of re¬ 
cords observed in a block (X), divided by the 
number expected there (E) on the ground of 
the total number of records of the species and 
the general pattern of all species combined. Ebs 
is the number of records of a species s in block 
b if species 5 were distributed over the blocks 
like all species taken together; it is obtained by 
multiplying the total number of records of s 

by: the total number of records (over all spe¬ 
cies) in block b, divided by the total number of 
all records for all species and all blocks. / is 
calculated as a logarithm, because its value 
will be positive if X exceeds E (and their quo¬ 
tient is larger than 1), zero if X and E are equal, 
and negative if X is less than E. I was calcula¬ 
ted for old and new records separately. The 
formulae are: Ibp, = ln((Xbsp+l)/Ebsp). Here Xbsp 
= the number of records of species s in block 
b in period p (“old” or “new”), and Ebsp = Ssp * 
Bbp fTp, where Ssp is total number of records of 
species 5 over all blocks in in period p, Bbp is 
the total number of records in block b in pe¬ 
riod p for all 104 species, and Tp is the total 
number of records of all 104 species over all 
blocks in period p. 

The difference Dbs = lbsm - IbsM then is an 
indication of the degree of change of preferen¬ 
ce of the species for block b. Because E is cal¬ 
culated for the periods and blocks separately, 
the effect of the unequal rise in observation 
density in the blocks is factored out. The va¬ 
lue Cs, viz., the sum of the absolute value of 
Dbs over all blocks is a more global indication 
of the change in distribution pattern of the spe¬ 
cies. 

To obtain an indication of the significance 
of the results, a small computer program was 
written that generated for each species separa¬ 
tely a numerical approximation of the distri¬ 
bution of C. This was done by randomly assig¬ 
ning values to Xhp (with the constraint that Ssnew 
and Ssold should remain the same) and calcula¬ 
ting the ensuing C. 3000 repetitions were run 
per species, and the resulting distribution was 
compared with the observed values in a two- 
tailed test (using totals of 0.001, 0.01 and 0.05 
percentiles). Because the values of X are free 

to vary widely, and independently in the two 
periods, the test is quite severe; this was con¬ 
firmed by some experiments with synthetic 
data sets. 

Results 

Table 1 gives for all species the values of 
Db>riew, and the significance of Db and C. More 
than half of the species show a significant 
change in the pattern of their distribution. 
(Note that, for one species, the highest values 
of D are not necessarily the most strongly sig¬ 
nificant; this is because the width of distribu¬ 
tion of the simulated values is strongly influ¬ 
enced by the value Bb/Bbn). The values of Dbs 
are significantly positively correlated for 
blocks 1-2 (Spearman’s R = 0.340, P = 0.006, 
Bonferroni correction applied) and blocks 1-3 
{R = 0.216, P = 0.041). This suggests that the 
changes in distributional patterns very roughly 
show a NW-SE opposition. 

The values of Cs for the peripheral species 
are significantly higher than for the central 
species; averages are 6.57 and 4.63, respecti¬ 
vely (Mest; df = 102, P = 0.008). 

Discussion 

Our results show that over half of the species 
have undergone a significant shift of their re¬ 
gional pattern of abundance. A strong dyna¬ 
mism in the distribution of individual species 
in itself is not uncommon. A well-known 
example of a species with a fluctuating pattern 
of abundance in The Netherlands is Araschnia 
levana Linnaeus (Van Swaay, 1990; Tax, 
1989); Pratt (1986-1987) documents similar 
expansions and contractions in Polygonia c- 
album Linnaeus in Great Britain. The result of 
our study is not so much that some species ha¬ 
ve shifted their distribution, but that so many 
have done so. 

We assume that these shifts in distribution 
have a climatological background. This is in¬ 
dicated by the roughly NW/SE pattern that is 
found, because climatic isolines in the Nether¬ 
lands in most cases show a SW/NE direction 
(cf. the Klimaatatlas van Nederland, 1972). 
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Table 1. List of the species used in the study, with: distribution (c: central species, p: peripheral species), the number of 
records before and after 1975, the values of Dh and C and the significance of Dh and C (*: 0.05>P>0.01, **: 
0.01>P>0.001; ***: 0.001>P). Nomenclature follows Küchlein & Donner (1993). 

c/p N D C significance 
=s’75 ^’76 1 2 3 4 5 6 D1 D2 D3 D4 D5 D6 C 

Adelidae 

Adela reaumurella c 69 569 -1.5 0.0 -0.8 -0.4 0.3 0.3 3.3 * 
Nemophora degeerella c 54 471 -1.5 -0.4 0.2 -0.4 -0.2 -0.1 2.9 * 

Bucculatricidae 

Bucculatrix ulmella 

Choreutidae 

c 7 266 -4.3 

ON 
o

 
oo 
o

 
o
~

t -0.7 -0.9 8.9 *** 

Anthophila fabriciana 

Coleophoridae 

c 35 504 -1.5 0.3 -0.1 0.4 1.3 -0.7 4.3 

Coleophora laricella P 6 141 -5.2 -1.4 0.0 -0.7 -1.3 -0.7 9.3 * 

Coleophora serratella 

Elachistidae 

c 31 362 -2.8 -0.7 0.1 0.6 -0.8 -0.1 5.1 

Elachista apicipunctella c 10 86 -2.4 0.2 -0.6 -0.8 0.1 -0.1 4.2 * * 

Elachista cerusella 

Gelechiidae 

c 82 497 -1.7 1.5 -0.5 0.8 0.3 0.7 5.4 * 

Aristotelia ericinella c 8 144 -2.9 -1.8 0.0 -0.3 -2.1 0.3 7.4 * 

Exoteleia dodecella c 12 180 -3.3 -1.0 -1.3 -0.2 0.5 -0.3 6.7 
Neofaculta ericetella p 23 311 -0.8 -0.2 -0.6 -1.0 0.3 -0.2 3.1 * 

Teleiodes proximella c 19 269 -2.2 -0.7 -0.7 -0.5 -0.1 0.1 4.4 
Teleiodes vulgella 

Gracillariidae 

c 3 119 -5.7 -3.2 -0.8 -0.1 -0.6 -0.8 11.2 * *** 

Caloptilia alchimiella c 75 589 -1.5 0.1 -0.4 0.4 0.9 -0.3 3.7 
Phyllonorycter harrisella c 10 306 -4.0 -2.0 -1.2 0.6 -0.5 0.1 8.5 * 
Phyllonorycter quercifoliella 

Incurvariidae 

c 12 341 -2.6 -1.3 -1.2 0.2 0.4 0.4 6.1 

Incurvaria masculella c 43 260 -2.3 1.7 -1.2 -0.4 -0.9 0.5 7.1 ** 
Nepticulidae 

Ectoedemia albifasciella 

Oecophoridae 

c 5 115 -4.6 -2.4 -1.9 0.6 -0.6 -0.1 10.2 *** 

Batia lunaris c 13 175 -2.6 0.0 -0.3 -0.9 0.6 0.4 4.9 
Batia mitella p 22 266 -4.5 0.5 0.5 -0.1 -1.2 -0.1 7.0 * 
Carcina quercana c 165 737 -0.4 1.2 -0.2 1.4 -0.5 -0.7 4.3 
Denisia stipella p 19 74 -2.1 0.4 -1.0 -0.8 -1.3 1.3 7.0 * 

Diumeafagella c 86 545 -1.8 0.9 -1.5 0.1 1.0 -0.1 5.5 
Diurnea phryganella p 15 73 -3.5 0.2 0.1 -0.7 -0.7 0.2 5.5 
Ethmiafunerella p 30 225 -4.0 -3.0 -0.2 -0.1 1.5 -0.5 9.3 
Pleurota bicostella c 25 84 -3.4 -0.9 -1.7 -0.9 0.1 1.1 8.1 
Stathmopoda pedella 

Plutellidae 

c 9 148 -3.4 0.9 -1.9 -0.3 -0.9 -0.9 8.1 *** 

Plutella xylostella 

Pterophoridae 

c 484 1614 1.5 0.3 -0.2 0.2 0.3 -0.2 2.7 ** * 

Platyptilia gonodactyla c 67 107 -2.6 -0.7 0.3 -0.4 1.4 0.4 5.8 
Pterophoms pentadactyla 

Pyralidae 

c 79 303 -2.2 0.0 0.2 -1.1 1.1 0.2 4.9 

Agriphila inquinatella c 408 410 1.4 1.7 0.0 -0.8 0.6 -0.6 5.2 * 
Agriphila straminella c 1240 1205 -0.4 0.5 -0.1 0.2 0.4 -0.1 1.7 ** 
Agriphila tristella c 1023 1307 -0.6 -0.1 0.2 -0.2 -0.1 -0.2 1.3 *** 
Anerastia lotella c 223 276 0.2 1.5 0.0 -0.1 1.6 -0.1 3.5 
Aphomia sociella c 375 471 -2.2 0.1 0.3 0.2 0.3 -0.4 3.6 * 
Cataclysta lemnata c 305 623 -1.7 0.5 0.1 -0.5 0.5 0.1 3.4 
Catoptria margaritella c 267 261 -0.1 0.0 -1.0 -0.5 -0.3 0.3 2.1 ** 

Chilo phragmitella c 772 447 0.0 -0.2 0.3 -0.3 0.1 0.2 1.1 ** 

Chrysoteuchia culmella c 1167 1728 -0.7 0.2 0.1 0.2 0.2 -0.1 1.4 *** 
Crambus ericella c 158 111 -1.6 -1.3 -1.0 -0.5 1.2 0.9 6.5 
Crambus lathoniellus c 772 1166 0.2 0.5 -0.5 -0.1 0.4 -0.3 2.1 ** 

Crambus pascuella c 521 417 1.5 0.1 -0.5 -0.1 0.2 0.4 2.9 ** 
Crambus perlella c 889 790 -0.4 0.8 0.2 0.3 0.3 0.0 1.9 *** 

Elophila nymphaeata c 458 413 -1.1 0.0 -0.3 -0.2 0.0 0.4 2.0 ** 
Endotricha flammealis c 132 639 -1.5 0.7 0.6 -0.8 -0.9 0.3 4.8 
Eurrhypara hortulata c 603 1286 -1.8 0.1 -0.1 0.2 0.6 0.0 2.8 * 

Evergestis forficalis c 543 741 -2.1 -0.2 0.0 0.4 0.0 -0.1 2.8 * 

Hypsopygia costalis c 513 869 -0.8 0.5 0.1 0.1 0.4 -0.2 2.1 *** 



Ent. Ber., Amst. 57 (1997) 123 

Table 1. Continuation. 

c/p N D 
^’75 ^’76 12 3 4 5 6 

C 
D1 D2 D3 

significance 
D4 D5 D6 C 

Metriostola betulae c 272 185 -0.7 0.1 -0.9 -0.1 1.7 0.5 4.0 
Numonia advenella c 186 320 -1.5 0.4 0.3 0.3 -0.5 0.2 3.1 * 

Ostrinia nubilalis c 266 312 -2.8 0.9 -0.2 0.2 1.2 0.3 5.7 
Phycita roborella c 259 572 -0.7 0.1 0.4 -0.6 0.7 0.3 2.8 * 

Pleuroptya ruralis c 648 889 -0.6 0.7 0.1 0.2 -0.3 -0.2 2.1 ** 

Pyrausta aurata c 286 552 -1.7 2.3 0.6 0.0 0.9 -1.0 6.6 * 

Schoenobius forficella c 622 403 -0.5 -0.4 0.1 0.1 1.5 -0.7 3.2 * 

Scoparia ambigualis c 389 1246 -0.3 -0.4 -0.4 -0.2 1.1 -0.1 2.5 ** 

Synaphe punctalis c 238 473 -0.5 1.2 -0.4 -2.0 -0.1 -0.4 4.4 
Tischeriidae 

Tischeria ekebladella c 14 288 -3.2 -0.2 -0.2 -0.6 -1.4 1.0 6.5 
Tortricidae 

Agapeta hamana c 126 342 -1.4 0.4 0.4 -0.2 0.0 0.0 2.6 * 

Aleimma loeflingiana c 82 402 -0.5 0.4 -0.6 -0.1 2.0 -0.1 3.7 
Ancylis achatana c 20 317 -3.4 -0.4 0.7 -0.7 0.6 -0.4 6.1 
Ancylis mitterbacheriana c 5 129 -4.6 -1.8 -0.4 -0.6 -0.9 -0.2 8.5 
Apotomis betuletana c 219 375 0.2 0.0 -0.7 0.7 0.9 0.0 2.6 * 

Archips podana c 2325 977 2.3 -0.7 1.0 -0.6 -0.9 0.4 5.8 ** 

Archips xylosteana c 505 534 -0.1 0.4 0.0 -0.2 0.4 -0.1 1.2 *** 

Bactra lancealana c 58 403 -1.0 1.6 -0.6 -0.5 0.6 0.3 4.5 * 

Capua vulgana c 56 350 -1.8 -1.1 -0.3 -0.5 0.6 1.5 5.8 
Celypha striana c 279 361 0.8 -1.2 -0.3 2.0 1.1 0.5 6.0 * 

Choristoneura hebenstreitella c 46 150 -3.3 0.8 -0.2 -0.8 1.1 0.1 6.2 
Clepsis consimilana c 45 446 -2.0 -0.7 0.6 -0.8 0.0 0.4 4.5 
Clepsis spectrana c 1375 637 1.4 0.3 0.5 -0.4 -0.4 0.4 3.3 * 

Cydia pomonella c 2353 444 1.4 -0.5 0.9 -0.4 0.0 0.1 3.3 * 

Cydia splendana c 269 602 -0.3 0.2 0.0 0.6 0.0 -0.1 1.3 *** 

Epiblema cynosbatella c 51 213 -0.5 0.3 -0.3 0.5 1.1 -0.5 3.3 * 

Epiblema rosaecolana c 108 380 -0.2 -0.9 0.3 0.0 0.1 -0.2 1.7 ** 

Epiblema uddmanniana c 58 557 -0.9 -0.6 0.9 -0.3 -0.5 -0.3 3.5 
Epinotia bilunana p 25 192 -3.4 0.0 0.5 -0.3 1.0 -0.7 5.8 
Epinotia immundana c 32 451 -1.8 0.5 -0.7 -1.1 -0.1 -0.8 4.9 
Epinotia nisella c 20 89 -1.2 0.1 -0.4 1.1 -1.0 -0.6 4.4 * 

Epinotia solandriana c 41 180 -1.9 -0.5 -0.8 1.1 0.0 -0.5 4.8 
Epinotia tedella c 14 165 -3.7 0.6 -1.2 -0.7 -0.2 -0.2 6.7 * 

Epinotia tetraquetrana c 12 140 -3.5 -2.1 -1.6 -0.4 0.4 1.7 9.9 * 

Eucosma cana c 86 476 -0.6 1.9 -0.1 0.1 1.1 0.3 4.1 * 

Eupoecilia angustana c 32 134 -1.2 -0.7 0.5 1.0 0.5 -0.9 4.8 
Gypsonoma dealbana c 37 514 -2.1 -0.8 -0.4 0.7 1.3 0.3 5.7 
Hedya dimidioalba c 412 678 0.9 0.1 0.0 0.7 0.9 -0.1 2.8 * * 

Lathronympha strigana p 38 249 -2.6 -0.3 0.4 -0.4 1.4 0.1 5.2 
Olethreutes arcuella p 20 101 -1.8 0.1 -2.4 -0.9 1.2 0.6 7.0 * 

Olethreutes bifasciana c 7 202 -1.4 -2.0 0.3 -0.9 0.4 -1.3 6.4 
Olethreutes lacunana c 713 1898 0.7 -0.9 0.2 0.8 -0.5 0.6 3.6 * 

Olethreutes schulziana c 25 308 -1.2 -0.6 -1.2 -1.6 -2.2 -2.7 9.6 * * 

Pandemis cerasana c 814 1128 1.6 -0.1 0.3 0.2 -0.8 -0.1 3.0 ** 

Rhopobota naevana c 37 409 -3.7 0.1 0.0 0.9 -0.7 -1.1 6.5 
Tortricodes altemella c 55 420 -3.3 -0.3 -0.6 -0.1 1.5 -0.8 6.6 
Tortrix viridana c 289 650 0.2 0.0 -0.6 0.7 2.7 0.3 4.6 
Zeiraphera isertana c 59 452 -1.9 -0.5 -0.2 1.5 0.2 -0.1 4.3 * 

Yponomeutidae 
Argyresthia bonnetella c 13 124 -2.4 -1.7 0.4 -0.5 1.0 -0.7 6.6 
Argyresthia brockeella c 34 299 -2.0 -0.6 0.0 0.2 0.4 -1.0 4.2 
Argyresthia conjugella c 31 423 -0.9 0.2 -1.4 -0.8 0.7 -0.6 4.5 
Argyresthia goedartella c 70 802 -1.7 -0.3 0.5 0.1 -0.4 -1.4 4.4 
Argyresthia pruniella c 34 220 -2.3 -0.5 0.3 0.4 0.1 -0.5 4.0 
Argyresthia retinella c 21 323 -1.9 -0.1 0.3 0.2 0.0 -1.1 3.5 * 

Yponomeuta evonymella c 191 763 -0.5 1.0 -0.4 1.3 2.0 0.1 5.3 
Yponomeuta sedella p 16 154 -3.6 -0.7 -0.6 -0.5 -0.1 1.2 6.6 
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This matches with the overall trend in distri¬ 

butional area limits recognised in The Nether¬ 

lands by Küchlein & Donner (1993). Another 

indication is found in the numerous reports in 

literature of strong recent northward range ex¬ 

pansions, a few of which were referred to al¬ 

ready in the Introduction. Our explanation is 

in agreement with the general opinion in lite¬ 

rature on species distributions (e.g., Bruun, 

1992; Dennis, 1993; Heath, 1975; Kaisila, 

1962). A species’ distribution is the result of 

its population dynamics (Sutherst et al., 1995), 

and this is determined to a large extent by cli¬ 

matic variables. Numerical simulations by 

Aspinall & Matthews (1994), working with 

Carterocephalus palaemon Pallas, and Wil¬ 

liams & Liebhold (1995), who studied the fo¬ 

rest defoliators Choristoneura occidentalis 

Freeman and Lymantria dispar (Linnaeus) in¬ 

dicate that relatively small changes in tempe¬ 

rature and precipitation may result in strong 

distributional effects, that, moreover, are un¬ 

correlated from one species to the other. 

It must be borne in mind that we cannot de¬ 

cide upon our data whether the degree of dis¬ 

tributional flux is “normal”, or higher than in 

the last few centuries because of the ongoing 

global climatic change. Only a continued mo¬ 

nitoring can make this clear. That a northward 

expansion has been going on already in the 

first half of the century is demonstrated by 

Kaisila (1962). Working on a huge amount of 

distributional data of Lepidoptera in Finland, 

Kaisila found two periods of strong expan¬ 

sion, one starting around 1910, the second 

around 1930, separated by a stationary or 

regressive period in between. 

Locally, these area changes are translated 

in changes in the composition of the fauna. 

This is precisely what was found by Küchlein 

& Munsters (1988) in the fauna of Stein (pro¬ 

vince of Limburg). In a comparison of the pe¬ 

riods 1959-1963 and 1979-1985 it appeared 

that 17% of the species complement of 

Tortricidae + Pyralidae was lost in the second 

period, and 27% gained (32 and 59 species, 

respectively). Bruun (1992) daily operated a 

moth trap on the tiny island of Houtskär in the 

Baltic Sea for from 1954 up to 1989, with on¬ 

ly two interruptions of a week each. He too 

found a dynamic fauna (10 species settled in 

this period, and 158 disappeared, although it 

must be acknowledged that part of that is attri¬ 

buted to toxic fallout after the Chernobyl dis¬ 

aster). More examples can be found in 

Udvardy (1969), who himself is a strong ad¬ 

vocate of faunal dynamism. 

The effect of this to and fro in local densities 

is what was called “labile species associations” 

by Lawton (1995). In other words, the species 

assemblage at one place is inherently unstable, 

and the components of the food web change 

over time. This fits with Thomas’ (1995) con¬ 

clusion that many cryptobionts are restricted to 

a narrow time slice in the succession of a vege¬ 

tation, and for that reason tend to occupy a ha¬ 

bitat patch only for a limited number of years. 

When species come and go at a place, be it 

through normal or unusually strong climatic 

vicissitudes, then there is little point in moni¬ 

toring single species for the sake of evaluating 

the long-term ecological health or conserva¬ 

tion status of a habitat. In other words, it may 

be a bad policy to focus strongly on Red List 

taxa for monitoring purposes as a stand-in for 

the ecosystem as a whole. It has been argued 

that cryptobionts, with their generally short to 

very short generation time, in nature have an 

inherently chaotic pattern of population dyna¬ 

mism (Zeegers & Van Veen, 1989). This ele¬ 

ment of chaos, compounded with that of a re¬ 

sponse to climatic change, make cryptobiotic 

species generally inappropriate long-term mo¬ 

nitor species. Moreover, as was corroborated 

by our results, populations change most 

strongly the more one approaches the distribu¬ 

tional margin of a species. Thus, precisely in 

the part of its area where a species tends to be 

rarest, and has the highest change of obtaining 

Red List status, it is most difficult to sensibly 

monitor the species. Added to the other limita¬ 

tions of Red Data Lists for the cryptobiota (too 

many badly known groups, too few people ca¬ 

pable to identify them, lists grow to unwieldy 

length) this argues for the selection of other 

parameters rather than number of Red List 

species, as a yardstick of conservation value or 

status of a site. 
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Boekbesprekingen 

STEPHEN L. BUCHMANN & GARY PAUL 

NABHAN, 1996. The forgotten pollinators 

i-xx, 1-292. Voorwoord door E. O. Wilson; il- 

lustr. door Paul Mirocha; ca. 250 refs; glossa¬ 

ry, appendices; index 24 kolommen. Island 

Press (1718 Connecticut Avenue N.W., Suite 

300, Washington DC, 20009 USA); ISBN 1- 

55963-352-2. Prijs (gebonden): $ 25.-. 

Elk jaar hangen enkele moedige natuurbe¬ 

schermers aan touwen boven aan een duizend 

meter hoog klif van de Hawaii-archipel - een 

van de hoogste klifkusten ter wereld - om de 

120 nog levende exemplaren van een endemi¬ 

sche, zeer ernstige bedreigde, plantensoort 

met een penseeltje te bestuiven. Ze doen dit 

omdat de laatste, en meest cruciale draad is af¬ 

gesneden die deze plant verbond met zijn leef¬ 

wereld: de enige vogelsoort die deze plant be¬ 

stoof is uitgestorven. 

Hoewel het verhaal van de bijtjes en de 

bloemetjes spreekwoordelijk geworden is, 

wordt het ware belang ervan maar door weini¬ 

gen begrepen. Ruim 80% van alle planten¬ 

soorten is voor zijn bestuiving aangewezen op 

dieren (insekten, vogels, vleermuizen, soms 

zelfs muizen of hagedissen); windbestuiving, 

die bij ons nog vrij veel voorkomt, is in war¬ 

mer gebieden een uitzondering. Een planten¬ 

soort die niet wordt bestoven kan jaren, soms 

eeuwen blijven overleven maar is, in de woor¬ 

den van Daniel Janzen, niet meer dan een le¬ 

vende dode. Hoeveel soorten in dit stadium 

verkeren is niet met zekerheid bekend. De 

dringende boodschap van dit boek over de 

” vergeten bestui vers” is dat allen die iets met 

natuurbescherming te maken hebben, al is het 

maar als toeschouwer, moeten worden door¬ 

drongen van de ernst van deze dreiging. 

Dat het belang van bestuivers zo weinig 

wordt onderkend, wordt voor een deel veroor¬ 

zaakt doordat het moment van bestuiving 

maar zeer kort kan duren. Een vleermuis of 

pijlstaartvlinder kan (’s nachts) in minder dan 

enkele seconden een bloem aandoen; maar dat 

ene kort moment bepaalt of de bloem al dan 

niet voor niets geleefd heeft. 

Een ander struikelblok is het alomverbreide 

idee dat waar honingbijen zijn (en waar zijn 

die niet) het met de bestuiving van gekweekte 

en wilde planten wel goed zit. Misschien komt 

het ten dele wel doordat voor velen bij en ho¬ 

ningbij hetzelfde betekent. In feite zijn ho¬ 

ningbijen niet overal; waar ze wel zijn heeft 

men ze vaak, tot schade van de plaatselijke 

fauna én flora, geïmporteerd (Zuid Amenka, 

Noord-Amerika, Australië); en waar ze wel 

van nature voorkomen (Europa, Afrika) wor¬ 

den ze door menselijke hulp meestal zo ge¬ 

steund en versleept dat ze serieuze voedsel- 

concurrenten zijn van wilde bestuivers, wilde 

bijen wel in de eerste plaats. Honingbijen zijn 

dus niet de enige bloembestuivers, zelfs niet 

bij ons, en voor sommige gekweekte, en veel 

wilde planten spelen ze geen rol voor de be¬ 

stuiving, tenzij een negatieve, namelijk als 

nectarrovers. De bijna open oorlog tussen pro¬ 

fessionele imkers en natuurbeschermers om 

de exploitatie van de laatste bloemrijke na¬ 

tuurgebieden in Australië en Noord-Amerika, 

en ook wel elders, is een bittere parodie van de 

oude glorie van de romantische Schweize¬ 

rische Bienenvater. 

Het veranderen van het natuurlijke kind¬ 

schap in cultuurlandschap, en het omzetten 

van rijkgeschakeerd kleinschalig cultuurland¬ 

schap in grootschalige monocultures vrijwel 

zonder enige patroon heeft stapsgewijs de di¬ 

versiteit van de fauna teruggebracht: een on¬ 

bekend aantal soorten is uitgestorven, en van 

de overblijvende soorten zijn de populaties 

kleiner geworden, en verder uiteenkomen te 

liggen. Dit proces is, zoals iedereen nu wel 

weet, versterkt door onder meer het onverant- 
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woord gebruik van breed-spectrum pesticiden 

en de introductie van exotische soorten. Maar 

verlies van diversiteit is meer: in dit proces 

worden meer en meer biologische relaties 

doorgesneden. Daaronder zijn ook de relaties 

tussen planten en hun bestuivers, wat, na het 

passeren van een onzichtbare maar kritische 

grens, kan leiden tot wat in dit boek wordt om¬ 

schreven als een cascade van extincties. 

Dit is in een wetenschappelijke bibliotheek 

als die van de NEV een ongewoon emotioneel 

boek. Maar het is ook zonder meer emotione¬ 

rend om te lezen hoe snel, hoe totaal de ver- 

woesting van een landschap kan verlopen - en 

erbij verteld te krijgen wat dit gaat betekenen. 

Helaas is het boek onvertaalbaar. Daarvoor 

zijn de meeste voorbeelden tezeer ontleend 

aan Noord-Amerika, en nog wel vooral de zui¬ 

delijke staten en Mexico. Desalniettemin is 

het een van de boeken waarvan ik het van har¬ 

te hoop dat het zeer veel zal worden uitge¬ 

leend. Het is trouwens ook het aanschaffen 

meer dan waard. 

Willem N. Ellis. 

KÖHLER, F., 1996. Käferfauna in Natur¬ 
waldzellen und Wirtschaftswald. Ver¬ 
gleichsuntersuchungen im Waldreservat 
Kermeter in der Nordeifel. Schriftenreihe 

der Landesanstalt für Ökologie, Bodenord¬ 

nung und Forsten/Landesambt für Agrarord¬ 

nung Nordrhein-Westfalen, Band 6: 1-283, 

168 figuren, 76 tabellen, 69 kleurenfoto’s. 

Landwirtschaftsverlag, Hülsebrockstrasse 2, 

48165 Münster, Deutschland. ISBN 3-89174- 

018-0. DM 34,-. 

De insectenwerkgroep van de KNNV te 

Tilburg publiceerde december 1996 een ver¬ 

slag van haar onderzoek naar de entomofauna 

van het natuurreservaat “De Brand”. Het doel 

was alle insecten die met één vangstmethode, 

een Malaiseval, gedurende bijna een jaar wer¬ 

den verzameld, te determineren onder inscha¬ 

keling van een groot aantal specialisten. Het 

boek ‘Brand-stof geeft een overzicht van de 

grote aantallen insecten (>300.000) die met 

behulp van deze ene methode werden verza¬ 

meld, van de diversiteit van de Nederlandse 

entomofauna, van taxonomische problemen 

en van ontbrekende specialisten die geen tijd 

hebben. De zeer lange lijst van soorten 

(>2000) kan helaas niet vergeleken worden 

met andere, omdat deze in onze regio niet voor 

handen zijn. 

Het boek van de coleopteroloog Frank 

Köhler heeft een andere opzet. Door één per¬ 

soon is met behulp van een groot aantal tech¬ 

nieken getracht alle soorten kevers (materiaal 

van andere orden is nog beschikbaar!) binnen 

het bosreservaat Kermeter in de noordelijke 

Eifel te verzamelen. Na een beperkte voorstu¬ 

die in 1990 werd van juni 1992 tot september 

1993 het onderzoek uitgevoerd, waarbij de 

verschillende technieken op het meest gunsti¬ 

ge moment van het seizoen gehanteerd wer¬ 

den. Het probleem van het niet of slecht kun¬ 

nen vergelijken met ander onderzoek werd 

(gedeeltelijk) omzeild door binnen het reser¬ 

vaat vier deelgebieden van elk ongeveer 15ha 

te onderscheiden: de Naturwaldzellen “Schä¬ 

ferheld” en “Wiegelskammer”, en twee gebie¬ 

den met produktiebos, “Lohrbachskopf” en 

“Am Steinbach”. Om misverstanden te ver¬ 

mijden, in alle gevallen handelt het om loof¬ 

bossen met een dominantie van beuk (Fagus 

sylvatica L.) en een ouderdom van meer dan 

honderd jaar en ook het produktiebos is, blij¬ 

kens de foto’s, niet wat wij ons daar gewoon¬ 

lijk bij voorstellen. Bij het onderzoek werden 

meer dan 100.000 kevers verzameld verdeeld 

over 1218 soorten; het aantal soorten per deel¬ 

gebied lag tussen 700 en 800. 

De resultaten van het onderzoek worden 

weergegeven in tabelvorm met de soorten en 

hun talrijkheid per deelgebied in taxonomi¬ 

sche volgorde. Aan het eind van het boek 

wordt de tabel herhaald, maar dan wordt er 

aan iedere soort een ecocode toegekend. De 

faunistisch belangrijkste (zeer zeldzame) 

soorten, merendeels voorzien van een goede 

kleurenfoto van het opgezette dier, worden 

uitvoerig besproken. Voor de Nederlandse co¬ 

leopteroloog zijn deze hoofdstukken interes¬ 

sant. 

De grote waarde van het boek ligt echter in 

de hoofdstukken die de bemonsteringsmetho- 
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den behandelen en de verwerking van de re¬ 

sultaten. De bemonsteringen bestaan niet al¬ 

leen uit de traditionele handvangsten, klop- en 

sleepmonsters, en zeefmethoden, maar ook uit 

raam- en kleurvallen, stameklektoren, lij naval¬ 

len, bodem- en vliegvallen met en zonder lok¬ 

middelen, en het automobielnet, en dat alle¬ 

maal in hetzetzelfde gebied en in dezelfde 

periode. De gegevens zijn ondergebracht in de 

databank “Kermeter-Daten”. Daarna zijn de 

gegevens op tal van manieren bewerkt, waar¬ 

bij zowel de verschillende bemonsteringstech- 

nieken als de voorkomende biotopen in de 

verschillende deelgebieden onderling vergele¬ 

ken worden. Speciale aandacht wordt hierbij 

geschonken, en dat is niet zo vreemd bij een 

bosreservaat, aan de schors- en houtbewonen- 

de kevers en de paddenstoelenkevers, groepen 

van soorten, die vooral tijdens en na het afster¬ 

ven van de bomen belangrijk worden. 

Mogelijk teleurstellend voor onderzoeker 

waren de relatief geringe verschillen tussen de 

keverfauna van de Naturwaldzellen en het 

produktiebos. Waarschijnlijk waren hiervoor 

de verschillen in ouderdom van de bomen, de 

hoeveelheid dood hout en de verschillen in ve¬ 

getatie tussen de deelgebieden te gering en bo¬ 

vendien waren de afzonderlijk onderscheiden 

deelgebieden gelegen in één groot bosgebied. 

Desondanks rijst de vraag wanneer de Neder¬ 

landse overheid of natuurbeherende organisa¬ 

ties een dergelijk onderzoek in Nederland mo¬ 

gelijk maken. 

Het boek wordt aanbevolen aan coleoptero- 

logen en bosbiologen. Gezien het gebodene 

kan de prijs voor niemand een beletsel zijn. 

J. G. M. Guppen. 
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Introduction 

Within the framework of preparing and com¬ 

pleting keys to the water bugs of Minas 

Gerais, of which a first provisional edition 

meant as a work document, is to be published 

soon (Nieser & Lane de Melo, in press) the 

following undescribed species of Buenoa 

Kirkaldy has been found. Most of the material 

has been collected by the authors but some ad¬ 

ditional material from a study of the fauna of 

the basins of the rivers Sâo Francisco and 

Doce by L. Rocha (Institute of Biological 

Sciences, Federal University of Minas Gerais) 

has been included. 

The genus Buenoa was split off from the 

genus Anisops Spinola by Kirkaldy (1904) and 

includes the New World species of the subfa¬ 

mily Anisopinae. Apart from the geographical 

separation the difference is that males of 

Buenoa have 2-segmented front tarsi whereas 

males of Anisops have 1-segmented tarsi. 

There are about 50 described species of 

Buenoa with the greatest number of species per 

area in the lowlands of tropical South America 

(Truxal, 1953; Nieser, 1975). Anisopinae be¬ 

long to the few insects that have haemoglobin, 

which they use to store oxygen. It frees the air 

bubble they carry during a dive for another 

puipose, namely maintaining neutral buoyan¬ 

cy. With the Chaoborinae (Diptera: Culicidae) 

larvae the Anisopinae are among the few real¬ 

ly planktonic insects. As a consequence of this 

way of life Anisopinae are inhabitants of wa¬ 

ters with no or very low current. 

Measurements are in mm and are based on 

five specimens of each sex, if possible rand¬ 

omly chosen from the sample containing the 

holotype, and are presented as the actual range 

of the measurements in some cases followed 

by the sample mean ± its standard deviation. 

The body length is measured from the anterior 

point of head to the caudal apex of hemelytra 

in dorsal view. 

Depositories are indicated as registered in 

Arnett et al. (1993 ): DPIB (Deparamento de 

Parasitologia, Instituto de Biologia, Belo 

Horizonte, Minas Gerais, Brazil), JTPC (J. T. 

Polhemus collection, Englewood, Colorado, 

USA), LACM (Los Angeles County Museum, 

California, USA), MUDH (Museon, Den 

Haag, The Netherlands), MZSP (Museu Zoo- 

logico, Säo Paulo, Brazil), NHMW (Naturhis¬ 

torisches Museum, Wien, Austria), RMNH 

(Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden, 

The Netherlands), SEMC (Snow Entomologi- 
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Figs 1-4. Buenoa oreia spec, nov., paratype 6. 1, foreleg, inner view, spotted area indicating dense pilosity (scale 1 mm); 

2, caudal view of fore tibia (scale 1 mm); 3-4, tibial comb; 3, specimen from Serra do Cipó; 4, specimen from Serra da 

Canastra (scale 0.1 mm). 

cal Collections, Lawrence, KS, USA), ZMAN 

(Zoölogisch Museum, Amsterdam, The Ne¬ 

therlands). Not registered: NCTN (Nieser col¬ 

lection, Tiel, The Netherlands). 

Abbreviations used: brach. - brachypte- 

rous, macr. = macropterous. 

Buenoa oreia spec. nov. 
(figs 1-6, 8, 10-11) 

Type material 

Holotype: brach. 6, Brazil, Minas Gerais, Serra do Cipó 

(19°20/S, 43°30'W) Basin of Rio Doce, ± 1100 m a.s.l., li¬ 

vre [free swimming], Aug. 1993, leg. L. Rocha (MZSP). 

Paratypes: 6 6,6 9, all brach., same data as holotype 

(MZSP: 1 $ allotype; DPIB: 2 6, 3 9 ; NCTN: 1 6, 2 9 ; 

LACM, SEMC, ZMAN: 1 6 each); Sa. do Cipó, 8.U995, 

leg. A. Lane de Melo (ALM 95001), 1 9 brach., 1 6, 1 9 
macr. (DPIB); Sa. do Cipó, pond in dry bed of stream, km 

123 (along road), 6.i. 1996, leg. A. Lane de Melo (ALM 

96001), 1 6, 11 9 macr. (DPIB: 2 9; NCTN: 16,1 9; 
JTPC, LACM, MUDH, NHMW, RMNH, SEMC, 

ZMAN, ZMSP: 1 9 each); Minas Gerais, S. Roque de 

Minas, at foot of waterfall NE side of Serra da Canastra, 

27.iii.1996 (20°15T2"S, 46°24'24"W), leg. N. Nieser & 

A. Pelli (N9637), pond and marsh with poids, water clear 

light brown (humous colloids) bottom, boulders, at quiet 

places sand in which poids root, water in pond nearly stag¬ 

nant, downstream with variable current, 23 6,7 9 brach. 

(JTPC: 2 6, 1 9 ; MUDH: 1 6\RMNH: 1 6; NCTN: re¬ 

maining specimens). 

Description 

Brachypterous form. Dimensions. Body 

length 6: 9.20-9.90 (9.59 ± 0.26), 9: 8.70- 

9.90 (9.40 ± 0.43); width of head 6: 2.28-2.40 

(2.37 ± 0.05), $ : 2.12-2.42 (2.25 ± 0.12); an¬ 

terior width of vertex â: 0.31-0.35, 9: 0.28- 

0.40; synthlipsis â : 0.21-0.25, 9: 0.20-0.32; 

width of pronotum 6: 2.25-2.38, 9: 2.10- 

2.40; maximal width (slightly caudal of apex 
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Figs 5-11. Buenoa sp. 5-6, Buenoa oreia spec, nov., paratype <3“ ; 5, rostrum, lateral view (scale 0.5 mm); 6, left parame- 

re (scale 0.25 mm); 7, Buenoa distincta Truxal, left paramere (after Truxal, 1953); 8, Buenoa oreia spec, nov., paratype 

9, ovipositor, lateral view (scale 0.25 mm); 9-10, Buenoa, spine from caudo-sinistral margin of seventh abdominal ter- 

gite of 8 ; 9, B. distincta (after Truxal, 1953); 10, B. oreia spec, nov., paratype (scale 0.25 mm); 11, Buenoa oreia spec, 

nov., paratype 9, inner surface of metatrochanter with stridulatory area (scale 0.25 mm). 

of scutellum) 8: 2.58-2.80, 9: 2.50-2.76. 

Colour. In dorsal view generally sordid 

white, eyes dark grey to blackish; dorsum of 

abdomen, venter (except some lighter patches 

on connexival segments in some specimens), 

longitudinal stripes and most of pilosity on 

legs dark brown to black. Hemelytra hyaline 

with dark smoky stripes along costal margin, 

at margin of corium and membrane and at 

margin of corium and clavus. 

Greatest width of head subequal to slightly 

wider than pronotum; synthlipsis wide, about 

two thirds the anterior width of vertex; tylus 

distinctly inflated, labrum 1.2 times as wide as 

long, with acute apex and a distinct tuft of 

dark bristles; anterior face of rostrum and 

ventral part of frons (above tylus) with some 

bristles. Median length of pronotum less than 

half its width (1.00:2.33), disc unimpressed. 

Scutellum small, two thirds as long as wide, 

its median length about 1.3 times as long as 

median length of pronotum. 

Hind leg. Trochanter with a small elongate 

stridulatory area consisting of 12-15 ridges on 

inner surface (fig. 11), inner face of femur 

ventrally with 32-40 small, distally slightly 

larger setae in the ventral row and about 16 

distinctly larger setae in the dorsal row. 

Male structural characteristics. Outline of 

head from above laterally slightly convex, an¬ 

teriorly truncate with vertex indented; greatest 

width of head nearly seven times the anterior 

width of vertex; along median longitudinal 

axis head nearly three quarters the length of 

pronotum (0.8:1.1); rostral prong (fig. 5) 

about two thirds the length of third rostral seg¬ 

ment, with base originating laterally near 

proximal end of third rostral segment, with 
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Figs 12-17. Buenoa sp. 12-13, Buenoa, <3, fore femur and tibia; 12, B. machrisi Truxal (after Truxal, 1957; spotted area 

indicating dense pilosity); 13, B. femoralis (after Truxal, 1953); 14-15, Buenoa, 3, rostrum, lateral view (after Truxal, 

1953); 14, B. femoralis', 15, B. antigone antigone', 16-17, outline of fore tibia of 3 Buenoa (after Truxal, 1953); 16, B. 

antigone antigone; 17, B. ida. 

apical part somewhat narrowed and apex nar¬ 

rowly rounded. Pronotum with lateral margins 

hardly divergent posteriorly, posterior margin 

slightly convex, medially concave. Fore leg 

(fig. 1) femur somewhat narrowed at apex, 

without stridulatory area; tibia proximally 

broadened, stridulatory comb with 15-25 

teeth; inner face of tibia and tarsus with dense 

dark rough pilosity, tibia apically with a field 

of finer shorter pale hairs, outer tarsal claw 

slightly thicker than inner. Middle leg, proxi¬ 

mal part of femur with a swelling accentuated 

by a tuft of short bristles; tibia broad, its width 

about a quarter of its length with thick pilosity 

on inner surface. Parameres normal. Spine 

from caudo-sinistral margin of seventh abdo¬ 

minal tergite with apical half narrow, curved 

and strongly acuminate (fig. 10). 

Female structural characteristics. Outline 

of head from above laterally nearly straight, 

slightly diverging posteriorly, anteriorly trun¬ 

cate with vertex indented at its lateral margins; 

greatest width of head six times the anterior 

width of vertex; along median longitudinal 

axis length of head four fifth the length of pro¬ 

notum. Lateral margins of pronotum posteri¬ 

orly divergent, posterior margin nearly 

straight, medially concave. Ovipositor of nor¬ 

mal shape (fig. 8), with a row of pegs along 

the entire dorsal margin in addition about 10 

larger pegs apically placed slightly inward and 

a row of about 20 smaller pegs in the middle 

of apical part of outer surface. 

Macropterous form. Dimensions (only 2 S 

available). Length 6: 9.60, 9 : 9.10-9.45 (9.25 

± 0.15); width of head S : 2.25-2.30, 9 : 2.12- 

2.20 (2.16 ± 0.030); anterior width of vertex 
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S: 0.26-0.30, $: 0.32-0.35; synthlipsis 9: 

0.22-0.26; humeral width of pronotum (= 

maximal width) S : 2.61-2.70, 9: 2.51-2.60 

(2.53 ±0.038). 

Colour. Blackish in dorsal view, notence- 

phalon and anterior two thirds of pronotum pa¬ 

le. Ventral side blackish with dark stripes on 

legs larger than in brachypterous specimens. 

Hemelytra with a broad band along costal mar¬ 

gin, inner half of clavus, distal third of corium 

and proximal third of membrane shining black. 

Hind wings with a large blackish patch distally 

(in rest under the hyaline part of membrane). 

Structural characteristics. Essentially as in 

brachypterous form but head along median 

longitudinal axis five sixth the length of pro¬ 

notum (1.0:1.2); pronotum slightly more than 

twice as wide as long (2.6:1.2) and wider than 

head. Scutellum large, 1.3 times as long as 

pronotum (1.6:1.2) and about 1.4 times as wi¬ 

de as long (2.2:1.6). Hemelytra with claval su¬ 

ture and membrane distally of membranal fold 

fully developed. 

Etymology 

The name is derived from the Greek adjective 

oreios, meaning mountainous or “living in the 

mountains”, referring to the habitat where the 

species has been found. 

Comparative notes 

Related to Buenoa machrisi Truxal from 

Veadeiros in Goiâs. The key presented below 

will serve to sort out the larger South 

American species of Buenoa. 

Brachypterous specimens in the samples 

from Serra do Cipó are larger than those in 

samples from Serra da Canastra: 9.69 ±0.15 

(n=4) against 9.12 ± 0.14 (n=5) in males and 

9.40 ± 0.43 (n=5) against 8.73 ±0.17 (n=5) in 

females. Size variation between isolated popu¬ 

lations of Buenoa species has been noted be¬ 

fore (Nieser, 1967). In addition there are slight 

differences in the male tibial combs (figs 3-4), 

which in the Serra do Cipó populations have 

some more teeth (22 on average), and are 

slightly broader and arranged more regularly. 

In the Serra da Canastra sample the mean 

number of teeth is 18 and they are slightly nar¬ 

rower and more irregular. This may turn out to 

be a (sub)specific difference, but in our opi¬ 

nion this should be verified with more sam¬ 

ples, especially from the Serra da Canastra area. 

There are ten species of Buenoa in which 

males reach a length of over 8 mm. There 

seems to be a gap in size, as the remaining spe¬ 

cies of the genus at most reach just over 7 mm. 

The border case is B. antigone (Kirkaldy), 

which measures 7.8-9.8 mm. However, males 

of the South American subspecies B. antigone 

antigone only very rarely reach 8 mm. Of the¬ 

se large species five are South American, one 

is Antillean, four are from the southern part of 

the United States of America and Mexico, and 

one is only known from Mexico by its holoty- 

pe. A key to this last one and the South 

American species is presented below. Females 

in Buenoa lack characteristic structures, so the 

key for females is based on measurements and 

ratios thereof and should be considered preli¬ 

minary. 

Key to South American species of Buenoa 

longer than 8 mm 

Males 

1 Fore femur with a stridulatory area (fig. 

13) .      2 

- Fore femur without a stridulatory area (fig. 

12) .     4 

2 Greatest width of head approximately 

seven times the anterior width of vertex; 

length ...of head along median longitudinal 

axis at least half the length of pronotum, ro¬ 

stral prong 1.5 times as long as third rostral 

segment (fig. 14). Distribution: Puerto 

Rico?, Brazil (Parana) and Peru (Ayacu- 

cho) . B. femoralis (Fieber) 

Remark: The occurrence in “Puerto Rico” is based on the 

holotype which is from “Porto Rico”. There is a small 

town on the banks of R. Parana in the state of Paranâ 

which is named Porto Rico, so it is probable that the type 

was collected there and not at the island of Puerto Rico, 

where this large species has never been found again. 
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- Greatest width of head six times or less the 

anterior width of vertex; along median lon¬ 

gitudinal axis length of head one third the 

length of pronotum, rostral prong only 

slightly longer than third rostral segment 

(fig. 15) ....... 3 
3 Pronotum almost unimpressed, not tricari- 

nate; length of fore femur two times the- 

width at apex; length of fore tibia 7 times its 

apical width (fig. 17), tibial comb with 

about 25 teeth. Distribution: Mexico, Gua¬ 

temala and Uruguay .. B. ida Kirkaldy 

Remark: The record from Uruguay is based on two speci¬ 

mens including the neotype in the Kirkaldy collection and 

needs confirmation. 

- Pronotum with impressions forming three 

low longitudinal carinae; length of fore fe¬ 

mur three times or more its apical width; 

length of fore tibia about 10 times its apical 

width (fig. 16), tibial comb with about 45 

teeth. Distribution: Mexico through Central 

America to Paraguay and Argentina .. 

..... B. antigone Kirkaldy 

Remarks: There are two subspecies, B. antigone antigone 

occurring in East and South Mexico (Tamaulipas, 

Veracruz, Campeche and Chiapas) through the Antilles to 

South America and B. antigone carinata (Champion) 

from Mexico, Guatemala and Belize. Records from the 

U.S.A. appear to have been erroneous as the species is not 

mentioned by Polhemus & Polhemus (1988). Buenoa an¬ 

tigone antigone is the smaller subspecies: males rarely 

reach a length just over 8 mm. 

4 Synthlipsis slightly less than half the anteri¬ 

or width of vertex, left .paramere and spine 

from caudo-sinistral margin of seventh ab¬ 

dominal tergite of aberrant shape (figs 7, 9). 

Distribution: Mexico (Acapulco) ... 

..... B. dis tine ta Truxal 

Remark: Only known by the male holotype. As its nearest 

relative, B. hungerfordi Truxal occurs in the South of the 

U.S.A. and the North of Mexico it is likely that this spe¬ 

cies also has a more northern distribution 

- Synthlipsis half or more the anterior width 

of vertex, left paramere and spine from cau¬ 

do-sinistral margin of seventh abdominal 

tergite of normal shape (figs 6, 10) ........ 5 

5 Synthlipsis about half the anterior width of 

vertex, fore tibia three times as long as its 

width at level of the tibial comb, anterior 

margin anteriorly concave at apex (fig. 12). 

Distribution: Brazil (Goiâs) ....................... 

..................................... B. machrisi Truxal 

- Synthlipsis about two thirds the anterior 

width of vertex, fore tibia less than two ti¬ 

mes as long as its width at level of the tibial 

comb, anterior margin straight at apex (figs 

1-2). Distribution: Brazil (Minas Gerais) ... 

..................................... B. oreia spec. nov. 

Females 

1 Along median longitudinal axis the head is 

less than half as long as pronotum ......... 2 

- Along median longitudinal axis the head is 

at least about half as long as pronotum ... 3 

2 Length 8.2-8.5 mm, length of head one 

third the length of pronotum, ovipositor 

with about 4-5 very small tooth-like setae 

laterally near apex ................... B. antigone 

- Length over 9 mm, length of head one 

fourth the length of pronotum, ovipositor 

with about 7-8 small tooth-like setae late¬ 

rally near apex ................................. B. ida 

3 Along median longitudinal axis the head is 

about four fifths as long as pronotum ......... 

..................................... B. oreia spec. nov. 

- Along median longitudinal axis the head is 

about half as long as pronotum ............... 4 

4 Metatrochanter with a small stridulatory 

area on its inner surface .......... B. machrisi 

- Metatrochanter without stridulatory area ... 

............................................... B. femoralis 
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Monophadnus laticarinatus. This species is now shifted to the genus Eutomostethus. The characters distinguishing E. la¬ 

ticarinatus from its allied species E. orbicarinatus are commented on. 
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Introduction 

Prior to the work by Saini & Vasu (1996a), 

only two species of Eutomostethus Enslin we¬ 

re known from India. These species were de¬ 

scribed by Rohwer (1913) under the genus 

Tomostethus Konow and later on shifted by 

the same author (Rohwer, 1915) to Eutomo¬ 

stethus Enslin. Saini & Vasu (1996a, 1996b) 

added 20 new species from various parts of 

India to this genus. 

In this paper we propose to transfer 

Monophadnus laticarinatus Cameron to the 

genus Eutomostethus with which it shares a 

combination of characters such as: epicnemi- 

um distinctly raised, shoulder-like in Euto¬ 

mostethus (absent or barely indicated in 

Monophadnus), malar space linear in Euto¬ 

mostethus (at least of diameter of median ocel¬ 

lus in Monophadnus), forewing vein 2A furca¬ 

ted and curved up in Eutomostethus (straight 

stub-like in Monophadnus), and veins M and 

Im-cu parallel in Eutomostethus (subparallel 

in Monophadnus). With the transfer, the genus 

Eutomostethus is now represented by 23 spe¬ 

cies on the Indian subcontinent. The charac¬ 

ters distinguishing this species from the close¬ 

ly related E. orbicarinatus Saini & Vasu are 

also discussed. 

Eutomostethus laticarinatus (Cameron) 

comb. nov. 

(figs 1-6) 

Monophadnus laticarinatus Cameron, 1899: 48. 

Type material 

Holotype (borrowed from NHM, London) appended with 

labels as: B.M. Type, HYM, 1.412, Monophadnus latica¬ 

rinatus Cameron, Khasia Hills, Coll. Cameron, 99-200, 

Female. 

Specimens: India, Nagaland, Zunheboto, 1874 m, 1 5, 

10.ix.1992, Coll. V. Vasu; Wokha, 1300 m, 2 $, 

15.ix.1992, Coll. V. Vasu. 

Depository: Type returned to NHM, London. Specimens 

(det. Vasu & Saini) housed at Pusa National Collection, 

Division of Entomology, Indian Agricultural Research 

Institute, New Delhi, India. 

Description 

Female: Average length 5 mm. 

Colour: Body black, rufous are: pronotum, 

mesonotum, tegula, scute!I um and its post-ter- 

gite, upper 3/4 of mesopleuron. Whitish are: 

extreme apex of coxa II, outside of coxa III, 

trochanter III, extreme apex of femur III and 

adjoining part of tibia; rest of legs piceous. 

Wings faintly infuscate, venation including 

costa, subcosta and stigma piceous. 

Head: Antenna aequiform, short, 1.5 x head 

width; pedicel 1.3 x its apical width, segment 

3 1.5 times as long as segment 4. Clypeus (fig. 

1) truncate; labrum (fig. 1) 2 times as broad as 

long, with deflexed rounded anterior margin; 
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Figs 1-6. Eutomostethus laticarinatus (Cameron); 1, clypeus and labrum; 2, tarsal claw; 3, hypopygium; 4, ovipositor 

sheath (lateral view); 5, median fovea (front view); 6, lancet. 

supraclypeal area flat; LID:IDMO:EL = 2:3:2; 
hind orbits faintly carinate; supraantennal pit 
deep, crescent-shaped in outline; frontal area 
almost at level of eyes; supraantennal tuber¬ 
cles moderate and confluent with similarly rai¬ 
sed frontal ridges; median fovea (fig. 5) dis¬ 
tinct, divided into two parts by a transverse 
horizontal ridge of magnitude of supraanten¬ 
nal tubercles; anterior part of median fovea al¬ 
most square, shallow and with blunt medial 
longitudinal carina; posterior part of median 
fovea shallow, having uneven surface and 
with a shallow pit just anterior to median ocel¬ 
lus; postocellar area convex, 2 times as broad 
as long; postocellar furrow shallow, inter- and 
circumocellar furrows sharp and distinct; la¬ 
teral furrows quite distinct, deep, excurved 

(bulging in middle) and almost reaching hypo¬ 
thetical hind margin of head; head narrowing 
behind eyes; POL:OCL:UOL:UCL = 1:1:1.5: 
0.75. Head with fine, sparse, inconspicuous 
punctation concentrated on frontal area, sur¬ 
face shining. Pubescence fuscous. 

Thorax: Scutellum subconvex, its post-ter- 
gite neither carinated nor grooved; ICDTTD = 
1:5. Tarsal claw on all legs (fig. 2) with a sub- 
apical tooth distinctly shorter than apical one; 
basitarsus III longer than following 3 joints 
combined as 6:5; IATS:AWMT:OATS = 
1:1.25:0.9. Thorax impunctate, surface 
smooth and shining with general oily lustre. 
Pubescence fuscous except for the rufous parts 
where it is golden. 

Abdomen: Impunctate, surface subshining. 
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Lancet (fig. 6) having 22 serrulae. Hypopy- 
gium as in fig. 3. Ovipositor sheath as in fig. 4 
(lateral view). 

Male: Unknown. 
Individual variations: None noted. 
Distribution: India: Meghalaya, Nagaland. 

Discussion 

The type complies well with the generic de¬ 
scription of Eutomostethus Enslin, and due to 
significant differences, it does not fit into the 
definition of Monophadnus Hartig. The other 
studied specimens also agree well with the 
boiTowed type. This species is allied to E. or- 
bicarinatus Saini & Vasu from which it can be 
distinguished as follows: upper 3/4 of meso- 
pleura rufous (upper 1/2 in latter), antenna 
aequiform (subincrassate towards apex in lat¬ 
ter), pedical 1.3 x its apical width (1 x in lat¬ 
ter), postocellar area 2 times as broad as long 
(1.5 times as broad as long in latter), length of 
antennal segments 3 and 4 as 3:2 (4:3 in lat¬ 
ter), POL:OCL =1:1 (1:0.75 in latter), ante¬ 
rior part of median fovea shallow, squarish 
and carinate (deep, almost circular and not ca¬ 
rinate in latter), and lancet with anterior teeth 
in anterior 10 serrulae prominent and nume¬ 
rous i.e. 6-8 (anterior teeth moderate and few 
i.e. 3-4, in latter). 
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AWMT: apical width of metatibia; APM: anterior part of 

median fovea; COF: circumocellar furrow; EL: eye 

length; FR: frontal ridge; IATS: inner apical tibial spur; 

ICD: intercenchri distance; IDMO: interocular distance at 

level of median ocellus; IOF: interocellar furrow; ITD: in- 

tertegular distance; LID: lower interocular distance; 

OATS: outer apical tibial spur; OCL: ocello-occipital 

line; EOF: postocellar furrow; POL: postocellar line; 

PPM: posterior part of median fovea; UCL: oculo-occipi- 

tal line; UOL: oculo-ocellar line. 
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Onder redactie van de secretaris 
M.J. Sommeijer, Afdeling Sociale Insecten U.U. 
Postbus 80.086, 3508 TB Utrecht september 1997 

LANDELIJKE VERGADERAGENDA 

8 november, IPO/DLO Wageningen 
19 december, RUL Leiden 
14 februari 1998, Utrecht 

Herfstvergadering NEV 
SETE Entomologendag 
Wintervergadering 1998 

SYMPOSIUM: DIERENDAG, OOK VOOR INSECTEN ? 
THEMA:DE HANTERING VAN RODE LIJSTEN ALS BASIS VOOR HET BEHOUD VAN 

BIODIVERSITEIT 
datum/plaats:zaterdag 4 oktober 1997 (10.00-16.00 uur) - CSB in Utrecht 

organisatiecommissie voor Inventarisatie en Natuurbescherming 
Nederlandse Entomologische Vereniging 

bedoeld voor personen in het contactvlak van biodiversiteit, natuurbescherming, beleid en 
entomologie 

thema en doel: 
Het natuurbeschermingsbeleid in Nederland gaat uit van een aantal doelsoorten, die verkregen kunnen worden uit de 
zogenaamde Rode Lijsten. Voor een aantal groepen bestaan deze lijsten reeds (hogere planten, vogels, zoogdieren, 
paddestoelen, amfibieën en reptielen); voor de insecten zijn er slechts enkele (dagvlinders, libellen, sprinkhanen). 
Het is de vraag of voor iedere insectengroep een Rode Lijst opgesteld moet worden. Toch wordt de biodiversiteit 
voor een groot deel gevormd door de insecten. 

Aangezien de biodiversiteit als geheel behouden dient te blijven, staat de methodiek ter discussie. 
Deze problematiek staat ter discussie op het symposium "Dierendag, ook voor insecten?" dat op 4 oktober '97 
georganiseerd wordt door de CIN. Wij hopen geinteresseerden vanuit allerlei richtingen binnen de entomologie 
samen te brengen met deskundigen op het gebied van natuurbeleid en biodiversiteit. Gezamenlijk zullen zij een 
mening kunnen vormen over deze problematiek. 

programma: 

Het programma bestaat uit 4 delen. Deel 1 geeft de introductie in Rode Lijsten en natuurbescherming. Marcel 
Wasscher (EIS) zal aangeven hoe een Rode Lijst wordt opgesteld aan de hand van de libellen van Nederland. Ybele 
Hoogeveen (IKC - ministerie LNV) zal uitleg geven hoe het overheidsbeleid gestructureerd is m.b.t. de 
natuurbescherming en de Rode Lijsten / doelsoorten. 
Deel 2 stelt de vragen over de bruikbaarheid van de methode voor insecten. Theodoor Heijerman 
(Loopkeverwerkgroep) zal aan de hand van het loopkeverbestand onderzoeken of er een goede methode te ontwerpen 
is. Willem Ellis (ISP) zal ingaan op theoretische en praktische problemen die verbonden zijn aan Rode Lijsten 
voor de cryptobiota. 

Deel 3 geeft de praktijk van de Rode Lijsten. Marijke Vos (lid van de Tweede Kamer) zal een mening geven vanuit 
de politiek, hoe er gedacht wordt over Rode Lijsten en het behoud van de biodiversiteit. Kars Veling 
(Vlinderstichting) zal tonen hoe de Vlinderstichting de Rode Lijst voor dagvlinders toepast binnen de activiteiten. 
Hierna zullen alle aanwezigen zelf in werkgroepen kunnen onderzoeken hoe zij met de problematiek omgaan. Aan 
de hand van de gegevens over de roofvliegen in Nederland zal bepaald worden hoe de bescherming van deze groep 
het beste kan plaats vinden. Mark van Veen (sectie Diptera) zal hierbij deskundige ondersteuning verzorgen. 
Deel 4 zal de evaluatie van de mogelijkheden voor insectenbescherming geven. Mede met een discussie o.l.v. Henk 
Siepel (IBN-Natuurbeheer) wordt getracht lijnen naar de toekomst te trekken. 
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technisch: 
Schriftelijke opgave voor dit symposium voor 1 september bij: 
CIN-NEV p/a Roy Kleukers, Boksdoomstraat 67, 6543 SC Nijmegen 
Een informatiepakket zal 17 september opgestuurd worden naar de deelnemers. 
Kosten voor deelname zijn er niet, echter men dient wel zelf voor de lunch te zorgen. 
Maximaal aantal deelnemers: 70 

tijd schema 
10.00-10.30 ontvangst met koffie/thee 

DEEL 1 Introductie in Rode Lijsten en natuurbescherming 
10.30- 10.40 CIN / Barendregt welkom / inleiding / probleemstelling 
10.40- 11.00 Wasscher hoe wordt Rode Lijsten opgesteld + toepassing op libellen 
11.00-11.20 Hoogeveen gebruik van Rode Lijsten in het overheidsbeleid 
11.20- 11.40KOFFIEPAUZE 

DEEL 2 Bruikbaarheid van de methode voor insecten 
11.40- 12.00 Heijerman lessen uit bewerking van het loopkeverbestand 
12.00-12.20 Ellis relativiteit van Rode Lijsten voor insecten 
12.20- 12.30 CIN / Barendregt samenvatting / technische mededelingen / uitloop 
12.30- 13.30 LUNCHPAUZE 

DEEL 3 Toepassing van de Rode Lijsten 
13.30- 13.50 Marijke Vos wat doet de politiek met Rode Lijsten / biodiversiteit 
13.50- 14.10 Veling toepassen van Rode Lijst bij dagvlinders 
14.10-14.50 iedereen opdracht / groepswerk met gegevens over roofvliegen 
14.50- 15.00 van Veen rapportage / mening deskundige 
15.00-15.20 THEEPAUZE 

DEEL 4 Evaluatie van de mogelijkheden voor insectenbescherming 
15.20- 15.55 Siepel discussie over de Rode Lijsten bij insecten 
15.55-16.00 CIN / Barendregt eindwoord / dankzegging 

VERHUIZING VAN HET NATIONAAL NATUURHISTORISCH MUSEUM 

Vanaf september 1997 zal het NNM grootschalig verhuizen; het nieuwe kantooradres is hieronder vermeld. De 
verhuizing zal tot ver in 1998 gevolgen hebben voor de toegankelijkheid van collecties en de dienstverlening van 
het personeel. Lenen kunnen niet worden uitgevoerd en bezoek is gedurende een bepaalde periode niet mogelijk. De 
directie hoopt dat u begrip heeft voor deze situatie. Voor details kunt u de desbetreffende afdeling raadplegen. Nieuw 

adres NNM: Darwinweg 2, Postbus 9517, 2333 CR Leiden, t. 071-568 7600; fax: 071 568 7666. 

100 JAAR BESTRIJDING VAN MALARIA 
symposium onder auspiciën van de KNAW met medewerking van de NEV 

13 November 1997, Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam 

Nederlandse onderzoekers hebben vroeger in Nederland, in "Indie", Nieuw Guinea" en Suriname belangrijk werk 
verricht en onderscheiden zich ook nu nog in laboratorium research en veldwerk op het gebied van het 
entomologisch onderzoek naar malaria. Dit is de reden voor de organisatie van een symposium naar aanleiding van 
het feit dat in 1897 werd bevestigd dat muggen een rol spelen bij de overdracht van malaria. Het aantal plaatsen 
voor dit symposium is beperkt. Informatie: Comité Symposium 100 jaar Bestrijding van Malaria, Seer. Mw. N. 
Bos, Postbus 244, 3970 AE Driebergen. 

CONTACTPERSONEN EN ACTIVITEITEN VAN AFDELINGEN EN SECTIES 

EVERTS, B. Drost, Lingedijk 35, 4014 MP Wadenoijen 0344-641440 
Weekend Lauwersmeer: 5-7 sept. 
MIERENWERKGROEP-NEV, G.R. van Hengel, Julianaln. 197, 3722 Bilthoven, 030-2287134 
SNELLEN, Maurice Jansen, Appelgaard 9, 4033 JA Li enden 0344-603758 
Najaarsbijeenkomst: 25 October 1997, zoals gebruikelijk te houden in Lexmond. 
DIPTERA SECTIE, Th. Zeegers, Weegschaalstraat 207, 7521 CH Enschede 053-4335284 
Afd. Noord, H.A. Bijl, Wimerts 69, 9204 GS Drachten, 0512-520986 
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"kistjesmiddag", 28 september, Groningen; Najaarsbijeenkomst, 23 november, Groningen; Winterbijeenkomst, 25 
januari 1998, Leeuwarden; Voorjaarsbijeenkomst, 22 maart 1998, Groningen. 
Afd. Oost, Theo Zeegers, Weegschaalstraat 207, 7521 CH Enschede 053-335284 
Bijeenkomsten zaterdagmorgen in de Landbouwhogeschool ("Tropische Landbouwschool"), aanvang: 0930 u. 
Afd. Zuid, Dré Teunissen, Strausslaan 6, 5251 HG Vlijmen 073-5114657 
Najaarsbijeenkomst in Maastricht op 1 november 1997. 
Afd.Nrd-Hollaiidl Utrecht, B.Bmgge, PI. Middenl.64, 1018DH Amsterdam 020-5256258 
Vergaderingen in kantine van PI. Middenlaan 64, aanvang 2000 u. , deur open om 1930, NB betaald parkeren. 
Afd.Zd-Holland, R.T.A. Schouten, J. Wolkertslaan 28, 2343 BK Oegstgeest 071-5173015 
Bijeenkomsten in de Gewei ënzaal van het NNM, Raam stee g 2, Leiden, aanv. 20:00 uur. 
Coördinatoren van secties en afdelingen worden dringend verzocht om de data van activiteiten 

z.s.m. door te geven aan de secretaris. Let op, er is niet elke maand een aflevering van VRNS, 

dus graag activiteiten tijdig plannen en gaarne rekening houden met de Landelijke vergaderingen 
(gaarne deze ook in uw lijsten vermelden). 
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Twee tripsen nieuw voor Nederland: Thrips albopilosus 

en Haplothrips kurdjumovi (Thysanoptera: Thripidae; 

Phlaeothripidae) 

G. Vierbergen 

VIERBERGEN, G., 1997. TWO SPECIES OF THRIPS NEW FOR THE NETHERLANDS: THRIPS ALBOPILOSUS 

AND HAPLOTHRIPS KURDJUMOVI (THYSANOPTERA: THRIPIDAE; PHLAEOTHRIPIDAE). - ENT. BER., 

AMST. 57 (9): 139-141. 

Abstract: Haplothrips kurdjumovi and Thrips albopilosus were collected in 1996 for the first time in the Netherlands. 

Thrips albopilosus was found at Neede on vegetative parts of Humulus lupulus and H. kurdjumovi was beaten from an 

ornamental Prunus sp. at Ede. 

Plantenziektenkundige Dienst, Sectie Entomologie, Postbus 9102, 6700 HC Wageningen. 

Inleiding 

Het droge voorjaar van 1996 nodigde vooral 

de verzamelaars van kleine arthropoden uit het 

veld in te gaan om interessante soorten te ver¬ 

zamelen. In het kader hiervan werd de zoek¬ 

tocht naar een phlaeothripide van loofbomen 

en een thripide van hop (Humulus lupulus L.) 

beloond met de vondst van respectievelijk 

Haplothrips kurdjumovi en Thrips albopilo¬ 

sus, beide nieuw voor Nederland. 

Haplothrips kurdjumovi Karny 

Op 29 april 1996 klopte de auteur een aantal 

tripsen uit een roodbladige sierprunus (.Prunus 

sp.) in een particuliere tuin te Ede. Het bleken 

na prepareren en identificeren 30 vrouwtjes 

van de zeer algemeen voorkomende Thrips 

fuscipennis Haliday, de rozetrips, en één 

vrouwtje van Haplothrips kurdjumovi Karny 

te zijn. In het voorjaar van 1995 werd uit de¬ 

zelfde boom onder andere één vrouwtje van 

Taeniothrips inconsequens (Uzel), de pere- 

trips, geklopt, die in Nederland nog maar wei¬ 

nig verzameld was (Vierbergen, 1994). 

Haplothrips kurdjumovi is een Hol arcti¬ 

sche soort, die bekend is van Midden- en 

Zuid-Europa tot Centraal-Azië, van Canada, 

de Verenigde Staten, de Azoren, Madeira en 

Bermuda (Schliephake & Klimt, 1979; Naka- 

hara, 1985). De soort is veel verward met de in 

Nederland algemeen op loofbomen voorko¬ 

mende H. subtilissimus (Haliday). Tussen het 

H. subtillissimus materiaal, aanwezig in de 

collectie van de Plantenziektenkundige Dienst, 

werd H. kurdjumovi echter niet gevonden. 

Het leefmilieu van Haplothrips kurdjumovi 

is op en in de ondergroei van loofbomen. De 

soort predeert op eieren van Lepidoptera en 

Acari en ook op mobiele stadia van de laatste. 

In het Nearctische verspreidingsgebied zijn al¬ 

leen vrouwtjes verzameld, terwijl van het 

Palaearctische gebied beide sexen bekend 

zijn. 

Thrips albopilosus Uzel 

Op 30 april werden door de auteur vijf vrouw¬ 

tjes van Thrips albopilosus Uzel (Thripidae) 

geklopt van ongeveer een halve meter hoge 

hopplanten. De nog lang niet volgroeide plan¬ 

ten bevonden zich aan de rand van een drassig 

elzen-berkenbos grenzend aan een wegberm 

te Neede (Amersfoort-coördinaten 241-464). 

Thrips albopilosus is een Palaearctische 

soort, die bekend is van Engeland, Frankrijk, 

Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Albanië en 

de voormalige Sovjet-Unie. De meldingen van 

de Verenigde Staten zijn onbetrouwbaar ge¬ 

bleken (Nakahara, 1994). Hoewel de soort ook 

wel gemeld is van andere (waard)planten lijkt 
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de ontwikkeling en voortplanting zich exclu¬ 

sief op de hopplant af te spelen. De meldingen 

betreffen telkens het voorkomen in de bloe¬ 

men (Mound et ah, 1976) of de vruchten, de 

zogenaamde ‘hopbellen’. De eerste Neder¬ 

landse vondst toont aan dat T. albopilosus ook 

vroeg in het jaar op de vegetatieve delen van 

de hopplant te vinden is. Thrips albopilosus is 

met behulp van de onderstaande tabel te on¬ 

derscheiden van de negen andere geel gekleur¬ 

de Nederlandse soorten van Thrips. 

1 Achterlijfssternieten III en IV met in het 

midden additionele setae; beide sexen geel 

(polyfaag; minder algemeen). 

.. T. pillichi Priesner 

- Achterlijfssternieten III en IV zonder addi¬ 

tionele setae; 9 geel of bruin; 8 geel. 2 

2 Pleurotergieten III en IV van het achterlijf 

met in het midden enkele additionele setae; 

beide sexen geel (polyfaag, alleen in de 

duinen)....... T. brevicornis Priesner 

- Pleurotergieten III en IV van het achterlijf 

zonder additionele setae; $ geel of bruin; 

9 geel.   3 

3 Achterlijfstergiet II met 3 laterale margina¬ 

le setae.     4 

- Achterlijfstergiet II met 4 laterale margina¬ 

le setae....     7 

4 Pleurotergieten van het achterlijf zonder 

talrijke ciliate microtrichen op de sculp- 

tuurlijnen; voorvleugel distaai op de hoofd¬ 

ader met 2 of 3 (meestal 3) setae; achter- 

lijfstergieten IV en V in het midden 

gewoonlijk met 2 setaeparen, die meer dan 

0,5 maal de lengte van de gemiddelde 

breedte van de tergieten hebben en deze ter- 

gieten met in het midden meerdere sculp- 

tuurlijnen; beide sexen geel; micropteer en 

macropteer (polyfaag, minder algemeen; 

ook in kassen (thelythook) .. 

. T. nigropilosus Uzel 

- Pleurotergieten van het achterlijf met talrij¬ 

ke ciliate microtrichen op de sculptuurlij- 

nen; voorvleugel distaai op de hoofdader 

met 2 of meer (maximaal 6) setae; achter¬ 

lij fstergieten IV en V in het midden ge¬ 

woonlijk met 2 setaeparen, die minder dan 

0,3 maal de lengte van de gemiddelde 

breedte van de tergieten hebben en deze ter¬ 

gieten in het midden zonder sculptuurlij- 

nen; 9 geel of bruin; 8 geel; macro¬ 

pteer........ 5 

5 Posteromarginale kam van achterlijfster¬ 

giet VIII compleet; voorvleugel distaai op 

de hoofdader met 3 tot 6 (meestal 4) setae; 

metanotum zonder poren; 9 geel of bruin; 

8 geel (zeer polyfaag, algemeen; ook in 

kassen en gewoonlijk thelytook).... 

.. T. tabaci Lindeman, tabakstrips 

- Posteromarginale kam van achterlijfster¬ 

giet VIII incompleet, in het midden niet 

ontwikkeld; voorvleugel distaai op de 

hoofdader met meestal 2 of 3 (meestal 3) 

setae; metanotum met of zonder poren ... 6 

6 Lichaamssetae licht gekleurd; antenneseg- 

ment V en VI aan de basis geel; $ geel met 

bruine vlekken op de achterlijfstergieten; 8 

geel (op Humulus lupulus; minder alge¬ 

meen) ... T. albopilosus Uzel 

- Lichaamssetae donker gekleurd; antenne- 

segment V vrijwel geheel en VI geheel 

donkerbruin; $ lichtbruin tot donkerbruin; 

8 geel (polyfaag, in bloemen; zeer alge¬ 

meen) ....... T. major Uzel 

7 Posteromarginale kam van achterlijfster¬ 

giet VIII incompleet, in het midden niet 

ontwikkeld; 9 donkerbruin, 8 geel (poly¬ 

faag, in bloemen; zeer algemeen).. 

.. T. fuscipennis Haliday, rozetrips 

- Posteromarginale kam van achterlijfster¬ 

giet VIII compleet; beide sexen geel. 8 

8 Interocellaire setae achter de voorste ocel, 

binnen de denkbeeldige ocellaire driehoek; 

(polyfaag, in bloemen; algemeen in cul- 

tuurgewassen, elders minder algemeen)..... 

....... T. flavus Schrank 

- Interocellaire setae naast de voorste ocel. 

buiten de denkbeeldige ocellaire drie¬ 

hoek...... 9 

9 Achterlijfstergieten met een grijze vlek in 

het midden; op de voorste helft van het pro- 

notum een paar setae, die ongeveer 2,0 

maal de lengte van de talrijke microsetae 

van het pronotum hebben (waardplant 

Urtica dioica L., ook veel op andere plan¬ 

tensoorten gevonden; algemeen).... 

. T. urticae Fabricius 

- Achterlijfstergieten zonder een grijze vlek 
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in het midden; op de voorste helft van het 

pronotum zonder een paar setae, die meer 

dan 1,5 maal de lengte van de talrijke mi- 

crosetae van het pronotum hebben (op 

Alnus; minder algemeen) ....... T. alni Uzel 

Literatuur 

Mound, L. A., G. D. Morison, B. R. Pitkin & J. M. 

Palmer, 1976. Thysanoptera. - Handbk Ident. Br. 

Insects 1 (11): 1-79. 

Nakahara, S., 1985. Note. Haplothrips kurdjumovi 

Karny in North America with a new junior synonym 

(Thysanoptera: Phlaeothripidae). - Proc. ent. Soc. 

Wash. 87: 894-895. 

Nakahara, S., 1994. The genus Thrips Linnaeus 

(Thysanoptera: Thripidae) of the New World. - Tech. 

Bull U.S. Dep. Agric. 1822: i-vi, 1-183. 

Schliephake, G. & K. Klimt, 1979. Thysanoptera, 

Fransenflügler. - Tierw. Dtl. 66: 1-477. 

Vierbergen, G., 1995. Thysanoptera. Thripidae. The 

noxious Taeniothrips inconsequens after 45 years re¬ 

occurring in the Netherlands. - Versl. Meded. 

Plantenz.kund. Dienst 111: 48. 

Geaccepteerd 25.iii.1997. 



Some recent observations on two rare aphid species in 

The Netherlands: Rhopalosiphum rufulum and Aphis 

citricola (Homoptera: Aphididae) 

R G. M. PlRON & A. van Frankenhuyzen 

PIRON, P. G. M. & A. VAN FRANKENHUYZEN, 1997. SOME RECENT OBSERVATIONS ON TWO RARE 

APHID SPECIES IN THE NETHERLANDS: RHOPALOSIPHUM RUFULUM AND APHIS CITRI COLA (HOMO¬ 

PTERA: APHIDIDAE). - ENT. BER., AMST. 57 (9): 142-144. 

Abstract: In 1991 Rhopalosiphum rufulum was found on its winter host Sorbus commixta. Although the species had been 

caught 20 years ago in a Moericke yellow water trap, its life cycle in The Netherlands was not clear. The discovery of 

Aphis citricola in 1996 in an orchard on plum trees (Prunus domestica) was quite a surprise. Normally A. citricola oc¬ 

curs in warmer regions but it is suggested that due to the relatively warm summers of the past years it could settle out¬ 

doors in The Netherlands. 
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Introduction 

Not all aphid species can be observed every 

year or for a more extended period in a certain 

region because of too small populations due to 

weather conditions or the abundance of natur¬ 

al enemies, etc. For several species the com¬ 

plete life cycle is not yet known, especially 

with respect to the trees or shrubs on which 

they hibernate. The abundancy of aphids also 

depends on the species, some are frequent fly¬ 

ers (migrants) and others are not. Suddenly 

they appear, but from where? We encountered 

this phenomenon in Rhopalosiphum rufulum 

Richards and Aphis citricola Van der Goot. 

Rhopalosiphum rufulum Richards 

Rhopalosiphum rufulum originates from the 

United States of America and Canada and, ac¬ 

cording to Stroyan (1984), the species was ob¬ 

served for the first time in 1970 in the United 

Kingdom and Germany and further caught in 

1971 in The Netherlands in Moericke yellow 

water trays. In the United States of America 

and Canada Crataegus sp. and Sorbus sp. ha¬ 

ve shown to be the winter host plants of R. ru¬ 

fulum. However, in Europe the aphid was only 

found on its summer host, Acorus calamus L., 

in some years even very numerous, but it was 

unknown where they overwintered. D. Hille 

Ris Lambers has searched unsuccessfully for 

many years for the winter host plant of R. ru¬ 

fulum in West-Europe, especially in The 

Netherlands. However, at the same time in the 

UK researchers succeeded to force R. rufulum 

to oviposit on Crataegus monogyna Jacq. 

(Stroyan, 1984). 

In May 1991, Rhopalosiphum rufulum was 

discovered by chance on a winter host in the 

nursery of the town Utrecht. Many colonies 

were found on Crataegus sp. evoking striking 

leaf-curling. The same year this species was 

also observed in Wageningen but only on lo¬ 

cally planted Sorbus commixta Hedl. Like 

Crataegus, this host reacted with strong cur¬ 

ling of the leaves (figs 1-2) as a consequence 

of feeding activities of the aphids. However, 

on other Sorbus species in the botanical gar¬ 

den in Wageningen no R. rufulum was found. 

During 1992, the same trees were observed 

regularly but in contrast to 1991 no aphids we¬ 

re observed. Unexpectedly, in 1993 many co¬ 

lonies were found on A. calamus resulting the 
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Fig. 1. Symptoms on Sorbus commixta evoked by 

Rhopalosiphum rufulum. 

next year in a severe attack of every S. com¬ 

mixta growing in Wageningen. As a conse¬ 

quence the trees looked disconsolate with all 

leaves curled. On the contrary, in 1995 and 

1996 the monitored trees harboured just a few 

small scattered colonies and during the last 

mentioned summer only some A. calamus 

plants were colonized by Rhopalosiphum ru¬ 

fulum. 

Aphis citricola Van der Goot 

The second author yearly monitored orchards 

for the presence of all kinds of pests. In the be¬ 

ginning of July 1996, at Slijk-Ewijk (province 

of Gelderland), observations were conducted 

in an orchard with plum trees (.Prunus domes- 

tica L.). Not only the well-known Hyalopterus 

pruni (Geoffroy), Phorodon humuli (Schrank) 

and Brachycaudus helichrysi (Kaltenbach) 

were found but also a few shoots colonized by 

an aphid resembling Aphis pomi De Geer. The 

leaves at the end of the infested shoots curled 

143 

Fig. 2. Detail of symptoms. 

strongly. After identification of the alate indi¬ 

viduals it appeared to be Aphis citricola (= 

Aphis spiraecola Patch). This species, the 

green citrus aphid or spiraea aphid, originates 

from the tropics and is established well in 

Mediterranean regions. In the USA A. citrico¬ 

la also can be found on apple {Malus domesti- 

ca Borkh.) (Börner & Heinze, 1957). More¬ 

over, it is an efficient vector of viruses of 

Citrus. Probably due to the warm summers du¬ 

ring the last three years it also occurs in tem¬ 

perate regions. However, the northernmost re¬ 

cord of A. citricola thusfar was from Locarno 

(Anonymous, 1969). 

The life cycle of Aphis citricola is holocy- 

clic with Spiraea sp. as primary host (Black¬ 

man & Eastop, 1984). In spring the fundatri- 

ces reproduce on Spiraea and due to feeding, 

the host plants become severely damaged. 

From this winter host A. citricola migrates to 

weeds but occasionally also to apple, plum, 

black-berry, etc. Stroyan (1984) reports the 

different host plants on which A. citricola has 
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been found: Rosaceae, Caprifoliaceae, Bora- 

ginaceae, Asteraceae, Apiaceae, Rutacae, Ru- 

biaceae, Cucurbitaceae, etc. Thus, A. citricola 

also colonizes plants which are hosts of A. po- 

mi, making distinction from the latter in the 

field impossible. According to Heie (1986), 

the life-cycle of this species in tropical and 

subtropical regions is anholocyclic and in 

North-America, South-Europe and East-Asia 

it is holocyclic. Citrus is also a primary host 

(Blackman & Eastop, 1994). 

Discussion 

Rhopalosiphum rufulum seems to be a holocy¬ 

clic aphid. Therefore it is strange that, never¬ 

theless some people extensively searched for 

this species, until now the winter host plants 

were unknown in The Netherlands. After the 

first record on Crataegus in 1991 observations 

on this host were not continued. The first ob¬ 

servations on winter hosts suggest that most of 

the Sorbus spp. are not or less susceptible. 

According to the striking symptoms on S. 

commixta one would expect that R. rufulum 

should have been detected earlier on this host 

plant. Sorbus commixta, however, is planted 

rarely. It is not possible to predict the settling 

of this aphid species either on the winter host 

or on the summer host. It is remarkable that in 

certain years only A. calamus is heavily colo¬ 

nized and this might be the reason that R. ru¬ 

fulum has been known since long from this 

plant species. 

It was the first time the second author found 

a few shoots of plum trees beset with alate and 

apterous Aphis citricola. Stroyan (1984) assu¬ 

mes that the species is not able to overwinter 

outside in temperate regions and he may be 

right. The aphid population concerned may 

have been able to survive because adjacent to 

the orchard a greenhouse is situated in which 

blackberry is grown, that is supposed to har¬ 

bour overwintering A. citricola. The aphids 

may have been introduced into The Nether¬ 

lands on imported Citrus-bonsai trees. Be¬ 

cause of the phytosanitary interest with res¬ 

pect to virus transmission, we have send the 

specimens to the Commonwealth Institute of 

Entomology, London, where A. citricola 

caught all over the world, is registered central¬ 

ly (Anonymous, 1969). 
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Correcties op de naamlijst van de 
Nederlandse snuitkevers (Coleoptera: 
Curculionoidea) 

In 1993 verscheen de laatste naamlijst van de 

Nederlandse snuitkevers (Heijerman, 1993), 

een jaar later gevolgd door Die Käfer Mittel¬ 

europas, Band 14 (Lohse & Lucht, 1994). In 

dit deel worden aanvullingen en correcties ge¬ 

geven op de catalogus van Lucht (1987). 

Uiteraard bestaan er verschillen tussen beide 

lijsten. Een aantal verschillen met betrekking 

tot de gehanteerde taxonomische indeling zijn 

het gevolg van ‘persoonlijke keuzes’. Daar¬ 

naast komen er in de Nederlandse naamlijst 

een aantal fouten en een enkele omissie voor. 

Twee daarvan zijn dermate ernstig dat correc¬ 

ties noodzakelijk zijn. 

Allereerst is Ceutorhynchus constrictus 

(Marsham), die wel in ons land voorkomt, per 

abuis niet in de naamlijst opgenomen. 

Een tweede onjuistheid is het gevolg van 

een verkeerde interpretatie van Thompson & 

Alonso-Zarazaga (1988). In de naamlijst staat 

Lixomorphus algirus (Linnaeus, 1758) ver¬ 

meld als voorkomend in Nederland. De soort 

die in ons land voorkomt is echter een Lixus- 

soort die bekend was onder de naam Lixus al¬ 

girus Linnaeus. Thompson & Alonso-Zaraza¬ 

ga (1988) hebben het typemateriaal van 

Linnaeus bestudeerd en ontdekt dat L. algirus 

een synoniem is van de mediterrane Lixo¬ 

morphus ocularis (Fabricius). De Nederlandse 

soort is Lixus angustatus (Fabricius) (met 

dank aan Miguel Alonso-Zarazaga die me op 

deze fout attendeerde). 

Volgens de Nederlandse lijst van 1993 be¬ 

droeg het aantal inheemse snuitkeversoorten 

568. Inmiddels zijn er sinds 1993 nog 7 nieu¬ 

we soorten voor de Nederlandse fauna bijge¬ 

komen, die alle gemeld zijn in Entomolo¬ 

gische Berichten: Rhopalapion longirostre 

Olivier, Brachyderus lusitanicus (Fabricius), 

Bradybatus kellneri Bach, Ceutorhynchus ig- 

nitus Germar, Ceutorhynchus hampei Ch. 

Brisout, Sirocalodes mixtus (Mulsant & Rey) 

en Gymnetron asellus (Gravenhorst). Na toe¬ 

voeging van Ceuthorynchus constrictus be¬ 

draagt het aantal Nederlandse snuitkeversoor¬ 

ten nu dus 576. 

In de Nederlandse naamlijst worden zes fa¬ 

milies van de Curculionoidea (de snuitkever- 

achtigen) behandeld, namelijk de Curculioni- 

dae, Apionidae, Attelabidae, Urodontidae, 

Anthribidae en de Nemonychidae. Ook de 

Scolytidae en de Platypodidae worden tot de 

Curculionoidea gerekend, waarmee het totaal 

aantal in Nederland voorkomende families 

acht bedraagt. Recent verschenen er echter 

twee artikelen over de hogere classificatie van 

de snuitkeverachtigen. Deze nieuwe classifi¬ 

caties wijken nogal sterk af van de klassieke 

indelingen. Het werk van Thompson (1992) 

zet in feite de hele traditionele indeling op zijn 

kop: hij onderscheidt wereldwijd 16 families 

binnen de Curculionoidea waarvan er negen in 

Nederland vertegenwoordigd zijn: de Nemo¬ 

nychidae, Anthribidae, Urodontidae, Attelabi¬ 

dae, Brentidae, Rhynchophoridae, Erirhini- 

dae, Curculionidae en de Platypodidae. De 

Brentidae bestaan uit een groot aantal subfa¬ 

milies waaronder de Nanophyinae en de 

Apioninae. De revisie van Kuschel (1995) is 

gebaseerd op een (numerieke) cladistische 

analyse. In zijn nieuwe classificatie worden 

slechts zes families onderscheiden, namelijk 

de Nemonychidae, Anthribidae, Belidae (niet 

in Nederland), Attelabidae, Brentidae en de 

Curculionidae. De Brentidae omvatten onder 

meer de Apioninae, waarbinnen twee tribi 

worden onderscheiden, de Apionini en de 

Nanophyini. De Curculionidae sensu Kuschel 
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omvatten zes subfamiles, te weten de 

Brachycerinae, Curculioninae, Rhynchopho- 

rinae, Cossoninae, Scolytinae en de Platypodi- 

nae. 

Gezien de grote verschillen tussen deze in¬ 

delingen, die toch beide het resultaat zijn van 

een grondige en gedetailleerde analyse, lijkt 

het vooralsnog te vroeg om voor een definitie¬ 

ve classificatie te kiezen. 
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Tetralonia macroglossa nieuw voor de 
Benelux (Hymenoptera: Apidae, 
Anthophorinae) 

De malaisevallen in de open ENCI-groeve van 

de St. Pietersberg te Maastricht, gecodeerd FS 

83, leveren sinds 1984 telkens weer verrassen¬ 

de vondsten op. Ook 1996 vormde geen uit¬ 

zondering met op 6 augustus een mannetje van 

het in de Benelux nog niet waargenomen ge¬ 

nus Tetralonia, dat in de zuidelijke helft van 

Europa door een groot aantal soorten verte¬ 

genwoordigd is. Schmiedeknecht ( 1930) geeft 

voor Zuid-Europa en met name het oostelijke 

deel informatie over het voorkomen van 14 

Tetralonia-soorten. Westrich (1989) vermeldt 

echter slechts drie soorten voor Baden- 

Württemberg, die daar bovendien zeldzaam 

zijn. 

Tetralonia lijkt op het bij ons voorkomende 

genus Eucera, maar de voorvleugel heeft drie 

in plaats van twee cubitale cellen en de man¬ 

netjes hebben wat kortere antennes. 

Aanvankelijk werd gedacht dat het exem¬ 

plaar van de St. Pietersberg behoorde tot 

Tetralonia salicariae (Lepeletier), de soort die 

het meest noordelijk voorkomt en waarvan het 

vrouwtje vliegt op ter plaatse rijkelijk aanwe¬ 

zige kattestaart (Lythrum sp.). Het dier werd 

echter door H. Wiering gedetermineerd als T 

macroglossa (Illiger) (= malvae auct.), een 

soort die op kaasjeskruid (Malva sp.) vliegt. 

Inderdaad komen er Ma/va-soorten in de groe¬ 

ve voor en bijvoorbeeld muskuskaasjeskruid 

(M. moschata L.) is er op vochtige plekken 

niet zeldzaam. 

Dankwoord 

H. Wiering wordt bedankt voor de determinatie van 

Tetralonia macroglossa. 

Literatuur 

Schmiedeknecht, O., 1930. Die Hymenopteren Nord und 

Mitteleuropas: 1-1062. Fischer, Jena. 

Westrich, P., 1979. Die Wildbienen Baden-Württem¬ 

bergs. Spezieller Teil: 436-972. Ulmer, Stuttgart. 

B. A. (V.) Lefeber, Brusselsestraat 38, 

6211 PG Maastricht. 

Twee nieuwe Aprostocetus-soorten voor de 
Nederlandse fauna (Hymenoptera; 
Chalcidoidea: Eulophidae) 

De vrouwtjes van de bladkever Pyrrhalta vi- 

burni (Paykull) (Coleoptera: Chrysomelidae) 

leggen hun eieren in de nazomer en herfst in 

de jonge twijgen van de voedselplant Gelderse 

roos ( Viburnum opulus L.). Daarbij knagen ze 

kleine holtes in de twijgen en na het eileggen 

dekken ze deze holtes weer af met fijnge- 

kauwd plan tenmateriaal. De eieren overwinte- 
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ren en in het voorjaar komen de larven te voor¬ 

schijn en gaan vreten aan de jonge bladeren 

van de voedselplant. 

In de winter van 1995/1996 heb ik in de 

omgeving van Utrecht op diverse plaatsen tak¬ 

ken van Gelderse roos met eieren van P. vi- 

burni verzameld. Het doel was om eventuele 

eiparasieten op te sporen. De in stukken ge¬ 

knipte takken werden, van iedere locatie af¬ 

zonderlijk, binnenshuis bewaard in petri-scha- 

len. Na enkele weken bleek dat uit de twijgen 

van één van de locaties een groot aantal mi¬ 

nuscule wespjes was gekomen. Deze locatie is 

het park Bloeyendael, een heempark, aan de 

oostkant van de stad Utrecht. 

De wespjes werden door M. J. Gijswijt ge¬ 

determineerd als Aprostocetus celtidus (Er- 

dös) en A. suevius (Walker) (Eulophidae; 

Tetrastichinae). Beide soorten waren nog niet 

eerder uit Nederland gemeld. Cox (1994) 

noemt A. suevius als eiparasiet van P. viburni 

en A. celtidus als eiparasiet van P. viburni en 

Xanthogaleruca luteola (Müller). 

Dankwoord 

Graag wil ik Theo Gijswijt (Ankeveen) bedanken voor de 

determinatie van de wespjes. 

Literatuur 

Cox, M. L., 1994. The Hymenoptera and Diptera parasi- 

toids of Chrysomelidae. In: Novel aspects of the biolo¬ 
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Ron Beenen, Marsburg 13, 3437 GN Nieuwe- 

gein. 

Is er een deskundige in de zaal? 

Enkele jaren geleden ontdekte ik dat een rups 

van de grote hermelijnvlinder (Cerura vinula 

Linnaeus) vlak voor het verpoppen een laatste 

keutel produceerde met een rode kleur. Er za¬ 

ten nog drie rupsen in de kweekbak, die ook 

als laatste een, tenminste gedeeltelijk, rode 

keutel voortbrachten. Navraag bij kenners van 

insecten en kwekers van vlinders leverde geen 

ander antwoord dan: “nooit van gehoord”. 

Inmiddels heb ik hetzelfde gezien bij het klein 

koolwitje (Pieris rapae Linnaeus) en het oran- 

jetipje (Anthocharis cardamines Linnaeus). 

Een rups van de ligusterpijlstaart (Sphinx li- 

gustri Linnaeus) had weliswaar geen rode, 

maar wel een sterk afwijkende laatste keutel: 

een caramelkleurige, slijmige klodder. 

Tijdens de wintervergadering (kistjesdag) 

van de Nederlandse Entomologische Vereni¬ 

ging van 8 februari 1997, waar ik vroeg of ie¬ 

mand dit verschijnsel kende, meldde één van 

de aanwezigen dat Eckhard Friedrich het ver¬ 

meldt bij een rups van de bruine beervlinder 

(.Arctia caja Linnaeus) maar er verder geen 

aandacht aan besteedt. Wie kan mij over dit 

verschijnsel iets meer vertellen? 

Bouke Bloemsma, Snippenbos 21, 1974 XW 

IJmuiden (tel.:0255-511979). 
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Nieuwe literatuur Ntetnl»; iii^ï aiipn ieawe literg 

leuwe literatuur Nieuwe Iteratmur Nieuwe literati 

teraïiiur Nieuw* HtërSuur >ïHiwe iferatiir Mei 
F. VAN STUIVENBERG, 1997. Tabel en 
verspreidingsatlas van de Nederlandse 
Steninae (Coleoptera: Staphylinidae). - 
Nederlandse Faunistische Mededelingen 6: 1- 

160; 145 fig.; 62 refs. Stichting European 

Invertebrate Survey - Nederland (Postbus 

9517, 2300 RA Leiden; e-mail eis@nnm.nl). 

Paperback, prijs ƒ 14,-. 

Nederland, dat weten we nu, telt 77 Stenini; 

voor die constatering zijn bij Van Stuivenberg 

ca. 26.000 dieren onder de microscoop door¬ 

gegaan. Maar deze Faunistische Mededeling 

biedt natuurlijk meer. Het eerste wat opvalt: 

prachtige habitus-tekeningen, gemaakt door 

Inge van Noordwijk, Frenk Driessen en Erik 

Bos, tekenaars van het NNM. Voorts een le¬ 

zenswaardige inleiding over morfologie en 

biologie van deze dieren, een tabel, beschrij¬ 

vingen van de soorten en hun taxonomie, ver¬ 

spreiding en oecologie, de vertrouwde stip- 

penkaarten en phenogrammen. En het kost 

bijna niets. 

K. ALBERS, 1997. Loopkeverinventarisatie 
Eindhoven, Gennep 1995-1996: 1-52; ca. 30 

refs. Ecologica (Lorentzstraat 21, 5621 EP 

Eindhoven). Paperback; te bestellen door 

overmaken van ƒ 7,50 op girorekening 

7624140. 

Gennep ligt als een groene wig in het stedelijk 

gebied van Eindhoven. In dit kleinschalige, 

van oudsher hoofdzakelijk agrarische, land- 

schap is een vangpotteninventarisatie uitge¬ 

voerd van de loopkeverfauna. Een analyse van 

de vangsten (67 soorten) onderstreept de na¬ 

tuurhistorische betekenis die moet worden ge¬ 

hecht aan het stedelijk en voorstedelijk groen. 

BENGT À. BENGTSSON, 1997. Microlepi- 

doptera of Europe. 2. Scythrididae: 1-301; 

14 col. pl; 419 fig; ca. 300 refs; index to ento¬ 

mological names 7 kolommen. Editors van de 

serie: P. Huemer, O. Karsholt & L. Lyneborg. 

Apollo Books (Kirkeby Sand 19, DK-5771 

Stenstrup, Denemarken); ISBN 87-88757-11- 

0 (ISSN van de serie 1395-9506). Prijs (ge¬ 

bonden) DKK 500.- (excl. porti). 

De reeks Microlepidoptera of Europe gaat 

goed van start. Na een deel over pterophoriden 

van onze eigen Kees Gielis, vorig jaar, volgt 

nu een indrukwekkende monografie van de 

Scythrididae. 237 Soorten worden behandeld, 

waaronder niet minder dan 42 nieuwe. Scy¬ 

thrididae komen hoofdzakelijk voor in de dro¬ 

ge en hete landen rond de Middellandse Zee. 

Uit de weinige vindplaatsen per soort, en de 

vaak nagenoeg afwezig biologische informa¬ 

tie blijkt duidelijk dat er in deze groep nog 

zeer veel te beleven valt! Een speciale vermel¬ 

ding verdienen de kleurenplaten, vervaardigd 

door de auteur zelf. 

Inventarisatie verslag “Stikke Trui” 1990- 
1996,1997. A. ALBERTS & J. SMIT eds; pp. 

51. Uitgave van de Insekten werkgroep van de 

KNNV, afd. Arnhem (p/a J. Smit, Platten- 

burgerweg 7, 6824 ER Arnhem). Prijs (PB, 

excl. porti) ƒ 4,—. 

De voormalige zandafgraving Stikke Trui in 

het Nationale Park Veluwezoom is voor het 

zevende achtereenvolgende jaar met verschil¬ 

lende methodieken, en door verschillende on¬ 

derzoekers, geïnventariseerd. Zandkuilen, met 

hun bijzonder microklimaat en schrale be¬ 

groeiing, zijn entomologisch zeer waarde volle 

terreinen, en het is belangrijk dat dit terdege 

wordt gedocumenteerd. 
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Workers of Apis cerana reproduce during short periods 

of queenlessness 

Willem J. Boot, Jan van der Blom & Joop Beetsma 

BOOT, W. J., J. VAN DER BLOM & J. BEETSMA, 1997. WORKERS OF APIS CERANA REPRODUCE DURING 

SHORT PERIODS OF QUEENLESSNESS. - ENT. BER., AMST. 57 (10): 149-153. 

Abstract: In six colonies of Apis cerana the queen was removed and occurrence of egg-laying by workers was studied. 

Three colonies had brood of all stages and were thus allowed to build emergency queen cells and to rear queens. In three 

other colonies no young brood to build emergency queen cells was left (hopelessly queenless), but older brood was pre¬ 

sent. Workers started laying within two to three days after removal of the queen, both in the colonies rearing queens and 

in the hopelessly queenless colonies. Four to five days after removal of the queen mass egg-laying by workers occurred 

in five of the six colonies. These eggs partly developed into capped drone brood. Thus, A. cerana workers may produce 

a substantial number of drones during short periods of queenlessness, even when new queens are reared simultaneously. 

Keywords: Apis cerana, worker reproduction, drone production, egg removal. 

W. J. Boot & J. Beetsma, Department of Entomology, Wageningen Agricultural University, P.O.Box 8031, 6700 EH 

Wageningen, The Netherlands. 

J. v.d. Blom, Koppert Sistemos Biológicos S.L., Apartado de correos 38, 04738 Vicar (Almerfa), Spain. 

Introduction 

In honey bees, genus Apis, both the queen and 

the workers can reproduce. The queen lays 

haploid eggs, which develop into males, and 

diploid eggs, which develop into females. 

Since workers do not mate, they can as a rule 

only lay haploid eggs. Only in exceptional ca¬ 

ses, worker honeybees can produce diploid 

eggs by thelytoky (Verma & Ruttner, 1983). 

Thus, workers have two ways to increase their 

fitness. Firstly, they can help to increase the 

reproduction of the queen (mother) by perfor¬ 

ming tasks in the colony. Since they are rela¬ 

ted to the queen, this will increase their own 

fitness as well. Secondly, they can reproduce 

themselves and increase their fitness directly 

by contributing to the population of drones. 

In queenright colonies, reproduction is ap¬ 

parently restricted to the queen, despite the 

fact that relatedness (G) of workers to self- 

produced drones (G=0.5) is higher than to the 

male offspring of the queen (G=0.25). Rela¬ 

tedness of workers to the offspring of other 

workers is still lower than 0.25, however, be¬ 

cause the queen generally mates with a high 

number of drones: 10 to 20 in Apis mellifera 

Linnaeus and probably a similar number in A. 

cerana Fabricius (Ruttner et al., 1973; Page, 

1986). Workers may therefore prefer drone 

production by the queen and prevent each 

other from reproduction, since relatedness to 

the offspring of a randomly chosen worker is 

lower than relatedness to the male offspring of 

the queen (Ratnieks, 1988). When the colony 

becomes queenless and when no brood to rear 

a new queen is available (hereafter called ho¬ 

pelessly queenless), workers start to reproduce 

since in this case they can increase fitness on¬ 

ly by producing drones themselves before the 

colony dies (Winston, 1987; Moritz & South- 

wick, 1992). 

In European races of Apis mellifera (A. 

mellifera carnica Pollmann, A. mellifera li- 

gustica Spinola, A. mellifera mellifera Lin¬ 

naeus, and A. mellifera adami Ruttner), wor¬ 

kers start to reproduce 16 to 30 days after the 

colony has become hopelessly queenless 

(Ruttner & Hesse, 1981). In other honeybee 

races and species, however, laying workers 

may occur much earlier. In African races of A. 

mellifera (A. mellifera intermissa von Buttel- 

Reepen, A. mellifera scutellata Lepeletier, and 

A. mellifera capensis Escholz), laying workers 
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are found 5 to 10 days after becoming hope¬ 

lessly queenless (Ruttner & Hesse, 1981). 

They may even appear while new queens are 

reared in the colony, which was found for A. 

mellifera adansonii Latreille (Fletcher & 

Ross, 1985), for A. mellifera yemenitica Rutt¬ 

ner (Woyke, 1993), for ‘Africanized’ bees in 

Costa Rica, which can be considered as a mix¬ 

ture of A. mellifera scutellata and A. mellifera 

ligustica (Van der Blom & Arce, 1991; Van 

der Blom et al., 1994), and for the dwarf ho¬ 

ney bee, A.florea Fabricius (Woyke & Wong- 

siri, 1992). For the eastern honey bee, A. cera¬ 

na, it is well known among beekeepers that 

laying workers may appear quickly, but this 

fact is poorly documented. Therefore, we stu¬ 

died whether and when workers started laying 

eggs, (1) in queenless colonies of A. cerana in 

which new queens were reared and (2) in ho¬ 

pelessly queenless colonies of A. cerana. 

Materials and methods 

The experiments were carried out in the South 

of Vietnam at the university of Agriculture 

and Forestry of Thu Due, near Ho Chi Minh 

City, with the local Apis cerana race. Apis cer¬ 

ana from the South of Vietnam is considered 

to belong to A. cerana indica Fabricius 

(Ruttner, 1988). 

Six colonies each occupying 3 to 4 combs 

were used. They contained brood in all stages 

and a laying queen. At the beginning of the ex¬ 

periment the queen was removed from the co¬ 

lonies. In three of the six colonies the brood 

nest was left undisturbed. Since young larvae 

and eggs were present, the bees started to 

build emergency queen cells and to rear 

queens. Nine days later a new queen had 

emerged in all three colonies, after which we 

removed the queen cells left. From the other 

three colonies all young brood was removed to 

make them hopelessly queenless. However, 

two combs with capped brood were left in 

each of the three colonies to prevent the bees 

from absconding. 

After removal of the queen, the colonies 

were inspected daily for a period of fourteen 

days. During inspections we recorded rearing 

of new queens, emergence of queens, the oc¬ 

currence of worker-laid eggs and the develop¬ 

ment of these eggs. 

Results 

Colonies rearing queens 

During the first two days after removal of the 

queen, 1 to 4 eggs were found in emergency 

queen cells, but later these eggs had been re¬ 

moved by the bees. Whether these eggs had 

been laid by the queen or by workers could not 

be said with certainty, since worker-laid eggs 

could not be distinguished from queen-laid eg¬ 

gs and because development time of eggs is 

almost three days (Tan et al., 1993). However, 

the first worker laid eggs seemed to appear 

within three days after removal of the queen in 

queen cells, worker cells and drone cells. 

From the fourth to fifth day large numbers of 

eggs were found in colonies 1 and 2 (fig. 1). 

These eggs must have been laid by workers. 

At first many cells with one egg were found. 

Later, cells often contained several eggs, up to 

more than 10 eggs per cell (fig. 3). In colony 1, 

egg-laying by workers decreased after emer¬ 

gence of the new queen, which happened at 

the ninth day after queen removal. Five days 

after her emergence only a few eggs were still 

found. In colony 2, egg-laying by workers 

continued, probably because the freshly emer¬ 

ged queen was lost. In colony 3, egg-laying by 

workers started at the same time as in colonies 

1 and 2, but more than a few eggs were never 

found. 

Part of the eggs developed into larvae. The 

bees seemed to nurse this drone brood badly, 

however, since only a small proportion of the 

larvae developed into pupae. In colony 2, the 

first worker laid eggs were probably removed 

before development into larvae, because the 

first larvae appeared five days instead of three 

days after the first eggs. In colony 3, the few 

worker laid eggs never developed into larvae. 

The eggs were evidently removed by the bees 

because every day a few eggs were found in 

different cells. 



Ent. Ber., Amst. 57(1997) 151 

colonies rearing queens 

= eggs 
™ larvae 
«■ capped cells 

Figure 1. Number of cells with brood of worker origin in 

the three colonies that were rearing queens. 

Hopelessly queenless colonies 

In the three colonies made hopelessly queen¬ 

less, all the eggs found were laid by workers, 

since young brood had been removed before. 

Similar to the colonies rearing queens, eggs 

were found in all types of cell of the hopeles¬ 

sly queenless colonies within two to three 

days after queen removal (fig. 2). From the 

fourth day many worker-laid eggs were found 

in all three colonies. Larvae appeared four to 

five days after appearance of the first eggs. 

However, only a small proportion of the cells 

with larvae were eventually capped. 

Discussion 

In queenless colonies of Apis cerana, workers 

started to oviposit within two to three days af¬ 

ter removal of the queen, both in colonies 

rearing queens and in hopelessly queenless co¬ 

lonies. Thus, in the colonies rearing queens 

the presence of queen larvae or pupae did not 

inhibit egg-laying by workers. This is in 

agreement with studies on ovary development 

hopelessly queenless colonies 

caB eggs 
^ larvae 
— capped cells 

Figure 2. Number of cells with brood of worker origin in 

three colonies that had been made hopelessly queenless. 

of A. mellifera workers (Jay, 1968; Jay, 1970), 

since ovaries of A. mellifera workers have 

been found to develop despite the presence of 

queen larvae or pupae. However, in A. melli¬ 

fera a strong inhibiting effect of the presence 

of worker larvae and pupae on the develop¬ 

ment of workers’ ovaries has been reported 

(Jay, 1970; Kropâcova & Haslbachova, 1970, 

1971). Egg-laying by A. cerana workers, 

which implies development of the ovaries, 

was apparently not inhibited by the presence 

of worker brood. After a young queen had 

emerged, however, egg-laying by workers 

seemed to stop within a few days. The same 

was found in A. florea by Woyke & Wongsiri 

(1992) and by Van der Blom et al. (1994) in 

‘Africanized’ bees. 

It is unlikely that the eggs found in queen 

cells at the first and second day after queen re¬ 

moval in the colonies that were rearing 

queens, had been laid before by the queen. 

Emergency queen cells built on worker or dro¬ 

ne cells containing an egg has not been descri¬ 

bed, which suggests that it is not a normal 

event in honeybee colonies. In addition, remo- 
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val of eggs by the bees, as happened here, is 

not expected when the eggs are laid by the 

queen, since the bees seem to remove the lar¬ 

vae and not the eggs when the size of the 

broodnest has to be adjusted during periods of 

dearth (Woyke, 1976). In contrast, eggs laid 

by workers are likely to be removed because 

workers may prevent each other from repro¬ 

duction (Ratnieks, 1988; Ratnieks & Visscher, 

1989), or because worker laid eggs may not be 

viable. Ratnieks (1993) showed that even in 

queenright A. mellifera colonies egg-laying 

workers may occur. However, only a few eggs 

are laid by workers and most eggs laid by wor¬ 

kers are removed. In our experiment, removal 

of worker-laid eggs was evident in colony 3. 

Per day, only a few eggs were found and the 

following day these eggs were always remo¬ 

ved. 

Thus, the following picture emerges. When 

the queen is lost, the removal response of bees 

to worker-laid eggs may partly be inhibited. 

Subsequently, worker-laid eggs have a chance 

to develop into larvae and eventually into dro¬ 

nes, either because a few laying workers are 

already producing eggs or because egg-laying 

by workers quickly develops after the loss of 

the queen. The results show that mass egg- 

laying by workers of A. cerana may appear 

quickly even if the colony is rearing queens at 

the same time. Though much of the worker 

originated brood was nursed badly in our colo¬ 

nies, this still means that A. cerana workers 

may produce a substantial number of drones 

during short periods of temporal queenless- 

ness and not only when a colony becomes ho¬ 

pelessly queenless. Therefore, the contribu¬ 

tion of laying workers to the drone population 

may be much higher for A. cerana than for 

European A. mellifera races. 
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Aantekeningen over Chrysomelidae in Nederland 4 

(Coleoptera) 

Ron Beenen & Jaap Winkelman 

BEENEN, R. & J. K. WINKELMAN, 1997. NOTES ON CHRYSOMELIDAE IN THE NETHERLANDS 4 

(COLEOPTERA). - ENT. BER., AMST. 57 (10): 154-156. 

Abstract: Data on new and rare Dutch leaf beetles are discussed. Two species are recorded from The Netherlands for the 

first time: Chaetocnema aerosa from the provinces of Zuid-Holland and Overijssel and Longitarsus plantagomaritimus 

from the provinces of Zuid-Holland and Friesland. The distribution in The Netherlands of the rare leaf beetle Phratora 

tibialis was investigated. A distribution map is presented. Despite some recent records it is concluded that this species 

has decreased during this century. 

R. Beenen, Marsburg 13, 3437 GN Nieuwegein. 

J. K. Winkelman, Waverstraat 36-III, 1079 VM Amsterdam. 

Mededeling E.I.S. — Nederland Nr. 84 

Inleiding 

In deze korte publicatie worden waarnemin¬ 
gen van drie bladkeversoorten besproken. 
Twee soorten worden voor het eerst uit 
Nederland gemeld. Van een derde soort, 
Phratora tibialis (Suffrian), die lange tijd niet 
meer in Nederland was waargenomen, worden 
recente vondsten beschreven en vergeleken 
met historische vondsten. 

Chaetocnema aerosa (Letzner) 

Op 3 april 1995 verzamelde F. van Nunen in 
het Zuid-Hollandse Goedereede (“Kwade 
Hoek”) één exemplaar van een Chaetocnema- 
soort die veel overeenkomst vertoonde met de 
nog niet eerder uit ons land gemelde C. aero¬ 
sa. De determinatie werd door M. Döberl be¬ 
vestigd. Na rondvraag bij enkele keververza- 
melaars bleek ook J. G. M. Cuppen deze soort 
te hebben verzameld. Wij zagen één exem¬ 
plaar uit het Overijsselse Denekamp (Lattrop; 
Brecklenkampsche Veld), verzameld op 23 
mei 1992. 

Chaetocnema aerosa komt in grote delen 
van Europa voor: van Groot-Brittannië en 
Frankrijk in het westen, tot in Polen in het oos¬ 
ten, en van Scandinavië in het noorden, tot 

Spanje en Centraal-Italië in het zuiden (Do- 
guet, 1994). Het lijkt dus voor de hand te 
liggen dat C. aerosa ook in Nederland zou 
worden aangetroffen. Hoewel Chaetocnema- 
soorten nog wel eens problemen kunnen ge¬ 
ven bij de determinatie is het niet erg waar¬ 
schijnlijk dat het tot nu toe niet bekend zijn 
van deze soort uit Nederland aan foutieve de¬ 
terminaties te wijten zou zijn. Chaetocnema 
aerosa is zelfs eenvoudig op naam te brengen 
met de tabellen van Mohr (1966) en Doguet 
(1994). 

De biologie van deze aardvlo is nog onvol¬ 
doende bekend; de soort leeft waarschijnlijk 
op Cyperaceae. Koch (1992) vermeldt dat C. 
aerosa monofaag op eivormige waterbies 
(.Eleocharis ovata (Roth.)) leeft. Doguet 
(1994) noemt voor Frankrijk met name gewo¬ 
ne waterbies (.Eleocharis palustris (F.)). 
Cuppen trof de volgende Cyperaceae aan bij 
de vindplaats van C. aerosa in Denekamp: 
twee zegge-soorten (Carex cf rostrata Stokes 
en Carex nigra (F.)) en gewone waterbies. 

Longitarsus plantagomaritimus Dollman 

Eveneens in het Zuid-Hollandse Goedereede 
(“Kwade Hoek”) verzamelde F. van Nunen op 
3 april 1995 één exemplaar van de nog niet 
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eerder uit ons land gemelde Longitarsus plan- 

tagomaritimus. De determinatie werd door M. 

Döberl bevestigd. Na rondvraag bij enkele ke- 

ververzamelaars bleek ook Th. Heijerman 

exemplaren van deze soort in Nederland ver¬ 

zameld te hebben. Wij zagen dieren van 

Schiermonnikoog (Friesland) verzameld op 

10 en 11 september 1994. 

Deze soort werd tot voor kort als een varië¬ 

teit van L. melanocephalus (De Geer) be¬ 

schouwd. Ook deze variëteit was nog nooit ge¬ 

meld uit Nederland. Met de recente tabel van 

Döberl (1994) is L. plantagomaritimus goed te 

onderscheiden. In deze tabel wordt echter nau¬ 

welijks ingegaan op de lichte vormen van de¬ 

ze soort die veel lijken op L. melanocephalus. 

De sterke bestippeling van de dekschilden en 

de niet versmalde dekschildrand zijn echter 

duidelijke kenmerken (Kevan, 1967). Het ver¬ 

dient aanbeveling om materiaal dat gedetermi¬ 

neerd is als L. melanocephalus en afkomstig is 

van plaatsen langs de kust, te controleren. 

Longitarsus plantagomaritimus is bekend 

van de landen die grenzen aan de Noordzee: 

Groot-Brittannië, Duitsland en Denemarken 

(Döberl, 1994). Deze soort schijnt uitsluitend 

voor te komen op zeeweegbree (Plantago ma¬ 

ritima L.). Tischler (1985) meldt dat volwas¬ 

sen dieren van L. plantagomaritimus, onder 

dwang, ook wel aan hertshoornweegbree 

(.Plantago coronopus L.) vreten maar dat ei¬ 

eren uitsluitend worden afgezet op zeeweeg¬ 

bree (Plantago maritima). 

Phratora tibialis (Suffrian) 

Van deze zeldzame keversoort waren sinds de 

eerste melding door Everts (1916) slechts en¬ 

kele vondsten bekend. Na onderzoek van de 

collecties van het Zoölogisch Museum, 

Amsterdam, het Nationaal Natuurhistorisch 

Museum, Leiden, de Landbouwuniversiteit, 

Wageningen en het Museon, Den Haag, en na¬ 

vraag bij enkele actieve keververzamelaars 

zijn er nu 88 exemplaren bekend (29 vond¬ 

sten). Naar aanleiding van dit onderzoek is in 

het veld op veel plaatsen in Nederland speci¬ 

fiek gezocht naar wilgenhaantjes. Een recente 

vondst van P. tibialis betreft één exemplaar 

gevonden op zwarte populier (Populus nigra 

L.) in de Millingerwaard door W. J. Swart in 

1993. Verdere zoekactie door L. H. Fliervoet 

en J. Bekhuis in een andere deel van de 

Gelderse Poort langs de Oude Rijn leverde 

nog twee exemplaren op. Th. H. de Jong en R. 

Beenen richtten zich speciaal op bittere wilg 

(Salix purpurea L.) en troffen de soort in 1996 

aan te Rijnsweerd (gemeente Utrecht). Na 

veel zoeken werd deze soort in 1996 ook in het 

Vechtplassengebied aangetroffen (Korten- 

hoef, leg. R. Beenen). 

Uit de gedateerde vondsten blijkt dat in de 

eerste helft van deze eeuw er 11 vondsten wa¬ 

ren en in de tweede helft 6, hetgeen op een af¬ 

name duidt. De soort lijkt te zijn verdwenen 

uit de duinen, Twente en de Achterhoek (fig. 

1). De vondst in Stratum (Eindhoven) langs de 

rivier de Dommel uit januari 1923, betreft een 

geïsoleerde vondst van één exemplaar. 

Phratora tibialis leeft waarschijnlijk mo- 

nofaag op bittere wilg (Salix purpurea L.) 

(Weise, 1884). Deze zeldzame wilg groeit van 

nature als pionierstruweel op zanderige oevers 

Fig. 1. De verspreiding van Phratora tibialis in 

Nederland. Kleine stip: uitsluitend bekend van ongeda¬ 

teerde vondsten, of van vondsten voor 1900. Open cirkel: 

vondsten (ook) in de periode 1900 tot 1950. Gesloten cir¬ 

kel: vondsten (ook) na 1950. 
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van rivieren en beken, in broekbos en in de 

duinen. De bittere wilg wordt ook wel aange¬ 

plant. Kenmerkend voor het natuurlijke bio¬ 

toop is een regelmatige en diepe overspoeling; 

in de duinen betreft het valleien die ’s winters 

onder water staan (Westhoff & Den Held, 

1975). In Nederland wordt P. tibialis vrijwel 

uitsluitend in het fluviatiele plantendistrict 

aangetroffen, dus slechts in een beperkt deel 

van het verspreidingsgebied van de voedsel¬ 

plant bittere wilg (Van der Meijden et al., 

^989). Phratora tibialis heeft een Midden- 

Europese verspreiding en bereikt in Nederland 

zijn noordwest-grens (Pater, 1934; Horion, 

1951). Deze soort komt vooral voor langs 

bergbeken en aldaar vaak samen met de uit 

Nederland verdwenen Gonioctena linnaeana 

(Schrank) (Winkelman, ongepubliceerd on¬ 

derzoek). 

Phratora tibialis lijkt op P. vulgatissima 

(Linnaeus), maar de rib/plooi langs de dek- 

schildrand ontbreekt bij P. tibialis en het twee¬ 

de sprietlid is peervormig (Mohr, 1966; 

Kippenberg, 1994). In twijfelgevallen is het 

aan te raden een preparaat te maken van het 

mannelijk genitaal of de vrouwelijke achter¬ 

lij fsegmenten en de kaken te vergelijken met 

de afbeeldingen in de weinig bekende revisie 

van Dubeshko (1983). 
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A new water mite (Acari, Hydrachnidia: Limnesiidae) 

split off from Limnesia undulata 
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DAVIDS, C., 1997. A NEW WATER MITE (ACARI, HYDRACHNIDIA: LIMNESIIDAE) SPLIT OFF FROM LIM¬ 

NESIA UNDULATA. - ENT. BER., AMST. 57 (10): 157-160. 

Abstract: Limnesia undulatoides spec. nov. is split off from Limnesia undulata. The morphological resemblance between 

the two species is close, but the dimensions of L. undulatoides are much larger than those of L. undulata. Moreover, the 

shape of the genital acetabula differs clearly. The colour of the newly described species is red, instead of yellowish as in 

L. undulata. In addition to that, there are differences between the life cycles of the two species. In L. undulatoides larvae 

hatch from the eggs, in L. undulata eggs develop into nymphs. From literature data it is obvious that in a few cases illu¬ 

strations and/or text are dealing with L. undulatoides instead of L. undulata. When correcting for wrong identifications, 

L. undulatoides shows a Western Palaearctic distribution pattern. 

Keywords: Acari, Hydrachnidia, water mites, Limnesia. 

Aquatische Oecotoxicologie, Universiteit van Amsterdam, Kruislaan 320, 1098 SM Amsterdam, The Netherlands. 

Introduction 

Limnesia undulata (Müller) is a common spe¬ 

cies in lentic waters, with a Holarctic distribu¬ 

tion. In the original description of Müller 

(1776) the colour (yellowish-white, often tin¬ 

ged with green) is one of the main characteris¬ 

tics. Lundblad (1929) noted a large variation in 

colour and size in L. undulata. Like Lundblad I 

observed red and yellowish-white specimens, 

according to Viets’ key (1936) all belonging to 

L. undulata. For reasons of differences in co¬ 

lour, size and life history I herewith raise the 

large red specimens to species level under the 

name Limnesia undulatoides. 

Limnesia undulatoides spec. nov. 
(figs 1, 3-4) 

Type material 

Holotype: <5, The Netherlands, Amsterdam, Amsterdam¬ 

se Bos, collected in a ditch connected with Het Nieuwe 

Meer, 52°20’N, 4°50’E, 14.iv.1967, slide 447, leg. C. 

Davids. Paratypes: 3, slide 446 and $, slide 450, same 

data as the holotype. In addition, 4 S, and 6 ?, same da¬ 

ta, preserved in Koenike’s fluid. The holotype and two pa¬ 

ratypes specimens are dissected and mounted on slides by 

the glycerine-gelatine method (Viets, 1923). The type ma¬ 

terial is deposited in the Zoological Museum of the 

University of Amsterdam. 

Description 

Male: Total length 1582 pm, width 1309 pm. 

The colour of the body is red with bluish- 

black epimera, legs and palpi. The first pair of 

epimera is fused posterior to the gnathosoma 

(fig. 4). The tubercle on the ventral margin of 

the second palpal segment (PII) is longer than 

its peg-like seta (fig. 3). An unpaired small 

platelet is situated on the dorsum. The genital 

plates bear a number of small papillae, each 

with a fine hair, between the first and second 

acetabulum. The genital acetabula are heighte¬ 

ned and conus-shaped ( fig. 1). See table 1 for 

further dimensions. 

Female: Total length 1488 pm, width 1428 

pm. Apart from the genital plates there are no 

differences between male and female (fig. 4). 

Diagnosis 

The new species differs from the closely rela¬ 

ted Limnesia undulata by the red-coloured bo¬ 

dy with bluish-black epimera, legs and palpi. 

The acetabula are heightened and conus-sha¬ 

ped (fig. 1.). The disc-like acetabula in L. un¬ 

dulata are depressed and have slightly undula¬ 

ted margins (fig. 2.). The number of papillae 

between the first and second acetabulum va- 
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pm). 

ries: in L. undulatoides from 8-13, mean 10.5 

(n=24); in L. undulata from 5-9, mean 7.0 

(n=24). 

Discussion 

Piersig (1896-1899) indicated that in Limnesia 

undulata nymphs hatch from the eggs. Szalay 

(1928) observed that the larval stage lasted 

within the eggshell only 24 hours, after that 

the larva transformed into a protonymph and 

after 7 to 8 days the nymph will leave the egg 

mass. Hatching of nymphs from the eggs in 

L.undulata was also observed by the author. In 

L. undulatoides, however, I observed larvae 

emerging from the eggs. Combined with the 

differences in morphological characteristics, it 

became clear to me that L. undulatoides has to 

be considered a separate species. 

The following morphological characteris¬ 

tics distinguish both L. undulata and L. undu¬ 

latoides from the most closely related 

Limnesia fulgida Koch. 

An unpaired small platelet on the dorsum, 

which is lacking in L. fulgida. The tubercle on 

the ventral margin of PII is longer than its peg¬ 

like seta. In L. fulgida tubercle and seta are 

about of the same length. The first pair of epi- 

mera is fused posterior to the gnathosoma. In 

L. fulgida the first pair of epimera is not fused. 

The genital plates bear a number of small pa¬ 

pillae, each with a fine hair, between the first 

and second acetabulum. In L. fulgida these pa¬ 

pillae are situated along the margin of the ge¬ 

nital plates. 

Fig. 3. Limnesia undulatoides spec, nov., <3 holotype, left 

palp (medial view) (scale 100 pm). 
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Table 1. Limnesia undulatoides type series and L. undulata, dimensions in |xm; 1: length, w: width. 

prep. 447 prep. 450 prep. 442 prep. 455 

Holotype Paratype L. undulata L. undulata 

Male Female Male Female 

Total length 1582 1488 976 1023 

Maximum width 1309 1428 904 797 

Chelicera, basal segment, 1 375 390 280 309 

Chelicera, claw, 1 

Palp segments dorsal, 1 

126 126 97 107 

PI 49 50 39 38 

PII 232 252 175 203 

PHI 175 194 139 155 

PIV 380 407 272 307 

PV 95 107 95 102 

Tubercle on P-II, 1 47 49 38 43 

Peg-like seta on tubercle, 1 

Ratio distance ventral setae P-IV 

12 13 16 15 

to proximal and distal margin 1,7 2,3 1,5 1,5 
Gonopore, 1 146 228 108 208 

Genital plate, 1 226 274 181 252 

Genital plates, w 

Number of setae left and right 

242 193 204 177 

between 1st and 2nd acetabulum 10/12 9/11 7/7 6/6 

Genital skeleton, 1 251 186 

Dorsal platelet, 1 96 97 53 50 

Dorsal platelet, w 95 95 68 73 

I-Leg-5, dorsal 1 243 276 183 199 

I-Leg-6, dorsal 1 209 233 148 165 

II-Leg-5, dorsal 1 320 349 234 262 

II-Leg-6, dorsal 1 275 306 213 215 

III-Leg-5, dorsal 1 354 372 256 262 

III-Leg-6, dorsal 1 272 306 197 204 

IV-Leg-5, dorsal 1 416 446 317 319 

IV-Leg-6, dorsal 1 419 428 325 338 

Distal seta on IV-Leg-6, 1 155 184 155 194 

Before and in the beginning of this century, 

the colour was considered as one of the main 

characteristics of these species. In Viets’ key 

(1936) the colour is only an additional charac¬ 

teristic. Using the key of Piersig (1901), 

Koenike (1909) or that of Soar & Williamson 

(1927), identification of L. undulatoides, 

owing to its red colour, will lead to L. fulgida 

and in Viets’ key to L. undulata. 

Striking is the difference in size between L. 

undulatoides and L. undulata, as can be seen 

in table 1. Besides the shape of the genital ace- 

tabula, the length of III-Leg-5 (5th segment of 

3rd leg) can be taken for identification purpo¬ 

ses. In table 2 a number of dimensions are ta¬ 

ken from specimens originating from The 

Netherlands and Germany. Specimens with 

III-Leg-5 larger than 300 pm will belong to L. 

undulatoides and smaller than 300 pm to L. 

undulata. Apart from the genital plates, there 

are no other differences between the sexes. 

From these data it can be concluded that 

Lundblad (1929) presented in his fig. 10 the 

genital plates of L. undulatoides. Another ex¬ 

ample from literature is Croneberg (1899), pu¬ 

blishing on mites collected in the surroundings 

Table 2. Length in pan of III-Leg-5 of Limnesia undulata- 

oides and L. undulata', n: number of specimens measured. 

mean range n 

L. undulatoides, â 367 333-397 25 

L. undulatoides, $ 378 350-420 34 

L. undulata, S 233 210-268 74 

L. undulata, $ 256 216-292 83 
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Fig. 4. Limnesia undulatoi- 

des spec, nov., $ paratype, 

ventral side with epimeres 

and genital area (scale 200 

|im). 

of Moscow. In the paragraph on Limnesia his- 

trionica Hermann (= L. fulgida) he hesitates 

about his identification. Apparently because 

of the colour, he identified the specimens as L. 

histrionica. However, looking at his figures 19 

a and b L. undulata or L. undulatoides was 

pictured. Considering the colour in his de¬ 

scription L. undulatoides is involved. In view 

of the data of Lundblad and Croneberg it can 

be concluded, that L. undulatoides has a 

Western Palaearctic distribution. 
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Introduction 

The genus Pemphredon was described by 

Latreille (1796). Bohart & Menke (1976) revi¬ 

sed the genera of Sphecidae in the world and 

listed 53 species of the genus Pemphredon. 

Dollfuss (1995) revised Pemphredon world¬ 

wide and recognized 37 species and 24 syno¬ 

nyms. Pemphredon is a Holarctic and Oriental 

genus with 13 Palaearctic, 11 Nearctic, six 

Holarctic and seven Oriental species. China 

has seven species, of which one only occurs in 

Taiwan. 

In the course of a study on Pemphredoni- 

nae, we discovered a new species of Pem¬ 

phredon, and describe it as follows. We follow 

Dollfuss (1995) in the usage of morphological 

terms. 

Pemphredon xinjiangana spec. nov. 
(figs 1-12) 

Material 

Holotype: <3, Miquan, Xinjiang, China, 24.viii.1991, coll. 

J. He. (coll. Zhejiang Agricultural University, China). 

Description 

Male. Body length 5.6 mm, length of forewing 

3.7 mm. Black. Apexes of tibiae and all tarsi 

are from yellow brown to dark brown. 

Head (figs 1-3). Anterior clypeal margin 

broadly emarginate. Frons punctatorugose. 

Vertex behind ocelli shiny, finely punctate, 

punctures separated by 0-3 times their diame¬ 

ter. Head width 1.5 x length. Flagellomeres 

III-VIII with linear tyloids (fig. 4); flagello- 

mere I: length 2.3 x width, 1.2 x length of fla- 

gellomere II. 

Thorax. Scutum shiny, anteriorly, laterally 

and posteriorly densely punctate, punctures 

separated by 0-1 times their diameter; medial¬ 

ly sparsely punctate, punctures separated by 1- 

3 times their diameter. Scutellum shiny, ante¬ 

riorly sparsely and posteriorly densely 

punctate. Metanotum shiny, densely punctate. 

Mesopleuron in front of midcoxa shiny, with 

larger punctures than scutum and punctures 

contiguous. Propodeal enclosure with longitu¬ 

dinal ridges (fig. 5), propodeal pad narrow, fi¬ 

nely and longitudinally striate. Recurrent vein 

antefurcal, submarginal cell II higher than 

broad (fig. 6). Hindtibia with fine spines. 

Abdomen. Petiole length 0.75 x length of 

tergum I (fig. 7). Sternum VIII (fig. 8). Penis 

valve (fig. 9). Volsella (fig. 10). Gonostyle la¬ 

teral (fig. 11), dorsal (fig. 12). 

Female: unknown. 

Diagnosis 

This species is closely related to Pemphredon 

rugifer (Dahlbom). It can be easily distinguis¬ 

hed from the latter by the punctures and sculp¬ 

ture of thorax, tyloids of flagellomeres and 

sternum VIII, and by the male genitalia. 
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Figs 1-12. Pemphredon xinjiangana spec. nov. 1, head, front view; 2, head, dorsal view; 3, head, lateral view; 4, anten¬ 

na; 5, propodeal enclosure and pad; 6, forewing; 7, petiole and tergum I, lateral view; 8, sternum VIII; 9, penis valve, la¬ 

teral view; 10, volsella, ventral view; 11, gonostyle, lateral view; 12, gonostyle, dorsal view (scale line (mm) fig. 1: 0.57; 

2-3: 0.7; 4-5: 0.48; 6: 1.0; 7: 0.7; 8: 0.32; 9-10: 0.25; 11-12: 0.27). 

Etymology 

The species is named after Xinjiang, the pro¬ 

vincial name of China, where the species was 

collected. 
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Boekbesprekingen loei 

DAVID V. ALFORD, 1997. Farbatlas der 
Schädlinge an Zierpflanzen: 1-477; 1069 

kleurenfoto’s; ca 90 refs; index van waard- 

planten 25, van wetenschappelijke dierenna¬ 

men 43, en van Duitse dierennamen ca 14 ko¬ 

lommen. Verlag Ferdinand Enke (Postfach 

301120, 70451 Stuttgart, Duitsland), ISBN 3- 

432-27841-1. Prijs (gebonden, excl. porti, DM 

148,-). 

Het wemelt in parken en tuinen van aantastin¬ 

gen. Sommige zijn bepaald spectaculair (voor 

wie er oog voor heeft; sommige, zoals de stip- 

pelmot-sluiers zelfs voor wie dat niet heeft), 

ook al zijn dat niet altijd de meest ernstige 

aantastingen. Er zit ook beweging in: sommi¬ 

ge plagen, zoals de spectaculaire Pulvinaria- 

aantastingen die nu overal in de steden op 

boomstammen te zien zijn, of de zich explo¬ 

sief uitbreidende Lithophane leautieri op jene¬ 

verbessen zijn nieuwe elementen in het stede¬ 

lijk landschap - en dan ga ik de processierups 

in het zuiden des lands maar voorbij. 

Het boek van Alford, dat eerder in het Frans 

en Engels verscheen is een comfortable en 

mooie, zij het wat prijzige, ontsluiting tot dit 

moois. Andere boeken zijn hieraan voorafge¬ 

gaan, maar weinige zijn zo omvangrijk en 

beelden zoveel soorten af. Want de afbeeldin¬ 

gen zijn wel het belangrijkste onderdeel van 

het boek. De meeste zijn met flitslicht ge¬ 

maakt, en daardoor wat hard en niet altijd wer¬ 

kelijk mooi, maar haast altijd zeer functioneel. 

Een enkele foto heeft een lelijke kleurzweem. 

Een enkele maal ook heb je het idee dat de be¬ 

schikbaarheid van een foto de opname van een 

soort in het boek bepaalde, zoals de wat ver¬ 

rassend aanwezige huiskrekel en blinde bij. 

De tekst per soort geeft wat men ervan zou 

verwachten: beschrijving van het dier (niet al¬ 

leen uiterlijk, maar ook verspreiding en feno- 

logie), van de schade, waardplanten, en sug¬ 

gesties hoe te handelen bij ernstige aantastin¬ 

gen. Die suggesties zijn wel erg eenvoudig; 

met een simpele aanbeveling om “indien no¬ 

dig te spuiten met een insecticide” komt nie¬ 

mand ver; en geen plantsoenbeheerder, en 

slechts een enkele tuineigenaar zal een aanbe¬ 

veling tot “het verwijderen van legsels en ver¬ 

nietigen van jonge larven” serieus ter harte ne¬ 

men. In elk geval wordt men er niet door 

aangemoedigd tot een intensief pesticide-ge- 

bruik. 

De behandelde plagen zijn systematisch ge¬ 

ordend. Voor wie redelijk thuis is in de ento¬ 

mologie is dat meestal wel handig - mits je de 

dader goed en met zekerheid hebt waargeno¬ 

men, en niet bijvoorbeeld te maken hebt met 

gallen of mijnen. In het andere geval kan de 

plaag slechts gedetermineerd worden vanuit 

de waardplantenindex, en dat moet een frus¬ 

trerende bezigheid zijn wanneer je te maken 

hebt met een aantasting van bijvoorbeeld een 

meidoorn. 

Om ruimte te besparen, en waarschijnlijk 

ook om niet te hoogdrempelig over te komen 

worden synoniemen maar heel mondjesmaat 

verstrekt, en is de literatuurlijst zeer beperkt. 

Bij de bespreking van afzonderlijke aantastin¬ 

gen wordt ook nergens naar meer gespeciali¬ 

seerde literatuur doorverwezen. Professionele 

gebruikers zullen dit boek daarom als een ple¬ 

zierige ondersteuning zien, maar niet als een 

boek dat hun boekenkast (of de NEV-biblio- 

theek) overbodig maakt. Maar het boek is ook 

minder voor hen bedoeld als wel voor de geïn¬ 

teresseerde parkwandelaar of tuineigenaar. 

Voor de niet-entomologen onder hen heeft het 

boek nog een verklarende woordenlijst van 

botanische en entomologische vaktermen. 

Willem N. Ellis. 
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Eriophyoid mites: their biology, natural en¬ 
nemies and control, 1996. E. E. LIND¬ 

QUIST, M. W. SABELIS & J. BRUIN eds. 

World crop pests 6: i-xxxii, 1-790, illustr., 

refs.; general index 21, eriophyoid mite spe¬ 

cies 15, host plants 12 kolommen. Elsevier 

Science (Regional Sales Office, Postbus 211, 

1000 AE Amsterdam), ISBN 0-444-88628-1. 

Prijs (gebonden) f480,-. 

De reeks World crop pests heeft zich in de 

ruim tien jaren nadat het eerste deel uitkwam 

ontwikkeld tot een monumentale compilatie 

van de kennis van groepen van plaagorganis- 

men. Het bijzondere van de serie is dat het 

plaag-aspect slechts een betrekkelijk onderge¬ 

schikte rol speelt. Het wordt ingebed in een 

veel breder kader van systematiek en phylogé¬ 

nie, oecologie en adaptatie. Hoewel er onder 

de galmijten belangrijke schade verwekkers 

schuilgaan, geldt deze relativering van de eco- 

mische betekenis van de dieren ook sterk in 

het boek dat nu is uitgekomen. 

Het boek begint met een paar adembene¬ 

mende SEM foto’s van galmijten in hun om¬ 

geving. De indrukwekkendste is die van een 

galmijt bovenop het kogeltje van een balpen: 

de grootte-verhouding van mijt en kogeltje is 

ongeveer die van een zilvervisje op een grape¬ 

fruit. Galmijten horen inderdaad bij de aller¬ 

kleinste arthropoden en dat maakt het bestude¬ 

ren ervan niet eenvoudiger. De complexe 

morfologie en systematiek worden uitvoerig 

besproken door E. E. Lindquist. Het is onmo¬ 

gelijk om alle auteurs die aan dit boek hebben 

meegewerkt op te noemen, maar deze auteur is 

wel een van de actiefste geweest; hij is ook de 

auteur van de hoofdstukken over de phylogé¬ 

nie van de galmijten en medeauteur van een 

bijdrage over de evolutie van galmijten in re¬ 

latie met die van hun waardplanten. Veel aan¬ 

dacht wordt ook besteed aan inwendige anato¬ 

mie, physiologie, oogenese, spermatogenese 

en parthenogenese. 

Onder de noemer biologie en oecologie 

vindt men bijdragen over levensvormen, dia- 

pauze, voortplantingsgedrag, waardplantspe- 

cificiteit, de rol van galmijten als overbrengers 

van pathogenen, en de verschillende aspecten 

van de gal-inductie door hun voedingsgedrag. 

Voor technieken is een aparte plaats inge¬ 

ruimd - geen wonder bij deze ultra-kleine die¬ 

ren: kweken, bemonsteren, prepareren, karyo¬ 

typic, SEM fotografie en toxicologie. 

Natuurlijke regulatie van galmijten gebeurt 

door pathogenen en arthropoden, vooral Phy- 

toseiidae en Stigmaeidae, en ook daarover valt 

er veel te lezen. 

Pas daarna komt het plaag-element aan de 

beurt: na een inleiding, over aard en beoorde¬ 

ling van de schade, gegroepeerd in de belang¬ 

rijkste culturen. Aan bestrijdingstechnieken 

wordt vervolgens relatief weinig aandacht be¬ 

steed: er zijn hoofdstukken over chemische 

bestrijding en over waardplantresistentie, en 

over resistentie van galmijten en hun predato- 

ren. 

Galmijten zijn ook aantasters van onkruiden, 

alternatief voedsel van roofmijten e.d., en zijn 

competitoren van andere phytophage mijten - 

en als zodanig ook weer een beetje “nuttig”. 

Het enige werkelijk negatieve dat over dit 

boek kan worden gezegd is dat de inhoud er¬ 

van voor deze prijs beter had kunnen worden 

verdeeld over twee of drie banden van een 

minder kolossaal formaat. Het boek in zijn 

huidige omvang (30 x 22 cm, 2,6 kg) kan al¬ 

leen gelezen worden als een statenbijbel, ter¬ 

wijl de inhoud eigenlijk vanuit een luie stoel 

verdient te worden gesavoureerd. 

Willem N. Ellis. 
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Whittle, J. R. R., 1976. Mutations affecting the development of the wing. In: Insects Development (P. A. 
Lawrence ed.): 75-115. Blackwell, London. 

Voor details van opmaak, kopjes, enz. wordt men verzocht zich zoveel mogelijk te richten naar een recent 
nummer van EB. 

Een drukproef en het originele manuscript of een fotocopie worden ter correctie toegezonden aan de (eerste) 
auteur. De drukproef dient zonder vertraging gecorrigeerd te worden en tezamen met het manuscript terugge¬ 
zonden te worden aan de redactie. Een tweede drukproef wordt in het algemeen niet aan de auteur toegezon¬ 
den. 

Tezamen met de drukproef wordt de auteur een formulier toegezonden waarop het gewenste aantal over¬ 
drukken opgegeven kan worden. De (eerste) auteur ontvangt 50 overdrukken gratis, meerdere overdrukken zijn 
tegen betaling beschikbaar. 

De artikelen worden zoveel mogelijk geplaatst in de volgorde waarin zij geaccepteerd zijn voor publikatie. 
Incidenteel, ter beoordeling van de redactie, kunnen artikelen voorrang krijgen. 
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Interessante Nederlandse wantsen (Heteroptera) 

B. Aukema, D. J. Hermes & J. H. Woudstra 

AUKEMA, B., D. J. HERMES & J. H. WOUDSTRA, 1997. INTERESTING DUTCH HETEROPTERA. - ENT. BER., 

AMST. 57 (11): 165-182. 

Abstract: The lygaeids Nysius cymoides and Raglius vulgaris are recorded for the first time from The Netherlands and 

the tingids Stephanitis pyrioides and S. takeyai were introduced with plant material originating from Japan. New Dutch 

records of the following 26 rare and/or interesting species are given or summarized: the tingids Lasiacantha capucina, 

Physatocheila dumetorum, the mirids Tytthus pubescens, Strongylocoris leucocephalus, Brachynotocoris puncticornis, 

Orthotylus fuscescens, Polymerus vulneratus, Miridius quadrivirgatus, the anthocorid Brachysteles parvicornis, the re- 

duviid Rhynocoris annulatus, the lygaeids Metopoplax ditomoides, Lamproplax picea, Scolopostethus pilosus, 

Pachybrachius luridus, Aellopus atratus, Peritrechus angusticollis, Emblethis denticollis, the rhopalids Liorhyssus hya- 

linus, Rhopalus subrufus, R. tigrinus, Stictopleurus abutilon, the scutellerid Eurygaster testudinaria, and the pentatomids 

Eysarcoris aeneus, Peribalus vernalis and Carpocoris fuscispinus. Biological and distributional information on these 

species is given and possible causes of the remarkable increase of records of some of them are discussed. 

B. Aukema, Kortenburg 31, 6871 ND Renkum. 

D. J. Hermes, Drossaardstraat 24, 5663 ER Geldrop. 

J. H. Woudstra, Noordsebos 13, 1506 MN Zaandam. 

Inleiding 

Lokale fauna’s zijn dynamisch van karakter en 

dat manifesteert zich het duidelijkst bij zeldza¬ 

me soorten en bij soorten die aan de grenzen 

van hun areaal leven. Dit betekent in de prak¬ 

tijk dat de status van dergelijke soorten aan 

verandering onderhevig is en dat zij moeilijk 

zijn onder te brengen in classificaties die het 

voorkomen van soorten (het aantal waarne¬ 

mingen in ruimte en tijd) beogen vast te leg¬ 

gen. Dergelijke classificaties worden bijvoor¬ 

beeld gebruikt bij de selectie van doelsoorten 

ten behoeve van natuurontwikkeling en na¬ 

tuurbescherming (Verspui & Van Wingerden, 

1994). Naast nieuwe vestigingen door actieve 

of passieve uitbreiding van het areaal kunnen 

soorten lokaal tijdelijk of definitief verdwij¬ 

nen. Deze veranderingen zijn vanuit faunis- 

tisch oogpunt bijzonder interessant en het 

loont dan ook de moeite om van tijd tot tijd de 

balans op te maken. In het hier gepresenteerde 

overzicht wordt dat gedaan aan de hand van 

nieuwe waarnemingen van een aantal soorten 

wantsen, die voor ons land te boek stonden als 

(1) marginaal voorkomende zeldzame soor¬ 

ten, (2) sinds 1960 niet meer waargenomen 

soorten, (3) zeldzame soorten en (4) overige 

soorten, waarvan opvallende nieuwe gegevens 

over het voorkomen of de verspreiding bekend 

zijn geworden. Voor de omschrijving, selectie 

en samenstelling van de eerste drie groepen 

wordt verwezen naar Aukema (1994). 

Miridius quadrivirgatus (A. Costa), Dry- 

mus latus Douglas & Scott, Aellopus atratus 

(Goeze), Rhopalus tigrinus (Schilling) en Em¬ 

blethis denticollis Horvath behoren tot de eer¬ 

ste groep van marginaal voorkomende zeldza¬ 

me soorten, Lasiacantha capucina (Germar), 

Metopoplax ditomoides (A. Costa), Liorhys¬ 

sus hyalinus (Fabricius) en Carpocoris fusci¬ 

spinus (Boheman) tot de tweede groep van 

sinds 1960 niet meer waargenomen soorten, 

Tytthus pubescens (Knight), Strongylocoris 

leucocephalus (Linnaeus), Brachynotocoris 

puncticornis (Linnaeus), Orthotylus fusces¬ 

cens (Kirschbaum), Lamproplax picea (Flor) 

en Scolopostethus pilosus (Reuter) tot de der¬ 

de groep van zeldzame soorten en Physato¬ 

cheila dumetorum (Herrich-Schaeffer), Poly¬ 

merus vulneratus (Panzer), Brachy steles 

parvicornis (A. Costa), Rhynocoris annulatus 

(Linnaeus), Pachybrachius luridus Hahn, Pe¬ 

ritrechus angusticollis (R. Sahlberg), Rho¬ 

palus subrufus (Gmelin), Stictopleurus abuti¬ 

lon (Rossi), Eurygaster testudinaria 
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Fig. 1. Stephanitis takeyai (foto H. Stigter). 

(Geoffroy), Eysarcoris aeneus (Scopoli) en 

Peribalus vernalis (Wolff) tot de vierde groep 

van overige soorten. 

Daarnaast worden twee soorten behandeld 

die nieuw voor de Nederlandse fauna zijn, 

Nysius cymoides (Spinola) en Raglius vulgaris 

(Schilling), alsmede twee soorten die met 

plantmateriaal geïmporteerd zijn en zich mo¬ 

gelijk in Nederland kunnen vestigen, Stepha¬ 

nitis pyrioides (Scott) en S. takeyai Drake & 

Maa. 

De volgorde en nomenclatuur zijn ontleend 

aan Aukema (1989). Tenzij anders vermeld, 

bevindt het materiaal zich in de collecties van 

de verzamelaars. 

Gebruikte afkortingen. ABDW: Afdeling Bestrijding 

Dierplagen, Wageningen; BA: B. Aukema; DJH: D. J. 

Hermes; IBN-DLO: Instituut voor Bos- en Natuuronder¬ 

zoek - Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Wageningen; 

JHW: J. H. Woudstra; PD: Plantenziektenkundige Dienst, 

Wageningen; ZMA: Zoölogisch Museum, Amsterdam. 

Provincies. FR: Friesland; GR: Groningen; DR: Drenthe; 

OV: Overijssel; GL: Gelderland; UT: Utrecht; NH: 

Noord-Holland; ZH: Zuid-Holland; ZL: Zeeland; NB: 

Noord-Brabant; LB: Limburg. 

Tingidae 

Stephanitis pyrioides (Scott) 

Adulten en larven van Stephanitis pyrioides 

werden door een medewerker van de 

Plantenziektenkundige Dienst in 1995 op 25 

september en 4 oktober in groot aantal waar¬ 

genomen op rododendrons in en buiten een 

kas te Vleuten. De waardplanten waren in fe¬ 

bruari en maart geïmporteerd uit Japan. 

Stephanitis pyrioides leeft op de onderzijde 

van de bladeren van haar waardplanten en ver¬ 

oorzaakt hetzelfde schadebeeld als de inheem¬ 

se S. oberti (Kolenati) en de al eerder ingebur- 

gerde S. rhododendri Horvath: opvallend gele 

zuigschade is zichtbaar op de bovenzijde van 

de bladeren en de onderzijde van de bladeren 

is bedekt met uitwerpselen, vervellingshuidjes 

en secundair optredende schimmels. Afhanke¬ 

lijk van de temperatuur zijn volwassen dieren 

in twee of drie generaties aanwezig van juni 

tot oktober. De overwinterende eieren worden 

afgezet in het bladweefsel van altijd groene 

azalea’s en rododendrons, maar ze wordt ook 

aangetroffen op soorten die hun blad geheel 

(Rhododendron calendulaceum (Mich.) Torr., 

R. molle Don., R. schlippenbachii Maxim) of 

gedeeltelijk (Azalea amoena Rehd., A. indica 

Sweet, R. mucronatum Don. en R. yedoense 

Maxim) laten vallen (Péricart, 1983). Ze 

wordt ook vermeld van twee andere Erica¬ 

ceae, Lyonia neziki (Takeya, 1963) en Kalmia 

latifolia L. (Stonedahl et al., 1992). Takeya 

(1963) geeft een uitgebreid overzicht van 

waardplanten in Japan. 

Stephanitis pyrioides komt voor in het 

Verre Oosten (Siberië, Japan, Korea, China en 

Taiwan) en werd versleept naar de oostelijke 

Verenigde Staten, Argentinië en Australië 

(Stonedahl et al., 1992). Recent werd ze ook 

vermeld uit Bhutan, India en Nepal (Péricart 

& Golub, 1996). In Nederland vestigde S. py¬ 

rioides zich na import uit Japan tussen 1905 

en 1910 op azalea’s in Boskoop (Fokker, 

1905; Péricart, 1983), maar werd de soort 

werd daarna weer van de Nederlandse lijst af¬ 

gevoerd (Aukema, 1989). Meer permanente 

vestiging in ons land lijkt echter goed moge¬ 

lijk. 

Stephanitis takeyai Drake & Maa 

Adulten en larven van Stephanitis takeyai (fig. 

1) werden door een medewerker van de 

Plantenziektenkundige Dienst in september 

1994 in groot aantal aangetroffen op een meer 

dan tien jaar oude struik van Pieris japonica 

(Thunb. ex Murr.) D. Don ex G. Don in een 

particuliere tuin van een plantenkweker in 
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Boskoop. Het schadebeeld, dat overeenkomt 

met dat van S. pyrioides, was reeds jaren aan¬ 

wezig, maar er werd tot dan toe geen aandacht 

aan besteed. 

De levenscyclus van Stephanitis takeyai 

komt overeen met die van S. pyriodes. De 

soort is tamelijk polyfaag, maar ze is vooral 

bekend als plaag op Pieris japonica en Lyonia 

elliptica (Takeya, 1963, Tsukada, 1994a). De 

waardwisseling tussen de groenblijvende P. 

japonica als winterwaard en de zomergroene 

L. elliptica als zomerwaard werd bestudeerd 

door Tsukada (1994b). 

Stephanitis takeyai komt van oorsprong 

voor in Japan en werd geïntroduceerd in de 

Verenigde Staten. Recent werd de soort ook 

uit India vermeld (Péricart & Golub, 1996). In 

Japan komt S. takeyai voor in het midden en 

het zuiden, maar niet op Hokkaido. Gezien de 

ervaringen in Boskoop, waar de bewuste 

struik overigens werd gerooid, lijkt vestiging 

in Nederland zeker mogelijk. 

Lasiacantha capucina (Germar) 

Waarnemingen. LB: Eijs, Piepert [= Wijlre, omgeving 

spoorbaan], 19.vi. 1994, Th. Heijerman (BA, ZMA), 

7.V.1995, DJH en 22.viii.1996, K. Alders (ZMA), in aan¬ 

tal van wilde tijm (Thymus serpyllum L.). 

Lasiacantha capucina was uit Nederland uit¬ 

sluitend bekend van vondsten van voor 1950 

op de Bemelerberg (Aukema, 1989, 1994), 

waar zij tijdens inventarisaties in 1981 en 

1988 echter niet meer werd waargenomen. 

Lasiacantha capucina komt voor op droge, 

zandige en kalkrijke terreinen, waar zij leeft 

op tijm: wilde tijm in West-Europa, Thymus 

humifusus Bernh. in Frankrijk en een aantal 

andere soorten in Oost-Europa. Incidenteel 

worden echter ook andere waardplanten ver¬ 

meld (Péricart, 1983). In de Ardennen komt 

zij voor op kruiptijm (T. praecox Opiz) 

(Delescaille et al., 1991) en in Cornwall op T. 

drucei Ronn., een Atlantische soort (Kirby, 

1992). De volwassen dieren overwinteren aan 

de voet van de waardplant, waarop in het 

voorjaar eiafzetting plaats vindt. Adulten van 

de nieuwe generatie verschijnen in juli en au¬ 

gustus en onder gunstige omstandigheden ont- 

Fig. 2. Physatocheila dumetorum (foto H. Stigter). 

wikkelt zich een tweede generatie (Péricart, 

1983). 

Nederland bevindt zich aan de noordwest- 

grens van het areaal van Lasiacantha capuci¬ 

na. Uit België is ze slechts bekend van enkele 

vondsten in de Ardennen (Bosmans, 1980; 

Hofmans & Barenbrug, 1987; Delescaille et 

al., 1991) en in Luxemburg is ze zeer zeld¬ 

zaam (Reichling & Gerend, 1994). In Nord¬ 

rhein-Westfalen werd Lasiacantha capucina 

alleen voor de eeuwwisseling aangetroffen 

(Kott & Hoffmann, 1992) en uit het aangren¬ 

zende deel van Noordwest-Duitsland is zij niet 

bekend (Wagner & Weber, 1967). In Groot- 

Brittannië komt de soort alleen voor in 

Cornwall (Kirby, 1992). 

Physatocheila dumetorum (Herrich- 

Schaeffer) 

Waarnemingen. NH: Oosthuizen, 1.x. 1992 (1<3) en 

16.ix.1993 (4$), JHW. GL: Beesd, Acquoy, 16.vii.1995, 

JHW en 21.vii.1995, BA en H. Stigter, in groot aantal met 

larven op perenbomen langs de Linge; Rhenoy, 

21.vii.1995, BA en H. Stigter, in aantal in verwaarloosde 

perenboomgaard. 

Physatocheila dumetorum (fig. 2) leeft op ver¬ 

schillende wilde en gecultiveerde bomen en 

struiken behorende tot de Rosaceae. Er is één 

generatie per jaar en de volwassen dieren 

overwinteren. De eiafzetting begint in mei en 

van begin juni tot in augustus komen de larven 

uit de eieren. De nieuwe generatie volwassen 

dieren ontwikkelt zich van eind juni tot begin 

september (Péricart, 1983). 

Physatocheila dumetorum komt voor in 
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Fig. 3. Verspreiding van Physatocheila dumetorum in 

Nederland. Kleine stippen: vondsten voor 1960; grote 

stippen: vangsten sinds 1960. 

Midden- en Zuid Europa, de Kaukasus en in 

Klein-Azië (Péricart, 1983). In Nederland 

kwam ze tot de zestiger j aren verspreid voor in 

voornamelijk het westen van het land (fig. 3), 

maar nadien werd ze alleen nog vermeld van 

twee vondsten in 1962 op Walcheren (Auke¬ 

ma, 1989). 

Physatocheila dumetorum en P. confinis 

Horvath worden door Golub (1976) als twee 

goede soorten opgevat, maar Péricart (1983) 

behandelt ze als één soort (.Physatocheila du¬ 

metorum sensu lato) met twee fenotypes. 

Beide fenotypes en overgangen zijn vertegen¬ 

woordigd in collecties van Nederlands materi¬ 

aal, maar verreweg de meeste in Nederland 

verzamelde dieren met inbegrip van het mate¬ 

riaal van Oosthuizen en Acquoy behoren tot P 

confinis. Péricart & Golub (1996) vermelden 

P. dumetorum en P. confinis als aparte soor¬ 

ten, die beide in Nederland voorkomen. 

Zolang er geen duidelijkheid is over de status 

van beide fenotypen, geven wij er de voorkeur 

aan om van slechts één soort uit te gaan. 

Mlridae 

Tytthus pubescens (Knight) 

Tytthus pubescens (= T. geminus (Flor)) was 

uit Nederland slechts bekend van de vondst 

van één enkel vrouwtje in Wij ster, Drenthe in 

1975 (Aukema, 1989). Tussen 21 juli en 14 

september 1990 werd zij door de eerste en der¬ 

de auteur samen met de verwante T. pygmaeus 

(Zetterstedt) in groot aantal verzameld in het 

Jagersveld te Zaandam tussen pollen pitrus 

(Juneus effusus L.) in een vochtig eutroof 

grasland. 

Tytthus pubescens leeft in vochtige bioto¬ 

pen aan de voet van russen (Juncus sp.) en 

zeggen (Carex sp.), vermoedelijk van eieren 

en larven van delphaciden. Ze overwintert 

naar alle waarschijnlijkheid als ei en adulten 

komen voor van eind juni tot in oktober 

(Kirby, 1992). Van beide geslachten komen 

kort- en langvleugelige dieren voor. 

Tytthus pubescens komt voor in Noord- 

Amerika (Alaska, Canada, Colorado), Noord - 

Europa en Noord Sibérie. In Europa is ze 

bekend uit Zuid-Engeland, Nederland, Lu¬ 

xemburg, Noord-Duitsland, Denemarken, 

Zweden, Finland, Estland, Noord Rusland en 

Tsjechië als meest zuidelijke vindplaats (Cou 

lianos & Ossiannilsson, 1976; Keichling & 

Gerend, 1994; Stehhk, 1977; Wagner, 1952). 

Tytthus pubescens en T. pygmaeus waren nog 

niet eerder in Noord Holland aangetroffen. 

Strongylocoris leucocephalus (Linnaeus) 

Tot en met de vijftiger jaren kwam Strongy¬ 

locoris leucocephalus verspreid in Nederland 

voor, maar de laatste vondst dateerde van 

1956 (Aukema, 1989). Op 22 mei 1993 sleep¬ 

te K. den Bieman twee mannetjes en één 

vrouwtje op een heideterrein met veel opslag 

van bomen en struiken te Beegden, Limburg. 

Strongylocoris leucocephalus leeft in droge 

graslanden op klokjes (Campanula sp.) en an¬ 

dere Campanulaceae en overwintert als ei 

(Southwood & Leston, 1959; Wagner & We¬ 

ber, 1964). De larven komen begin mei uit en 

de adulten verschijnen vanaf eind mei. 
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Het is een Eurosiberische soort, die van 

Noord-Scandinavië tot in het Middellandse- 

Zeegebied voorkomt (Wagner, 1952) en die 

naar het zuiden toe talrijker wordt. 

Brachynotocoris puncticornis (Linnaeus) 

Waarnemingen. GL: Acquoy, 4.viii.l995, JHW, 1$ van 

gewone es (Fraxinus excelsior L.) geklopt (ZMA); 

Gellicum, 4.viii. 1995, JHW, 1 9 van gewone es geklopt 

(ZMA); Lienden, 9.viii. 1996, H. Stigter, 63 op licht; 

Rhenoy, 2-16.viii.1995, JHW, 33, 23 9 van gewone es 
geklopt (JHW, ZMA); Wageningen, Oranje Nassau’s 

Oord, 27.vii-3.viii. 1995 (303, 19) en 10.viii.1996 (23), 

BA, op licht; Wezep, 26.vii-17.viii.1995 ( 12c?) en 24.vi- 

ii.1996 (19), K. J. Huisman, op licht. UT: Allemans- 

kamp, 7.viii.l992, H. Siepel et al., 1 3 in malaiseval. ZH: 

Ouddorp, 29.vii-31.vii.1995, K. J. Huisman, 2? op licht. 

Deze recent voor het eerst in Nederland waar¬ 

genomen miride (Aukema, 1990, 1993a) 

wordt van steeds meer vindplaatsen gemeld 

(fig. 4). Opvallend is dat veel nieuwe vondsten 

betrekking hebben op vliegend gevangen 

exemplaren. Het is dan ook te verwachten dat 

de soort zich nog verder uit zal breiden. 

Leefwijze en verspreiding worden behan¬ 

deld door Aukema (1990). Nieuw voor 

Utrecht en Zuid-Holland. 

Orthotylus fuscescens (Kirschbaum) 

Orthotylus fuscescens was in Nederland tot 

dusverre waargenomen in Overijssel (Buurse 

en Diepenveen), Gelderland (Hoge Veluwe, 

Schaarsbergen) en Midden-Limburg (Lomm) 

(Aukema, 1991). Op 24 juni 1994 ving K. J. 

Huisman één mannetje op licht te Wezep, dat 

zich bevindt in de collectie van de eerste auteur. 

Orthotylus fuscescens leeft op grove den 

(Pinus sylvestris L.), mogelijk ook op andere 

soorten dennen, en op sparren (Picea sp.) 

(Wagner, 1952; Reichling, 1985; Kirby, 

1992). Ze overwintert als ei en er is één gene¬ 

ratie per jaar. Volwassen dieren worden van 

juni tot in augustus waargenomen (Wagner, 

1952). 

Het verspreidingsgebied omvat een groot 

deel van Europa, waar ze vooral voor zou ko¬ 

men in bergachtige streken (Wagner, 1952). 

Fig. 4. Verspreiding van Brachynotocoris puncticornis in 

Nederland. 

Uit het ons omringende gebied zijn weliswaar 

weinig waarnemingen bekend, maar de soort 

is gemeld uit België, Luxemburg en het aan¬ 

grenzende deel van Duitsland (Emsland en 

Nordrhein-Westfalen (Wagner, 1952; Wagner 

& Weber, 1967; Kott & Hoffmann, 1992; 

Reichling & Gerend, 1994). 

Polymerus vulneratus (Panzer) 

Waarnemingen. NH: Sloterdijk, 7.vi.l993 (69) en 

27.vi.1995 (3 9), JHW, van een witte walstro (Galium 

sp.); Zaandam, 6.vi.l993 (23) en 5.vi.l995 (23), JHW, 

van gewoon duizendblad (Achillea millefolium L.); 

Zandvoort, lO.vii. 1993, BA, 43 en 29 van geel walstro 

(Galium verum L.) langs het Visserspad. ZH: Ouddorp, 5- 

7.viii.l994, K. J. Huisman, 13 op licht. 

Tot het eind van de vijftiger jaren kwam 

Polymerus vulneratus verspreid voor in de 

Noord- en Zuidhollandse duinen en op de 

Waddeneilanden (fig. 5). Sindsdien werd zij 

nog slechts éénmaal gemeld van een licht- 

vangst te Heemskerk (Aukema, 1989). De 

vondsten in Sloterdijk en Zaandam zijn de eer¬ 

ste buiten het duingebied. 

Polymerus vulneratus leeft op verschillen- 
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Fig. 5. Verspreiding van Polymerus vulneratus in 

Nederland. 

de soorten kruiden, onder andere walstro, 

vlieszaad (Cohspermum sp.) en loogkruid 

(Salsola sp.). Er is één generatie per jaar en de 

eieren overwinteren. Adulten zijn van juni tot 

in oktober aanwezig (Wagner, 1952). 

Ze komt verspreid over heel Europa voor 

en is ook bekend uit Klein-Azië en Siberië 

(Wagner, 1952). In Engeland was het voorko¬ 

men van Polymerus vulneratus beperkt tot de 

duinen langs de kust van Norfolk, maar ze is 

sinds 1954 niet meer waargenomen (Kirby, 

1992). Stichel (1956-1958) meldt P. vulnera¬ 

tus niet uit België (er bestaat geen recent over¬ 

zicht van de Belgische miriden) en in Luxem¬ 

burg staat ze te boek als zeer zeldzaam 

(Reichling & Gerend, 1994). De soort ont¬ 

breekt in Nordrhein-Westfalen (Kott & 

Hoffmann, 1992) en in Noordwest-Duitsland 

komt ze voor in Südoldenburg en verder oost¬ 

waarts (Wagner & Weber, 1967). Er zijn ver¬ 

schillende kleurvariëteiten beschreven. 

Miridius quadrivirgatus (A. Costa) 

Deze miride was uit Nederland alleen bekend 

van een drietal vondsten in Zeeland. Op 13 ju¬ 

li 1993 werd zij echter door de eerste auteur in 

aantal (drie mannetjes en zes vrouwtjes) ver¬ 

zameld aan de voet van glanshaver (Arrhena- 

therum elatius (L.) J. & C. Presl) in het Pop- 

pelmondedal te Maastricht. Voor details over 

leefwijze en verspreiding wordt verwezen 

naar Aukema (1993b). Miridius quadrivirga¬ 

tus is inmiddels ook bekend uit Nordrhein- 

Westfalen (Kott & Hoffmann, 1992). Nieuw 

voor Limburg. 

Anthocoridae 

Brachysteles parvicornis (A. Costa) 

Waarnemingen. GL: Kootwijk, Kootwijkerzand, 

ll.vi.1994, J. Cuppen, 2$. NH: Texel, Oudeschild, 

Ceres, 11 .vii. 1996, BA & DJH, 7? en 2 larven in voor¬ 

malig buitendijks gebied. ZL: Biervliet, Kleine 

Braakman, Noorderbossen, 13.ix. 1992, H. T. Edzes, 12 

geklopt van dode bomen in moerasje. 

Brachysteles parvicornis werd na de vijftiger 

jaren slechts tweemaal in Nederland waarge¬ 

nomen (Aukema, 1992). Opmerkelijk is het 

grote verschil tussen de habitats, waarin de 

soort werd aangetroffen. Op Texel betrof het 

een droge, zandige schelpenbank met dichte 

begroeiing van zandzegge (Carex arenaria L.) 

en op het Kootwijkerzand werd B. parvicornis 

verzameld op jeneverbes (Juniperus commu¬ 

nis L.). Van Texel was B. parvicornis al be¬ 

kend van de vondst in september 1946 van een 

mannetje bij De Koog uit gemaaid gras langs 

een vochtige greppel (Reclaire, 1951). 

Voor details over de leefwijze wordt ver¬ 

wezen naar Aukema (1992) en voor de ver¬ 

spreiding naar Péricart (1996). Als aanvulling 

kan nog vermeld worden dat Brachysteles 

parvicornis in Luxemburg zeer zeldzaam is 

(Reichling en Gerend, 1994) en dat zij niet 

vermeld wordt uit Nordrhein-Westfalen (Kott 

& Hoffmann, 1992). 

Reduviidae 

Rhynocoris annulatus (Linnaeus) 

Rhynocoris annulatus was uit Nederland be¬ 

kend van een aantal oude vindplaatsen in 

Noord-Brabant en Limburg, alsmede van re¬ 

cente vondsten op twee plaatsen in Drenthe 
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(Aukema, 1992) en één op het Buurser Zand 

(Aukema, 1991). De laatste jaren zijn daar re¬ 

latief veel vondsten bij gekomen in het zuid¬ 

oosten en oosten van ons land (fig. 6). 

Rhynocoris annulatus leeft van insecten en 

komt volgens Wagner (1966) voor langs bos¬ 

randen en op kaalslagen en weiden, waar ze 

vooral te vinden zou zijn op lage planten (voor¬ 

al schermbloemigen) en op de bodem. Vol¬ 

wassen dieren zouden overwinteren en larven 

zouden te vinden zijn in de maanden juni en ju¬ 

li (Wagner, 1966). Putshkov (1987) toont ech¬ 

ter aan dat R. annulatus in de regel in het vierde 

of vijfde larvale stadium overwintert en dat de 

volwassen dieren aanwezig zijn vanaf midden 

april tot in juni. Alleen in het uiterste noorden 

en zuiden van het areaal komt overwintering 

van volwassen dieren voor als gevolg van re¬ 

spectievelijk extreem trage en snelle ontwikke¬ 

ling van de larven onder plaatselijke omstan¬ 

digheden. In Nederland verschijnen de 

volwassen dieren eind april en werden de laat¬ 

ste waargenomen in de laatste week van juli, 

waarbij echter 90% van alle adulten in de 

maand mei en de eerste decade van juni werd 

verzameld. Larven werden eind april en van 

eind juli tot eind september aangetroffen. 

De soort heeft een Eurosiberische versprei¬ 

ding en ze komt voor tot in Kazachstan en 

Oost-Siberië (Putshkov & Putshkov, 1996). In 

België komt ze evenals in Nederland hoofdza¬ 

kelijk in het oostelijk deel voor en is ze meer 

naar het zuiden toe algemener (Bosmans, 

1979). In Luxemburg staat de soort echter te 

boek als zeer zeldzaam (Reichling & Gerend, 

1994) en in het aangrenzende deel van 

Duitsland werd ze in Nordrhein-Westfalen na 

1945 niet meer waargenomen (Kott & 

Hoffmann, 1992). Wagner & Weber (1967) 

vermelden R. annulatus uit het Emsland en 

Südoldenburg, maar recente gegevens ontbre¬ 

ken. In Groot-Brittannië komt ze niet voor 

(Putshkov & Putshkov, 1996). 

Lygaeidae 

Nysius cymoides (Spinola) 

Waarnemingen. NH: Vogelenzang, l.xi.1983, 2d, B. van 

Aartsen (ZMA). GL: Oldebroek, Hattemerbroek, talud 

Fig. 6. Verspreiding van Rhynocoris annulatus in Neder¬ 

land. 

A50 in aanbouw, ló.vi. 1977, ld. Ede, Hoekelum, rude¬ 

raal terrein, 17.x. 1994 (ld) en 11.x. 1995 (2d), BA. LB: 

Eijsden, 6.x. 1995, 1 d, K. Alders (ZMA). 

Nysius cymoides is een bodemdier, dat leeft op 

zonnige droge plaatsen (Wagner, 1966) onder 

en op kruiden en lage struiken (Stichel, 1957- 

1962). Over de levenswijze is verder weinig 

bekend. Mogelijk overwintert zij als ei. 

Nysius cymoides is een mediterrane soort, die 

in Nederland de noordwestgrens van haar areaal 

bereikt. Uit België is ze niet vermeld (Bosmans, 

1978), ze is zeer zeldzaam in Luxemburg 

(Reichling & Gerend, 1994: één recente vind¬ 

plaats) en in het aangrenzende deel van 

Duitsland werd ze in Nordrhein-Westfalen in de 

omgeving van Leverkusen op licht gevangen 

(Günther, 1989). Ze is niet bekend uit Groot- 

Brittannië en Noordwest-Duitsland (Southwood 

& Leston, 1964; Wagner & Weber, 1967). 

Het vermoeden bestaat dat ze door de grote 

gelijkenis met de zeer algemene Nysius ericae 

(Schilling) gemakkelijk over het hoofd gezien 

wordt. Nieuw voor Nederland. 

Metopoplax ditomoides (A. Costa) 

Metopoplax ditomoides was uit Nederland 



172 Ent. Ber.s Amst. 57 (1997) 

Fig. 7. Verspreiding van Metopoplax ditomoides in Ne¬ 

derland. 

slechts bekend van de vondst van één manne¬ 

tje in 1948 te Gronsveld (Aukema, 1989). In 

1994 werd zij door de eerste auteur herontdekt 

op een braakliggende akker te Herkenbosch en 

sindsdien werd de soort in korte tijd op een 

aantal ver uit elkaar gelegen vindplaatsen aan¬ 

getroffen (fig. 7) en veroorzaakt zij inciden¬ 

teel zelfs overlast door massaal in woningen te 

overwinteren. De Afdeling Bestrijding Dier- 

plagen te Wageningen ontving in 1996 voor 

het eerst monsters van deze soort, afkomstig 

van zolders van woningen te Amersfoort, 

Deurne, Helmond, Nuenen en Voorschoten. 

Metopoplax ditomoides leeft op en onder 

verschillende soorten kamille (.Matricaria 

sp.), schubkamille (Anthémis sp.) en reukloze 

kamille (Tripleurospermum maritimum (L.) 

Koch). Ze overwintert als volwassen dier op 

beschutte plaatsen, vaak in aantal bij elkaar. 

Larven komen voor in juni en juli (Wagner, 

1966). Ze is overal te vinden waar haar waard¬ 

planten in aantal voorkomen: op al dan niet 

braakliggende akkers, op bouwterreinen en 

overhoekjes, en in wegbermen. 

De soort komt voor in Midden Europa en in 

het westelijk deel van het Middellandse- 

Zeegebied. In Groot-Brittannië komt ze alge¬ 

meen voor op de Kanaaleilanden, maar uit 

Engeland zelf zijn slechts twee vondsten be¬ 

kend, waaronder één recente in Oxfordshire in 

1992 (Judd, 1996). Bosmans (1978) vermeldt 

Metopoplax ditomoides niet uit België, maar 

de tweede auteur ving op 20 augustus 1994 

een vrouwtje langs de Maas nabij Maastricht. 

In Luxemburg werd ze in 1991 voor het eerst 

waargenomen (Keichling, 1994), maar uit het 

aangrenzende deel van Duitsland werd ze niet 

vermeld (Wagner & Weber, 1967; Kott & 

Hoffmann, 1992). In september 1995 ontving 

de eerste auteur echter een groot aantal dieren, 

die door P. Kott in de omgeving van Keulen 

waren verzameld. Nieuw voor de Wadden¬ 

eilanden, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gel¬ 

derland, Utrecht, Zuid- Holland. Noord-Hol¬ 

land en Noord-Brabant. 

Drymus latus Douglas & Scott 

Drymus latus was uit Nederland slechts be¬ 

kend van een vijftal vindplaatsen in Zuid 

Limburg (Aukema, 1989: Bemelen, Colmont, 

Eijs, Maastricht en Wijlre), maar alleen de 

vondst in Colmont is van enigszins recente da¬ 

tum (1963). Tijdens een In 1988 door H. Turin 

et al. uitgevoerde bemonstering van de Zuid- 

limburgse kalkgraslanden bleek ze daar nog 

steeds voor te komen: op 23 augustus werd 

een vrouwtje gevangen in een vangpot op de 

Vrakelberg en op 26 september een mannetje 

op dezelfde manier op de Kunderberg. 

Volgens Wagner (1966) is deze soort zeer 

zeldzaam en is er weinig bekend over de leef¬ 

wijze. Drymus latus komt onder mos voor en 

overwintert als volwassen dier. Er zou zich 

één generatie per jaar ontwikkelen (Wagner, 

1966). Vermoedelijk leeft zij evenals verwan¬ 

te soorten van plantenzaden en is het voorko¬ 

men niet beperkt tot kalkhoudende bodems 

(Kirby, 1992). 

Drymus latus is bekend uit Midden Europa 

en van de Kaukasus, maar de meeste vondsten 

zouden uit de oostelijke Alpen stammen. Ze 

komt voor op verschillende plaatsen in Zuid 

Engeland (Kirby, 1992) en uit België zijn twee 

vondsten bekend, één van de St. Pietersberg 

en de andere van Dinant (Bosmans, 1978). In 
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Luxemburg is D. latus zeer zeldzaam (Reich- 
ling & Gerend, 1994) en ze is niet bekend uit 
Noordwest-Duitsland (Wagner & Weber, 
1967) en Nordrhein-Westfalen (Kott & Hoff¬ 
mann, 1992). 

Lamproplax picea (Flor) 

Van de in Nederland nog weinig waargeno¬ 
men Lamproplax picea werden tijdens de in 
1992 door IBN-DLO uitgevoerde laagveenin- 
ventarisatie tussen 15 augustus en 9 september 
één mannetje en twee vrouwtjes gevangen in 
vangpotten in de Weerribben in drie verschil¬ 
lende biotopen: berkenbroekbos, blauwgras- 
land en veenmosrietland. De dieren bevinden 
zich in de collectie van de eerste auteur. 

Voor details over leefwijze en verspreiding 
wordt verwezen naar Aukema & Alderwei- 
reldt (1989). 

Blijkens recente overzichten is Lamproplax 
picea nog niet aangetroffen in Nordrhein- 
Westfalen en Luxemburg (Kott & Hoffmann, 
1992; Reichling & Gerend, 1994). Nieuw voor 
Overijssel. 

Scolopostethus pilosus (Reuter) 

Scolopostethus pilosus was uit Nederland 
slechts bekend van twee oudere vondsten uit 
Varsseveld en Winterswijk en één meer recen¬ 
te vangst in 1978 in de Weerribben (Aukema, 
1989). Onlangs bleek echter dat Th. Heijer- 
man haar op 19 mei 1985 in aantal (een man¬ 
netje en zeven vrouwtjes) ving in vangpotten 
in het Vragenderveen nabij Lichtenvoorde 
(Gelderland). Dit materiaal bevindt zich in de 
collectie van de eerste auteur. 

Scolopostethus pilosus is een bodembewo- 
nende soort van vochtige biotopen, die als vol¬ 
wassen dier overwintert. Larven zijn aange¬ 
troffen van juni tot in september (Wagner, 
1966). 

De soort heeft een Eurosiberische versprei¬ 
ding en komt voor tot in het noorden van 
Finland. Uit België is slechts een oude, onbe¬ 
vestigde vondst uit de vorige eeuw bekend 
(Bosmans, 1978) en ze is niet bekend uit 
Luxemburg (Reichling & Gerend, 1994). Uit 

het aangrenzende deel van Duitsland werd ze 
vermeld voor Hannover en Großbremen 
(Wagner & Weber, 1967) en werd ze niet aan¬ 
getroffen in Nordrhein-Westfalen (Kott & 
Hoffmann, 1992). Scolopostethus pilosus 
komt niet voor in Engeland (Southwood & 
Leston, 1964). 

Pachybrachius luridus Hahn 

Waarnemingen. OV: De Weerribben, 12.v-22.ix.1992, H. 

Siepel et al., 28 c3, 26$, 2L5, in kegel- en malaisevallen 

en in vangpotten; De Wieden, 25.v. 1995, B. van Aartsen, 

1(3 (ZMA). UT: Abcoude, Botshol; Westbroek, 

Westbroekse Zodden, 4.v-21.ix.l992, H. Siepel et al., 

68c3, 79$ in kegel- en malaisevallen en in vangpotten. 

ZH: Nieuwkoopse Plassen, 10-17.ix.1992, H. Siepel et 

al., 1 c3 in kegel val. 

Pachybrachius luridus was in Nederland 
slechts van een zeer beperkt aantal vindplaat¬ 
sen bekend (fig. 8) en sinds het begin van de 
vijftiger jaren werd zij slecht éénmaal waarge¬ 
nomen (Aukema, 1989). Tijdens de laagvee- 
ninventarisatie van IBN-DLO bleek zij echter 
in een aantal biotopen zeker niet zeldzaam te 
zijn: in totaal werden 211 exemplaren verza¬ 
meld op tien verschillende vangplaatsen, 
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Fig. 9. Fenologie van Pachybrachius luridus in Nederland 

(aantal dieren per decade). 

waarvan zes in trilveen, twee in veenmosriet¬ 

land, één in veenheide en één in jong rietland. 

Verreweg de meeste dieren (174 exemplaren) 

werden verzameld in kegelvallen (“emergence 

traps”). 

Pachybrachius luridus is een soort van 

vochtige weiden en moerassige gronden. De 

volwassen dieren overwinteren op drogere 

plaatsen en worden in mei weer actief. De vol¬ 

wassen dieren van de nieuwe generatie ver¬ 

schijnen in augustus (Wagner, 1966). Dit 

komt goed overeen met onze waarnemingen 

(fig. 9): de eerste vangsten werden begin mei 

gedaan en de laatste dieren werden in de twee¬ 

de decade van september waargenomen, waar¬ 

bij er duidelijk sprake was van twee pieken in 

de waarnemingen, respectievelijk begin mei 

(overwinterde dieren) en begin september 

(dieren van de nieuwe generatie). Tussen eind 

mei en begin september werden in totaal 

slechts 29 dieren gevangen. Er werden slechts 

drie larven gevangen, alle tussen eind juli en 

midden augustus en in het vijfde larvale sta¬ 

dium. 

Pachybrachius luridus is een Europese 

soort, die niet ten zuiden van de Alpen voor¬ 

komt en die in Noord-Duitsland in veenmoe¬ 

rassen voorkomt (Wagner, 1966). In België is 

de soort slechts bekend van twee vindplaatsen 

en werd ze na 1949 niet meer verzameld 

(Bosmans, 1978). Ze komt niet voor in 

Luxemburg (Reichling & Gerend, 1994) en in 

Nordrhein-Westfalen werd ze recent alleen 

vermeld uit Keulen (Hoffmann, 1992). Het 

weinig toegankelijke leefgebied van P. luridus 

is er waarschijnlijk de oorzaak van dat deze 

soort niet vaker wordt waargenomen. 

Aellopus atratus (Goeze) 

In Nederland werd Aellopus atratus uitslui¬ 

tend in Zuid-Limburg aangetroffen: voor 1960 

een aantal malen in Bemelen en Schin op Geul 

en na 1960 éénmaal in Bemelen en éénmaal in 

Valkenburg (Aukema, 1989). De tweede au¬ 

teur ving op 28 augustus 1994 een mannetje 

op de St. Pietersberg onder een wortelrozet 

van een ruwbladige. 

Aellopus atratus is een bodemdier, dat 

hoofdzakelijk wordt aangetroffen onder de 

bladrozetten van ruwbladigen als ossentong 

(.Anchusa sp.) en slangekruid (Echium vulgare 

L.). De volwassen dieren overwinteren (Wag¬ 

ner, 1966). 

Het is een mediterrane soort, die voorkomt 

tot in Normandie, België, Nederland (Zuid- 

Limburg), Duitsland en het Zuiden van Polen 

(Wagner, 1966). Bij onze zuiderburen komt ze 

vooral voor in Hoog-België (Bosmans, 1978: 

één recente vondst in Eupen-Fringshaus) en in 

Luxemburg staat ze te boek als tamelijk zeld¬ 

zaam (Reichling & Gerend, 1994). Uit het 

aangrenzende deel van Noordwest-Duitsland 

en uit Nordrhein-Westfalen werd ze niet ge¬ 

meld (Wagner & Weber, 1967; Kott & 

Hoffmann, 1992). 

Peritrechus angusticollis (R. Sahlberg) 

Waarnemingen. DR: Ruinen, Kraloërheide, 19.V.1976, P. 

J. den Boer et al., ld (BA); Spier, Kibbelhoek, 18.vi. 1991 

(ld) en 3.x.1991 (1 $), S. van Essen et al. (BA); Ruinen, 

Nuil, Moddergat, l.viii.1991, ld, S. van Essen et al. 

(BA); Ruinen, Dwingelderveld, 11 .vii.1991, 1 larve (4e 

stadium), S. van Essen et al. (BA); Dwingeloo, 

Drostenveen, 11.vii.1991, ld, S. van Essen et al. (BA). 

NB: Strabrechtse Heide, ó.vii. 1989 (1$) en 2-16.vi- 



ieuws Verenigingsnieuws 

Vereiigingsiieuws Vereniging$meuws Vereniging; 

Ieuws Verenigingsnieuws Verenigingsnieuws Vëre 

Onder redactie van de secretaris 
M.J. Sommeijer, Afdeling Sociale Insecten U.U. 
Postbus 80.086, 3508 TB Utrecht november 1997 

LANDELUKE VERGADERAGENDA 
8 november, IPO/DLO Wageningen 
19 december. Academiegebouw, RUL Leiden 
14 februari 1998, Kon. Nederlandse Jaarbeurs te Utrecht 

Herfstvergadering NEV 
SETE Entomologendag 
Wintervergadering 1998 

56e HERFSTVERGADERING NEV, 8 november 1997, IPO-DLO Wageningen 
Door middel van een inlegvel in het Octobemummer bent u al uitgebreid geïnformeerd over de 56e Herfstvergadering. 
Het IPO-DLO heeft een interessant programma samengesteld. Er wordt op veel deelnemers gerekend. Vergeet s.v.p. 
niet om uw evt. opgave voor de lunch in de IPO cantine tijdig aan A.K. Minks door te geven. 

VERSLAG WINTERVERGADERING NEV 8 FEBRUARI 1997 TE UTRECHT 
De 129e "kistjesdag" werd door 74 personen bezocht. Na de opening door de voorzitter dhr. J. Krikken verzorgde dhr. 
F. Post de eerste voordracht met drie onderdelen. Allereerst werd de start van de Benelux-werkgroep Nachtvlinders 
gemeld; het voornemen is om alle beschikbare gegevens over 10 jaar in computerbestanden verwertet te hebben. De 
eerste nieuwsbrief met de naam Schubnieuws is reeds uitgebracht. Vervolgens werd het boek "Natuur in Noord- 
Brabant" getoond, waaraan o.a. 12 leden van de NEV meegewerkt hebben. De spreker eindigde met een opsomming 
van bijzondere waamemin- gen aan de hand van het rondgaande kistje met diverse vlindersoorten. Hierbij zaten o.a. een 
nieuwe nachtvinder en een micro voor Nederland, een oranje luzemevlinder en een wolfsmelkpijlstaart. De laatste soort 
blijkt inheem te zijn; de verzamelde poppen zijn uitgekweekt Dhr. G. Vierbergen hield een voordracht over 
spintmijten (Tetranychidae) in weilanden en in bamboe aan de hand van dia’s. Afgelopen jaar in mei werden in het 
midden van het land hele weilanden kaal door 3 soorten spintmijten (o.a. Petrobia). Dit massale optreden werd 
waarschijnlijk veroorzaakt door het droge voorjaar. Ook in 1954 verzorgde de geringe hoeveelheid neerslag soortgelijk 
optreden van spintmijten. Door het verschijnen in huizen veroorzaken de soorten ook overlast De schade van 
spintmijten in bamboe wordt wordt echter door een z.o. aziatische soort verzorgt aangevoerd met planten bij kwekers. 
Er is een oude vondst van deze soort in Pijpestrootje in Nederland. In onderzoek is nu of deze soort reeds lang in ons 
land voorkomt Ten slotte wordt aangeduid dat er mogelijk een sociaal verband tussen de mijten is. Het lijkt erop dat ze 
in staat zijn larven van predatoren onschadelijk te maken. Vuurkevers en glimwormen (Pyrochroidea en Lampyridae) 
waren het onderwerp van de voordracht van dhr. H. Huibrechts. Hij besprak aan de hand van een kistje met de soorten 
en met sheets het voorkomen in ons land. Van de drie vuurkevers leven de larven 2 tot 3 jaar onder schors en vermold 
hout. Schizotus pectinicomis is beperkt tot Zuid- Limberg; Pyrochroa coccinea bevindt zich vooral in het oostelijk 
deel van het land (eiken); P. serraticomis vooral in het westen (wilgengrienden). Ook de drie soorten Lampyriden 
vertoonden een duidelijk patroon in verspreiding. Hierna vertoonde dhr. B. Bloemsma dia's met rupsen van de 
hermelijnvlinder. Hij toonde dat de laatste keutel van de rups voor het verpoppen niet kwart maar rood gekleurd is. Dit 
indiceert een specifiek mechanisme, waarvan de fysiologische verklaring nog niet gevonden is. Aan de hand van dia's 
en sheets vervolgde dhr. W. Pol met een voordracht over de bewoners en gebruikers (Aculeata) van nestblokken. Hij 
heeft te openen nestblokken in zijn tuin staan. Na een overzicht van het tiental soorten dat de laatste 4 jaar in de 
nestblokken woonden, werd kort ingegaan op drie soorten. Chelostoma rapunculi (Megachilidae) past de hechte 
tussenwanden met steentjes aan. Als voedsel voor de larven wordt vochtig, meest paars, stuifmeel gebruikt Osraia 
caerulescens maakt wanden van plantaardig materiaal. De dia's (in situ) van de ontwikkelingsstadia van de larve waren 
zeer illustratief. De wolzwever Antrax anthrax werd als parasiet aangetroffen in het nestblok. Ten slotte werden 
soortgelijke dia’s vertoond van de graafwesp Passaioecus insignis (Sphecidae), die de tussenwanden van hars maakt 
Het ochtenddeel van de vergadering werd besloten met enkele technische mededelingen. Dhr. H. Nieuwenhoven 
introduceerde de werkgroep Hymenoptera met hun nieuwbrief Bzzz (2x per jaar), gaf verslag van de 2 jaarlijkse 
excursies en kondigde een determinatie- dag aan. Hij nodigde mensen uit om juist vanuit de Symphyta en de Parasitica 
een aandeel te leveren. Namens de eerste secretaris gaf dhr. K. Zwakhals aan dat de aankon- digingen voor 
verenigingsnieuws minstens 2 maanden van te voren ingeleverd moeten worden. Dhr. A. Barendregt kondigde namens 
de sectie Diptera aan dat er een lezingen- dag en een Dipteraweekend gehouden worden; namens de Commissie 
Inventarisatie en Natuurbescherming werd gemeld dat er op dierendag een symposium over het thema Rode Lijsten 
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georganiseerd wondt Het middagdeei werd haast traditioneel geopend met de aankondiging van de aanstaande 
Zomervergadering in Ommen door dhr. P. Koomen, Dit gebeurde met terugverwijzing met dia's naar de afgelopen 
zomervergadering op Terschelling: het tonen wat mensen gemist hebben als ze niet geweest zijn. De sluipwespen op 
de eikenprocessierups waren het onderwerp van de voordracht van dhr. K. Zwakhals. Tot nu toe zijn drie soorten bekend 
uit deze rups. Het zijn Pimpila instinata, P. turionellae en P. processionae. De eerste soort is gewoon in ons land en te 
vinden op vele soorten; P. turionellae komt wat minder gewoon voor en is vooral te vinden in boomkronen. Beide 
soorten hebben een generatie per jaar en overwinteren als volwassen dier. Pimpila processionae echter is specifiek voor 
de processierups en blijkt twee generatie per jaar te hebben; de overwintering vindt plaats in het popstadium. 
Vervolgens laat de spreker een doosje rond gaan met de soorten. Hierna verzorgde dhr. T. Zeegers het tweede deel over 
de eikenprocessierups» maar dan over de Nederlandse sluipvliegen die hieruit komen. Uit de nesten van de rups zijn nu 
vier soorten bekend: Blondelia ni gripes die zeer polyfaag is» Zenillia libatrix die uit een aantal behaarde soorten bekend 
is en Carcdia iliaca en Pales processioned die beide specifiek uit eikenprocessierupsen gekweekt worden. De ecologie 
van beide laatste soorten vertoont grote verschillen. Van Cancelia iliaca, met een generatie per jaar, worden de eieren 
van het macrotype afgezet op de rupsen en is de pop in de winter in de restanten van het nest te vinden. Deze soort is 
vanaf 1993 bekend en direkt reeds wijdverspreid. Bij Pales processioned, met twee generaties pear jaar, worden de eieren 
van het microtype niet op de gastheer maar op de waardplant eik afgezet. De rupsen eten deze eieren met hun voedsel 
op en worden op deze wijze geïnfecteerd. Voorwaarde hierbij is dat er zeer veel eieren afgezet worden. Deze soort is pas 
vanaf 1995 talrijk aangetroffen, hoewel de eerste waarneming uit 1991 stamt De spreker laat een kistje met de soorten 
rondgaan. Dhr. H. van Oorschot gaf informatie over de vlindersoort Melitea didyma. Hij heeft materiaal meegenomen 
uit Turkye vooreen kweek. Aanstaand jaar wordt een tweede serie meegenomen. De kweken tonen aan dat het 
onderscheid met de soort Melitea persea niet te geven is. Dhr. K. Gieiis heeft een voordracht over Neuroptera 
verzameld op de reis naar Argem!- nie van het viertal NEV-leden. Hij toont de elzenvlieg zoals we die uit Nederland 
kennen, maar dan in de uitvoering van de 'nieuwe wereld'. De soorten zijn aldaar veel forser en vertonen grote variatie 
in de bouw van de kaken. De larven leven in en bij water en zijn carnivoor. Dhr. K. Huisman worstelde met het 
verschil tussen de secties en de vereniging, want hij had mededelingen over Lepidoptcra die veelal reeds binnen de sectie 
bekend waren. Toch startte hij met frisse moed aan de fhunistiek van Lepidoptera en liet een kistje rondgaan. Hierin 
zaten o.a, de volgende interessante macro's uit 19%: Aporophyla australis (Ouddorp), Üthophane leautieri (Ouddorp, 
tegenwoordig als zeldzame trekker be- schouwd), Pelosia obtusa (Ouddorp, een zeldzaam moerasdier) en enkele 
belangwekkende vlinders uit de Kop van Overijssel. Bij de dagvlinders wordt een invasie van het boswitje in Zuid- 
Umburg gemeld, een geweldige trek van rouwmantel in 1995 en in 1992 een zwervend exemplaar van de 
keizersmantel. Ook bij Ouddorp is een zwerver van de eikenprocessierups aangetroffen. Een viertal microiepidoptera 
illustreren de plotselinge toename van soorten die voordien niet uit ons land bekend waren. Daarnaast worden 19 
micro's getoond die de laatste 5 jaar als nieuw voor de fauna gevonden zijn, mede om iets te tonen van de activiteiten 
van de sectie Snellen. Natuurlijk ontbrak de faunistische bijdrage van Br. Virgilis Lefeber over de Aculeaten niet op de 
wintervergadering. Hij startte met de bijen. Osmia tridentata die in '94 nieuw voor de Pietersberg was, is afgelopen jaar 
in een groter gebied gevonden. Nomeda armata is (26-6-96) voor het eerst na 1966 weer op de StFietersberg gevonden. 
En in de vangtent in de ENCl-groeve is een mannetje Temüonia macroglossa gevangen: zowel somt als genus zijn 
nieuw voor de Benelux, Bij de wespen de volgende mededelingen. De veldwespen zijn na de strenge winters toch nog 
aanwezig: Polistes dominions en P. biglumis zijn in '96 nog aangetroffen. De goudwesp Chrysis rutilans is in 
Bospoort aangetroffen; de voorlaatste vangst dateert van 1959 uit Epen. De spinnendoder Anoplius al pinobal tiens 
(ENCl-groeve, 7-9 *96) is het voorbeeld van een soort die tot voor kort niet bekend was uit Nederland en nu een 
uitbreiding naaf het noodden kent Dhr, W. Heilmans verzorgde een bijdrage over de hoornwesp Braehyg&iter fulvipes 
(Evaniidae). Vrijwel alle auteurs beschouwden deze soort synomym van B. minuta, als enige soort binnen Europa van 
het genus. De spreker toont aan dat er toch duidelijke velschillen tussen de soorten zijn, waarbij het belangrijk is zowel 
de mannetjes als de vrouwtjes te beschouwen. B. fulvipes is nu ook met enkele exemplaren van de Vcluwc bekend. 
Dhr. D. Vestegaard begint zijn voordracht met een antiquarisch boek met bloemlezingen uit dierenboeken. Hierin staat 
het fraaie dtaat van Boerhaave over Jan Swammerdam: Zijn vader verweet Item "dat hy syne beste leevtyt had verloren 
in het waarnemen van saken, daar niet een duyt winst van quam". De spreker had tevens 3 dozen met insecten 
meegenomen. In de eerste doos bevat Satumia pavonia en S. pyri. In het abdomen van S. pyri uit Hongarije werd thuis 
het kevertje Laemophloeus ferrigineus (Cucujidae) aange- troffen, een voorraa&soort, In 1996 verschenen eind juni 
persberichten over de vondst van een wijfje S. pyri in Brachem (Gld). Dit is de vijfde vondst in Nederland. In de 
tweede doos was het resultaat van een kweek van de Bruine beervlinder - Arctia caja Een op 10/8/96 op het balcon 
gevangen wijfje leverde in de herfst van 1996 ruim 200 nakömelin- gen öp. Hierin bevend zich 40 % van dé uit 
Nederland bekende variëteiten. De F1 vertoont dus een grote diversiteit. Ook het doorgroeien van bijna alle rupsen voor 
de winter is uitzonderlijk, De derde doos bevatte diverse bijzondere soorten Odonata (Sympetrum fonscolombii met 100 
parasieten Arrenularis paptHator), Neuroptera, Dipten (Pharongomyia peda - de bertenhorzel, Teriet), lepidoptera 
(Polyommatus icarus, Oostvoome, eerste bilaterale gynandromorf sinds 1854) en Hymenoptera. Dhr, M. van Veen 
bmpmskï met voorkomen van de zweefvlieg Eristalis piceus in Nederiand. Na verwerking van alle waargenomen 
exemplaren blijkt de soort drie pieken in talrijkheid te vertonen: rond 1950,1970 en 1990. Vanaf 15)88 is de somt een 
stuk algemener geworden. Zelfs na correctie op de vangsinteraiteit blijkt een toename; ook nieuwe vindplaatsen in het 
zuiden en oosten van het land zijn een indicatie. Het blijkt een zweefvlieg met slechts een enkele generatie te zijn in de 
eerste helft van mei. Als laatste spreker gaf dhr. W. Fliervoet, die ais vrijwilliger bij het natuurmuseum in Nijmegen 
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werkt» aan dar collecties als schenking aan een museum gegeven kunnen worden. Op deze wijze wordt 
belastingsvoordeel verkregen door de schenker en verkrijgt het museum een goede referentiecollectie. Ondertussen was 
de zaal nog verder volgestroomd met allerlei genodigden voor de uitreiking van de Uyttenboogaart-Eliasenprijs ter ere 
van de bevordering van de entomolo- gie aan dhr. H. van Oorschot De voorziter dhr. J. Krikken verwelkomt eerst 
personen zoals mevr. Kruseman en enkele Belgische en Duitse collega's, waarna hij benadrukt dat deze prijs slechts 
spaarzaam uitgereikt wordt aan de meest gepassioneerde personen. Hij start het laudatio met de opmerking dat hij Harry 
van Oorschot nooit tot de oude garde gerekend heeft ondanks dat hij reeds in 1949 lid van de NEV geworden is. In de 
begintijd werden de vlinders van omringende landen in Europa bestudeerd. Hij behoort tot de eerste groep entomologen 
die begin jaren '60 naar de open zaterdagen ZMA kwam en is altijd een van de stimulerende krachten geweest die 
mensen aanspoorde te komen. Het is hem ook gelukt Belgische entomologen te enthousiasmeren met Nederlanders 
samen te werken. In het begin van de 'SOer jaren werden enkele reizen naar Marokko gemaakt Na het verzamelen van 
interessant materiaal door zijn zoon Bob in Turkije, is hij aan de studie van de Turkse vlinders begonnen. En dat heeft 
geresulteerd in een prachtig werk. In de loop van de jaren heeft de UES geld verstrekt dat heel goed geïnvesteerd werd in 
een schitterende collectie Turkse dagvlinders (ZMA), in vele publicaties in EB over deze vlinders en in het driedelig 
werk 'Die Tagfalters der Türkei'. Door dit laatste werk, samengesteld door Gerhard Hesselbarth, Sigbert Wagener en 
Harry van Oorschot, wordt de Nederlandse entomologie via Harry naar het buitenland uitgedragen. Binnenkort zal dit 
drietal de Meigen-medaille voor hun driedelig werk ontvangen. Maar ook binnen de NEV is Harry zeer aktief gebleven. 
Samen met Alain Olivier die aan Griekse dagvlinder werkt, is de sectie Grieks-Turkse Dagvlinders opgericht, waarbij 
Harry weer de belangrijke drijvende kracht was. Tot slot wordt gememoreerd dat zijn gezin hem altijd gesteund heeft bij 
het uitoefenen van de entomologie. De secretaris van de UES, dhr. D. Vunde- rink, overhandigd na een korte toespraak 
met groot genoegen de oorkonde en bijbehoren- de cheque. Dhr. Harry van Oorschot begint zijn dankwoord met te 
vermelden dan er meer gezegd is dan gedacht en nodig was. Hij vermeldt dat zonder zijn vrouw Trees dit niet mogelijk 
geweest zou zijn. En vervolgens benadrukt hij dat samenwerking noodzake lijk was om al het werk te verrichten. Hij 
is blij dat mevr. Kruseman hier aanwezig is, omdat haar man altijd stimuleerde; de noodzakelijke samenwerking was 
ook altijd leuk. Het werk is nooit gereed en zal steeds doorgegaan worden. Bi om dit probleem gelijk aan te pakken 
werd er een introductie gegeven hoe de komende tijd gewerkt zal worden. Veel gegevens zijn nog blijven liggen (40- 
50.000 waarnemingen!) en middels sheets werd aangegeven welke gegevens in de computer gestopt zullen worden met 
voorbeelden van uitwerking. Hij staat stil bij het feit dat de lijst van vlinders van het palaearctisch gebied gestegen is 
van 1500 naar 1800 en besluit met de woorden: "als jullie me nog de tijd geven om dit af te maken dan kijken we over 
50 jaar venter". Aat Barendregt 

NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK 
Sinds enige tijd verspreidt de bibliotheek per electronische post maandelijkse lijsten van de nieuwe aanwinsten. Als u 
e-mail hebt, maar deze lijstjes nog niet ontvangt kunt u zich desgewenst op de verzendlijst laten plaatsen door het 
sturen van een berichtje naar wnellis@xs4all.nl. De aanwinstenlijsten vanaf november 1996 kunnen ook geraadpleegd 
worden op de Intemet-pagina van de Centrale Facultaire Bibliotheek Biologie. U bereikt dit het makkelijkst door te 
gaan naar de pagina van de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek (http://www.uva.nl/uva/biblinfo/). Vandaar kiest u 
"Faculteitsbibliotheken", dan "Beta". Zoals bekend wordt ons boekenbezit thans opgenomen in de nationale 
electronische catalogus. Van de ca 21 000 titels zullen er 16 000 in de catalogus worden ingevoerd. Het werk is nog 
lang niet gereed, maar toch willen we Internetgebruikers alvast uitnodigen een kijkje te nemen. U kunt dat doen door 
op de pagina van de Universiteitsbibliotheek de Online Publieks Catalogus te kiezen. (Als u alleen telnet¬ 
mogelijkheden hebt gaat u naar telnet://opc.uva.nl.) Bij alle titels die in de catalogus worden ingevoerd zijn 
engelstalige trefwoorden toegevoegd» die u kunnen helpen relevante literatuur te vinden. Deze trefwoorden vindt u in de 
rubriek 'locale trefwoorden'. Boeken uit onze bibliotheek herkent u aan de code 322: gevolgd door een nummer. Dat 
nummer is het DMP-nummer, waarop het boek bij ons opgeborgen staat (en waarvan we het zeer op prijs stellen als u 
het bij uw aanvrage vermeldt). Boeken die u in de catologus vindt kunnen schriftelijk bij NEV-bibliotheek worden 
aangevraagd (eventueel per e mail bij biblionev@bio.uva.nl). Uw aanvrage indienen via de on-line catalogus is niet 
mogelijk. 
De bibliothecaris 

CONTACTPERSONEN EN ACTIVITEITEN VAN AFDELINGEN EN SECTIES 
EVERTS, B, Drost, Üngedijk 35,4014 MP Wadenoijen 0344-641440 
MIERENWERKGROEP-NEV» G.R. van Hengel, Julïanaln. 197, 3722 Bilthoven, 030-2287134 
SNELLEN, Maurice Jansen» Appelgaard 9,4033 JA Lienden 0344-603758 
DIPTERA SECTIE, Th. Zeegers, Weegschaalstraat 207,7521 CH Enschede 053-4335284 
Afd. Noord, H.A. Bijt, Winterts 69,9204 GS Drachten» 0512-520986 
Najaarsbijeenkomst, 23 november, Groningen; Winterbijeenkomst, 25 januari 1998, Leeuwarden; 
Vootjaarsbijeenkomst, 22 maart 1998, Groningen. 
Afd. Oostf Theo Zeegers, Weegschaalstraat 207,7521 CH Enschede 053-335284 
Bijeenkomsten zaterdagmorgen in de Landbouwhogeschool ("Tropische Landbouwschool"), aanvang: 0930 u. 
Afd. Zuid, Dré Teunissen, Strausslaan 6, 5251 HG Vlijmen 073-5114657 
Najaarsbijeenkomst in Maastricht op 1 november 1997. In 1998: 7 maart en 7 november. 
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Afd.Nrd-Hollandl Utrecht, B.Bnigge, PI. Middenl.64,1018DH Amsterdam 020-5256258 
Vergaderingen in kantine van PI. Middenlaan 64, aanvang 2000 u.; deur open om 1930, NB betaald parkeren. 
Afd.Zd-Holland, R.T.A. Schouten, J. Wolkertslaan 28, 2343 BK Oegstgeest 071-5173015 
Bijeenkomsten in de Geweiënzaal van het NNM, Raamsteeg 2, Leiden, aanv. 20:00 uur. 
Coördinatoren van secties en afdelingen worden dringend verzocht om de data van activiteiten 
z.s.m. door te geven aan de secretaris. Let op, er is niet elke maand een aflevering van VRNS, 
dus graag activiteiten tijdig plannen en gaarne rekening houden met de Landelijke vergaderingen 
(gaarne deze ook in uw lijsten vermelden). 

OVERLIJDENSBERICHT 
Op 28 mei 1997 is op 77 jarige leeftijd ons lid Auke van Randen overleden. Auke van Randen is vanaf de start aktief 
betrokken geweest bij de Vlinderwerkgroep Friesland. Hij nam deel aan vrijwel alle excursies, verzorgde het onderdeel 
"Dagvlinders" in het Jaarverslag van de werkgroep en was bovenal een actief waarnemer van dag- en nachtvlinders. Hij 
bouwde een uitgebreide en fraaie collectie dag- en nachtvlinders op. Zijn collectie buitenlandse vlinders, die hij 
bijeenbracht tijdens reizen naar onder meer Zuid-Afrika, Indonésie, Australie, is inmiddels ondergebracht in de collectie 
van het Zoologisch Museum Amsterdam, zijn collectie Nederlandse vlinders is opgenomen in de collectie van het Fries 
Natuurmuseum. 

NIEUWE AANWINSTEN VOOR DE BIBLIOTHEEK. NO. 178 
“Wu Xing- Fang”, 1988. [Buttrflies [!] of the Ling- Nan oasis], pp 200; 24 col pl; PB, np2051 

Harrington R & Stork N, (eds), 1995. Insects in a changing environment. = symposia of the royal 
entomological society of london 17. pp xviii, 528; HB, dmpl727 

Holynski RB, 1993. A reassessment of the internal classification of the Buprestidae Leach (Coleoptera). 
ex: crystal, publications of the national science foundation at göd, series zoologica 1. pp 42; 
PB, dmpl665 

Karg W, 1993. Acari / Acarina, Milben; Parasitiformes (Anactinochaeta); Cohors Gamasina Leach. 2/e. 
= tierwelt deutschlands 59. pp 523; PB, dmpl861 

Kinchin IM, 1994. The biology of the tardigrades. pp xi, 160; HB, dmpl737 
Kirby P, 1992. A review of the scarcer Neuroptera of Great Britain. = research and survey in nature 

conservation series 34. pp 32; spiral bound, dmpl822 
Komonova S, 1992. Scelioninae and Teleonominae. = fauna ukraini 11(10). pp 254; 159 fig; HB, 

np371 
Majerus M, 1994. Ladybirds, ex: new naturalist series 81. pp 320; 184 fig; HB, dmpl756 
Mamet J, 1992. Bibliographie de 1' entomologie aux îles Mascareignes 1771-1990. pp 318; PB, npl!3 
Mendel H, 1990. Provisional atlas of the click beetles (Coleoptera: Elateroidea) of the British Isles, pp 

89; PB, dmpl786 
Mendel H, 1993. Suffolk dragonflies, pp 159; HB, dmpl872 
Millar IM, 1994. A catalogue of the aphids (Homoptera: Aphidoidea) of Sub- Saharan Africa, ex: 

plant protection research institute handbook 4. pp 130, dmpl804 
Oates MR & Warren MS, 1990. A review of butterfly introductions in Britain and Ireland, pp 96; PB, 

dmpl825 
Otte D, 1994. Grasshoppers (Acridomorpha) A. Eumastacoidea, Trigonopterygoidea, Pneumoroidea. = 

orthoptera species file 2. pp vii, 162; PB, dmpl642 
Otte D, 1994. The crickets of Hawaii: origin, systematics and evolution, pp vi, 396; PB, np205 
Ronkay G & Ronkay L, 1994. Cucullinae 1. = noctuidae europaeae 6. pp 282; HB, npl49 
Schuh RT, 1995. Plant bugs of the world (Insecta: Heteroptera: Miridae); systematic catalog, 

distributions, host list, and bibliography, pp xii, 1329; HB, npl301 
Veeresh GK, Kumar ARV & Shivashankar T (eds), 1990. Social insects: an Indian perspective, pp 231; 

HB; Proceedings of the first national symposium on social insects, 1987, dmpl700 
Veeresh GK, Shaanker R Uma & Ganeshaiah KN (eds), 1993. Pollination in the tropics, pp xiv, 358; 

HB; Proceedings of the International symposium on pollination in the tropics, August 8-13, 
1993, Bangalore, India. 1993, dmp!789 

Wendler À & Nüss JH, 1994. Libellules; guide d’ identification des libellules de France, d’ Europe 
septentionale et centrale, transi: Heidemann H & Dommanget JL, pp 130; PB, dmpl613 

GROEPSFOTO ZOMERVERGADERING 
Van de groepsfoto genomen tijdens de zomervergadering 1997 te Ommen, kunnen afdrukken worden besteld. 
Vergrotingen 14x21, uiteraard in kleur, kosten incl. porto fl,80 te storten op giro 645690 t.n.v. P.H. van Doesburg, 
Rijnsburg, gaaame binnen 2 weken! 

Iviii 
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Fig. 10. Verspreiding van Peritrechus angusticollis in 

Nederland. 

ii. 1989 (ld), H. Siepel et al. (BA); Heeze, Strabrechtse 

Heide, Waschven, 13-20.vi.1991, DJH, ld1 in vangpot; 

Mierlo, Strabrechtse Heide, Beuven, 29.viii.1991 (ld), 

16.ix.1992 (2d, 49) en 8.x. 1996 (ld, 19), DJH, onder 

pijpestrootje (Molinia caerulea (L.) Moench.). 

Van Peritrechus angusticollis waren er uit 
Nederland slechts twee waarnemingen uit 
Limburg (Aukema, 1989: Belfeld en Schin- 
veld) en één uit Drenthe (Aukema et ah, 1993: 
Mantingerzand) bekend. 

Peritrechus angusticollis is een bodemdier 
dat volgens de literatuur in de strooisellaag 
onder struikhei (Calluna vulgaris (L.) Huil) in 
veengebieden leeft (Rieger, 1989). De Neder¬ 
landse vondsten stammen uit vochtige, ver¬ 
graste heidegebieden, waar zij leeft in het 
strooisel aan de voet van pollen pitrus en pij¬ 
pestrootje. De volwassen dieren overwinteren 
(Wagner, 1966). 

Het is een soort met een in hoofdzaak 
Noord-Europese verspreiding, die naar het 
zuiden toe minder voorkomt. Peritrechus an¬ 
gusticollis is bekend uit Finland, Zweden, 
Noorwegen, Denemarken, Groot-Brittannië, 
Nederland (fig. 10), Duitsland, Frankrijk, Sar¬ 
dinië, Joegoslavië, Tsjechië, West- en Zuid- 
Rusland en Siberië (Stichel, 1957-1962; Cou - 

lianos & Ossiannilsson, 1976). Uit België en 
Luxemburg werd P. angusticollis niet vermeld 
(Bosmans, 1978; Reichling & Gerend, 1994) 
en ook uit Nordrhein-Westfalen zijn geen 
waarnemingen bekend (Kott & Hoffmann, 
1992). In Noordwest-Duitsland komt zij voor 
in Südoldenburg (Wagner & Weber, 1967). In 
Nederland lijkt zij dankzij de toegenomen ver¬ 
gras sing van vochtige heideterreinen haar are¬ 
aal uit te breiden en in aantal toe te nemen. 

Raglius vulgaris (Schilling) 

Waarnemingen. ZH: Delft, 24.x. 1996, ABDW, 3d dood 

in woning aangetroffen; Rotterdam, 21.x. 1996, ABDW, 

1 9 aan boord van binnenvaartschip, collectie PD. NB: 

Knegsel, 18.iii.1987 en 14.iv.1987, in huis, uit openhaard- 

hout, ABDW, collectie PD. LB: Sevenum, 11 en 

15.x.1996 (BA, PD), ABDW en 18.X.1996, BA en H. 

Stigter, in groot aantal in en om een woning in het buiten¬ 

gebied. 

Raglius vulgaris (fig. 11) is een bodemdier, 
dat vooral van zaden leeft. De soort overwin¬ 
tert als volwassen dier, vaak in aantal bijeen 
onder boomschors en onder stenen en gezien 
de Nederlandse waarnemingen ook in huis. De 
overwinterde dieren worden in het voorjaar 

Fig. 11. Raglius vulgaris (foto A. van Frankenhuyzen). 
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weer actief en paren dan. De eieren worden tot 

in juni afgezet en larven worden in de maan¬ 

den juli en augustus aangetroffen. De adulten 

van de nieuwe generatie verschijnen vanaf au¬ 

gustus (Wagner, 1966). Het zijn snelle lopers, 

die ook goed kunnen vliegen. 

Raglius vulgaris komt voor in Midden- en 

Zuid-Europa, het Middellandse-Zeegebied en 

Klein-Azië tot in Turkestan. In Duitsland komt 

ze verspreid voor, maar in het noorden is ze 

veel zeldzamer dan in het zuiden (Wagner, 

1966). Uit Noordwest-Duitsland is R. vulgaris 

bekend van vondsten in Großbremen en Groß¬ 

hamburg (Wagner & Weber, 1967) en uit 

Nordrhein-Westfalen wordt slechts een vondst 

van voor de eeuwwisseling gemeld (Kott & 

Hoffmann, 1992). Uit Scandinavië is slechts 

één oude vondst bekend van Smâland in 

Zweden (Coulianos & Ossiannilsson, 1976) en 

in Groot-Brittannië werd ze niet waargenomen 

(Southwood & Leston, 1964). Uit België is 

Raglius vulgaris bekend van in totaal een ze¬ 

stal vondsten van voor 1930 uit de provincies 

Antwerpen (Kalmthout), Henegouwen, Luik 

en Luxemburg (Bosmans, 1978). In 1993 werd 

ze voor het eerst in Luxemburg aangetroffen 

(Reichling, 1994). Nieuw voor Nederland. 

Emblethis denticollis Horvath 

Waarnemingen. OV: Zwolle, 20.vii.1996, BA, 1d op een 

ruderaal bouwterrein. NB: Heeze, 18.vii. 1996, BA & 

DJH, in groot aantal met larven op een ruderaal bouwter¬ 

rein (voormalige mais akker). 

Emblethis denticollis werd recent voor het 

eerst in Nederland waargenomen in Zeeuws- 

Vlaanderen (Aukema, 1996). De soort blijkt 

echter meer verspreid in ons land voor te ko¬ 

men. Voor details over de leefwijze en de ver¬ 

spreiding wordt verwezen naar bovenvermel¬ 

de publicatie. Nieuw voor Overijssel en 

Noord-Brabant. 

Rhopalidae 

Liorhyssus hyalinus (Fabricius) 

Waarnemingen. FR: Schiermonnikoog, afvalstort in de 

duinen langs de Bemardweg, 10.ix.1994, J. Guppen, 

19(BA) en ll.ix.1994, H. T. Edzes, 19 (BA). LB: 

Maastricht, St. Pietersberg, 23.viii.1994, BA, 1 9. 

Liorhyssus hyalinus was uit Nederland slechts 

bekend van één vondst te Nunspeet in 1923 

(Aukema, 1989). Het is een warmteminnende 

soort, die leeft van de zaden van allerlei kruid¬ 

achtige planten, met name composieten. 

Het verspreidingsgebied van Liorhyssus 

hyalinus omvat alle warme streken van de we¬ 

reld met inbegrip van Midden-Europa (Wag¬ 

ner, 1966). In Zuid-Europa en in het Middel¬ 

landse-Zeegebied is het een algemene soort, 

die naar het noorden toe echter steeds minder 

voorkomt en in Noord-Europa en Groot-Brit¬ 

tannië ontbreekt (Southwood & Leston, 1964; 

Coulianos & Ossiannilsson, 1976). Bosmans 

(1977) geeft voor België slechts één oude 

vondst in de provincie Brabant en Reichling & 

Gerend (1994) vermelden haar niet voor 

Luxemburg. Tot dusverre werd ze ook niet 

waargenomen in Nordrhein-Westfalen (Kott 

& Hoffmann, 1992), in Noordwest-Duitsland 

(Wagner & Weber, 1967) en op de Duitse 

Waddeneilanden (Bröring, 1991). Nieuw voor 

de Waddeneilanden, Friesland en Limburg. 

Rhopalus subrufus (Gmelin) 

Waarnemingen. GL: Wageningen, Onderlangs, 

13.vi.1996, JHW, 19 van ooievaarsbek (Geranium sp.); 

Heveadorp, 16.vi.1996 (2d, 1 9) en 7.VÜ.1996 (ld) van 
ooievaarsbek, BA; Wezep, 1 .ix. 1996, K. J. Huisman, ld 

op marjolein (Origanum sp.) (BA). NH: Zandvoort, 

Duinpieperpad, 31.viii.1996, DJH, 19; NB: Baarle- 

Nassau, 26.vii.1996, K. den Bieman, ld; Geldrop, 

’t Hout, 18.vii.1996, DJH, 2d, 19; Veldhoven, 

Scherpenering, 20.vi.1996, BA, 1 d op ooievaarsbek. ZL: 

Oranjezon, 4.vi.l996, K. J. Huisman, 19 (BA). LB: 

Bunde, 15.V.1996, K. Alders, 1 9 (ZMA). 

Van Rhopalus subrufus waren recent alleen 

vondsten uit Zeeuws-Vlaanderen en Zuid- 

Limburg bekend (Aukema, 1992). In 1996 

werd ze echter op drie verschillende plaatsen 

in Gelderland, twee in Noord-Brabant, één in 

Noord-Holland en op Walcheren aangetrof¬ 

fen. Kennelijk breidt deze soort haar areaal in 

noordelijke richting uit (fig. 12). 

Voor details over leefwijze en verspreiding 

wordt verwezen naar Aukema (1992). Nieuw 

voor Noord-Brabant. 
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Fig. 12. Verspreiding van Rhopalus subrufus in Neder¬ 

land. 

Rhopalus tigrinus Schilling 

Rhopalus tigrinus werd in 1992 voor het eerst 

in Nederland waargenomen (Aukema, 1993c). 

In 1996 bleek zij op een groot aantal plaatsen 

voor te komen (fig. 13), zelfs op de Wadden¬ 

eilanden Texel, Terschelling en Schiermon¬ 

nikoog. Ze werd steeds aangetroffen op rude¬ 

rale plaatsen met lage vegetatie, zoals 

verwaarloosde akkers, overhoekjes en bouw¬ 

terreinen. Voor gegevens over de leefwijze en 

verspreiding wordt verwezen naar Aukema 

(1993c). Reichling & Gerend (1994) vermel¬ 

den de soort als zeldzaam voor Luxemburg en 

in Nordrhein-Westfalen werd zij niet waarge¬ 

nomen (Kott & Hoffmann, 1992). Rhopalus 

tigrinus was al bekend van het Duitse wadden¬ 

eiland Borkum (Bröring, 1991). Nieuw voor 

de Waddeneilanden, Friesland, Groningen, 

Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. 

Stictopleurus abutilon (Rossi) 

Waarnemingen. FR: Terschelling, Hoorn, 2.vi.l996, BA, 

ld; GR: Sellingen, 16.ix.1996, K. Alders, 1$ (ZMA); 

DR: Oranjedorp, 23.vi.1996, BA, ld; NH: Texel, De 

Hooge Berg, 14.vii. 1996, BA, ld; Texel, Den Hoorn, 

14.vii.1996, BA, 1 larve (5e stadium). 

Fig. 13. Verspreiding van Rhopalus tigrinus in Nederland. 

Stictopleurus abutilon was niet bekend uit het 

noordelijk deel van ons land (Aukema, 1992). 

In 1996 werd zij voor het eerst aangetroffen op 

de Waddeneilanden (Texel en Terschelling) 

en in Groningen en Drenthe (fig. 14), zodat 

het bekende areaal van deze soort inmiddels 

bijna ons gehele land beslaat. Het is een soort 

die vooral is aan te treffen op ruderale plaatsen 

op verschillende composieten, zoals gewoon 

duizendblad en boerenwormkruid (Tanacetum 

vulgare L.). 

Voor gegevens over leefwijze en versprei¬ 

ding wordt verwezen naar Aukema (1992). 

Stictopleurus abutilon werd tot dusverre niet 

vermeld van de Duitse waddeneilanden (Brö¬ 

ring, 1991). Nieuw voor de Waddeneilanden, 

Friesland, Groningen, Drenthe en Noord- 

Holland. 

Scutelleridae 

Eurygaster testudinaria (Geoffroy) 

Eurygaster testudinaria is bekend van een 

aantal verspreid liggende vindplaatsen in het 

midden en zuiden van ons land (fig. 15), maar 

sinds de vijftiger jaren werd zij slechts vier¬ 

maal waargenomen in Midden- en Zuid- 
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Fig. 14. Verspreiding van Stictopleurus abutilon in Ne¬ 

derland. 

Limburg. Tijdens de laagveeninventarisatie 

van IBN-DLO in 1992 werden in een blauw- 

grasland in de Wieden vier exemplaren gevan¬ 

gen: tussen 26 juni en 3 juli een vijfde stadium 

larve en in de periode van 26 juli tot 18 sep¬ 

tember 1992 twee mannetjes en een vrouwtje. 

In hetzelfde gebied werd bovendien op 16 mei 

1995 een vrouwtje verzameld door B. van 

Aartsen (collectie ZMA). 

Eurygaster testudinaria leeft in vochtige 

biotopen op hoogopgaande grassen, russen 

(.Juncus sp.) en zeggen (Carex sp.) en komt 

ook voor in veengebieden. De volwassen die¬ 

ren overwinteren en er is één generatie per 

jaar. De adulten van de nieuwe generatie ver¬ 

schijnen vanaf eind juli of begin augustus 

(Southwood & Leston, 1959; Wagner, 1966). 

Het verspreidingsgebied omvat naast Mid- 

den-Europa ook delen van West- en Noord- 

Europa (met inbegrip van het zuiden van 

Engeland en Ierland), het aangrenzend deel 

van het Middellandse-Zeegebied en Siberië 

(Southwood & Leston, 1959; Wagner, 1966). 

In België komt Eurygaster testudinaria vooral 

voor in het zuiden (Bosmans, 1975), in 

Luxemburg is het een tamelijk algemene soort 

(Reichling & Gerend, 1994), en in het aan¬ 

Fig. 15. Verspreiding van Eurygaster testudinaria in Ne¬ 

derland. 

grenzende deel van Duitsland komt zij voor in 

Nordrhein-Westfalen (Kott & Hoffmann, 

1992) en het Emsland (Wagner & Weber, 

1967). Nieuw voor Overijssel. 

Pentatomidae 

Eysarcoris aeneus (Scopoli) 

Waarnemingen. DR: Bargerveen, 23.vi.1996, BA, 3d en 

4 $ gesleept van smalbladige weegbree (Plantago lanceo- 

lata L.) in een schrale wegberm; Schoonebekerveld, 

7.ix.l996, Th. Heijerman, 1 $ ; Weiteveen, 7.ix.l996, Th. 

Heijerman, 1 $. 

Eysarcoris aeneus was uit Nederland bekend 

van een groot aantal vindplaatsen in Limburg 

en enkele oude waarnemingen van voor 1930 

(Breda, Mook en Winterswijk). Na 1960 werd 

zij echter uitsluitend aangetroffen in Midden- 

Limburg (fig. 16). 

Eysarcoris aeneus leeft volgens Wagner 

(1966) hoofdzakelijk op bosandoorn (Stachys 

sylvatica L.) en Southwood en Leston (1959) 

geven fraai hertshooi (Hypericum pulchrum 

L.) als mogelijke waardplant. Zowel te Bar¬ 

gerveen als in Midden-Limburg (Vlodrop en 
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Fig. 16. Verspreiding van Eysarcoris aeneus in Neder¬ 

land. 

Herkenbosch) werd ze echter uitsluitend op en 

onder smalbladige weegbree aangetroffen en 

ontbreken de genoemde waardplanten op de 

vindplaatsen. De volwassen dieren overwinte¬ 

ren en er is één generatie per j aar. De nieuwe 

generatie adulten is aanwezig vanaf eind juli 

(Southwood & Leston, 1959; Wagner, 1966). 

Het verspreidingsgebied omvat grote delen 

van Eurosiberië met inbegrip van Zuid-Enge- 

land. Eysarcoris aeneus komt niet voor in 

Scandinavië en Noord-Rusland (Wagner, 

1966) en ontbreekt eveneens in Noord- en 

Noordwest-België, maar ze is in Zuid-België 

en Nordrhein-Westfalen niet zeldzaam (Bos¬ 

mans, 1976; Kott & Hoffmann, 1992). Uit 

Noordwest-Duitsland werd zij vermeld uit 

Südoldenburg (Wagner & Weber, 1967). 

Nieuw voor Drenthe. 

Peribalus vernalis (Wolff) 

Peribalus vernalis (= Holcostethus vernalis) 

was uit Nederland bekend van een aantal vind¬ 

plaatsen in Zuid-Limburg en enkele oudere 

vondsten in de duinen van Zuid-Holland 

(Aukema, 1989) (fig. 17). Op 8 en 11 oktober 

1995 werd door respectievelijk de eerste en de 

Fig. 17. Verspreiding van Peribalus vernalis in Neder¬ 

land. 

derde auteur een immatuur vrouwtje verza¬ 

meld op een ruderaal terrein nabij Hoekelum, 

gemeente Ede. 

Peribalus vernalis wordt vermeld uit droge 

biotopen van kruidachtige gewassen (Wagner, 

1966), maar ook van bomen (Southwood & 

Leston, 1959). Over de leefwijze is verder 

weinig bekend. Volwassen dieren verschijnen 

vanaf augustus en overwinteren. Er is één ge¬ 

neratie per jaar (Southwood & Leston, 1959). 

Peribalus vernalis komt in grote delen van 

het Palaearktisch gebied voor, met inbegrip 

van Zuid-Engeland (Wagner, 1966). Nieuw 

voor Gelderland. 

Carpocoris fuscispinus (Boheman) 

Carpocoris fuscispinus werd in Nederland 

zesmaal waargenomen: tweemaal in Gelder¬ 

land, tweemaal in Noord-Brabant en tweemaal 

in Limburg (Aukema, 1989). De laatste vondst 

dateerde van 1950. Op 28 augustus 1996 werd 

door K. Alders een vrouwtje van deze opval¬ 

lende pentatomide te Eijs gevangen, dat zich 

nu in de collectie van het Zoölogisch Museum 

in Amsterdam bevindt. 

Ze leeft hoofdzakelijk op composieten en 
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treedt soms schadelijk op in granen. De vol¬ 

wassen dieren overwinteren en de nieuwe ge¬ 

neratie verschijnt vanaf juli (Wagner, 1966). 

Carpocoris fuscispinus is een Eurosiberi- 

sche soort, die in Engeland, Noord-Scandina- 

vië en Noord-Rusland ontbreekt en die in het 

Middellandse-Zeegebied vooral in de bergen 

voorkomt (Wagner, 1966). Ook in het aan¬ 

grenzende deel van de ons omringende landen 

is Carpocoris fuscispinus een zeldzame tot 

zeer zeldzame verschijning (Bosmans, 1976; 

Hoffmann, 1992; Kott & Hoffmann, 1992; 

Reichling & Gerend, 1994; Wagner & Weber, 

1967), die echter naar het zuiden toe alge¬ 

mener wordt. 

Discussie 

Verspreidingsgegevens gebaseerd op inciden¬ 

tele waarnemingen of tijdelijke bemonsterin¬ 

gen zijn moeilijk te beoordelen. De vraag of er 

daadwerkelijk sprake is van areaaluitbreiding, 

of dat de desbetreffende soort altijd al ter plek¬ 

ke aanwezig geweest is, maar onopgemerkt is 

gebleven, is in zulke gevallen doorgaans niet 

te beantwoorden. Voorbeelden hiervan zijn 

mogelijk het voorkomen van Eurygaster te- 

studinaria in De Wieden of dat van Eysarcoris 

aeneus in Zuidoost-Drenthe. 

Moeilijke toegankelijkheid van specifieke 

habitats kan eveneens een rol spelen bij de ma¬ 

te van representativiteit van gegevens met be¬ 

trekking tot het voorkomen van soorten, die 

aan dergelijke habitats gebonden zijn. Voor¬ 

beelden hiervan vormen de soorten die leven 

in trilvenen en veenmosrietland, zoals bijvoor¬ 

beeld Pachybrachius luridus en Lamproplax 

picea. Van veel soorten is bovendien nog rela¬ 

tief weinig bekend over de leefwijze, hetgeen 

onderbemonstering van die soorten kan ver¬ 

oorzaken. 

Ook de gebruikte verzamelmethodieken 

kunnen de representativiteit van versprei¬ 

dingsgegevens sterk beïnvloeden. Vanglam- 

pen, vangpotten, malaisevallen en “emergence 

traps” behoren niet tot de standaarduitrusting 

van de gemiddelde heteropteroloog, die zich 

meestal in hoofdzaak beperkt tot slepen, klop¬ 

pen en handvangsten. De “bijvangsten” van de 

eerder genoemde methoden blijken echter 

vaak opmerkelijke wantsen te bevatten, zoals 

bijvoorbeeld Orthotylus fuscescens op licht en 

Drymus latus, Lamproplax picea en Scolopo- 

stethus pilosus in potvangsten. 

Anders ligt het bij soorten, die plotseling op 

veel plaatsen en vaak in hoge aantallen wor¬ 

den gevangen, zoals Metopoplax ditomoides 

en Rhopalus tigrinus, of bij soorten, die “op¬ 

duiken” op relatief goed bemonsterde plaat¬ 

sen, zoals bijvoorbeeld Stictopleurus abutilon 

op Terschelling. In de meeste van die gevallen 

betreft het bovendien warmteminnende soor¬ 

ten met een in Europa meer zuidelijke ver¬ 

spreiding, die kennelijk profiteren van het ef¬ 

fect van een aantal warmere jaren. 

Naast soorten, die te lijden hebben van ver¬ 

anderingen van hun leefomstandigheden, zijn 

er ook soorten, die profiteren van dezelfde 

veranderingen. De miride Capsus pilifer Re- 

mane leeft monofaag op pijpestrootje en kon 

haar areaal in Nederland vermoedelijk dankzij 

de massale vergrassing van onze heideterrei- 

nen aanzienlijk uitbreiden, en datzelfde geldt 

vermoedelijk ook voor de in hetzelfde biotoop 

voorkomende Peritrechus angusticollis. 

Geconcludeerd kan worden dat het niet 

eenvoudig is om wantsen op grond van hun 

voorkomen en verspreiding te classificeren op 

een manier die recht doet aan de bovenvermel¬ 

de omstandigheden. Ten opzichte van de in 

1994 gepubliceerde classificatie (Aukema, 

1994) zouden op basis van de hier gepresen¬ 

teerde gegevens twee van de vijf marginale 

soorten (Emblethis denticollis en Rhopalus 

tigrinus) en de vier sinds 1960 niet meer waar¬ 

genomen soorten anders geklassificeerd wor¬ 

den: Lasiacantha capucina in de groep van de 

marginale soorten en Metopoplax ditomoides, 

Emblethis denticollis, Liorhyssus hyalinus, 

Rhopalus tigrinus en Carpocoris fuscispinus 

in de groep van de zeldzame soorten. Het aan¬ 

tal waarnemingen en de verspreiding van 

Metopoplax ditomoides en Rhopalus tigrinus 

neemt bovendien zo snel toe, dat beide ver¬ 

moedelijk al niet meer als zeldzaam be¬ 

schouwd kunnen worden. 

Gerichte waarnemingen (monitoring) in 

combinatie met het verwerven van meer ken- 
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nis omtrent de leefwijze van de soorten zijn 

dan ook noodzakelijk om onze faunistische 

kennis actueel te houden. Een dergelijke aan¬ 

pak is zelfs noodzakelijk om het effect van 

veranderingen in de leefomstandigheden, 

zoals bijvoorbeeld veroorzaakt door verande¬ 

ringen in het beheer van naturrterreinen en 

wegbermen, toenemende depositie van ver¬ 

ontreinigingen of het eventuele broeikasef¬ 

fect, te kunnen kwantificeren. 
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Gewasbeschermingsgids: handboek voor 
de bestrijding van ziekten, plagen en 
onkruiden en de toepassing van groeiregu- 
latoren in de land- en tuindbouw en het 
openbaar groen 14/e, 1996. D. J. M. ASSEL- 

BERGS, S. VAN NIEROP, P. A. OOMEN & 

P. F. J. OOSTELBOS eds; pp. xi, 631; index 

16 kolommen. Plantenziektenkundige Dienst 

(Postbus 9102, 6700 HC Wageningen). Prijs 

(paperback, excl. porti) f 65,-. 

De kern van dit wonder van overzichtelijkheid 

bestaat uit drie hoofdstukken: over de toegela¬ 

ten chemicaliën, over de bestrijding van ziek¬ 

ten en plagen, en over de bestrijding van 

onkruiden. Twee afsluitende kleinere hoofd¬ 

stukken bespreken enkele belangrijke data¬ 

banken en geven een lijst van nuttige adressen. 

Het belangrijkste onderdeel van het hoofd¬ 

stuk over gewasbeschermingsmiddelen is een 

uitvoerige tabel van verkrijgbare merken, on¬ 

der vermelding van de werkzame stoffen, de 

toepasbaarheid, milieueffecten en gevaren. 

Het grootste hoofdstuk betreft de bestrij¬ 

ding van ziekten en plagen. Het is gestructu¬ 

reerd per teeltgroep (zoals groententeelt in de 

open lucht, bloemisterij, openbaar groen, etc.), 

plus nog een paar losse thema’s waaronder 

“bijen en hommels”. Per teeltgroep worden 

dan de op allerlei gewassen voorkomende in¬ 

sectenplagen en ziekten (schimmels, bacte¬ 

riën, virussen) besproken, dan volgt een be¬ 

spreking per gewas; tenslotte is er soms een 

bespreking van natuurlijke vijanden in ver¬ 

band met biologische bestrijding. 

Het belang van een boek als dit voor de 

praktijk is natuurlijk zonneklaar, en hoeft hier 

niet nader onderstreept te worden. Het boek is 

echter ook een interessant en bruikbaar stuk 

gereedschap voor iedereen met een balkon, 

tuin of volkstuin, of zelfs maar een venster¬ 

bank. Dat wil zeggen, om een diagnose te stel¬ 

len - niet om meteen de aanbevolen land- 

bouwchemicaliën in stelling te brengen, want 

die zijn meestel bedoeld voor gebruik in 

grootschalige culturen. 

Willem N. Ellis. 

The Moths and Butterflies of Great Britain 
and Ireland. Volume 3. Yponomeutidae - 
Elachistidae, 1996. A. MAITLAND EM¬ 

MET ed.; pp. 452, 109 figs, 240 maps, 17 (9 

col.) plates, general index 20 columns, host 

plant index 12 columns. Harley Books (Great 

Horkesley, Colchester C06 4XY, UK). Price 

(bound, ISBN 0-946589-43-7) £ 70.-, (paper¬ 

back, ISBN 0-946589-56-9) £ 37.50. 

This is the seventh volume to be published in 

this wonderful series on the British Lepidoptera. 

It covers 240 British species in the 

Microlepidoptera families Yponomeutidae sen¬ 

su lato (by David Agassiz), Epermeniidae (by 

Charles Godfray and Philip Sterling), 

Schreckensteiniidae (represented by only one 

species), Coleophoridae (by A. Maitland Em¬ 

met with drawings of the genitalia by Jozef 

Razowski) and Elachistidae (by Keith Bland). 

In the introductory chapter on ‘Invasions of 

Lepidoptera into the British Isles’ by Agassiz a 

nice overview is given of recently invaded 

Lepidoptera species, mainly introduced by trade 

activities between the British Isles and the con¬ 

tinent. The Systematic Section gives a treatment 

of the main diagnostic characters of the genera 

and species, details of life history and a distribu¬ 

tion map of each species. Keys are included to 

the genera and the species. To reflect the large 

number of changes that have taken place since 

the publication of Kloet & Hincks’ A check list 

of British insects: Lepidoptera (1972) up-to-da¬ 

te check lists have been added. The latest sche¬ 

me of classification for the whole of the British 
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Lepidoptera down to subfamily level has also 

been included. There are 109 text figures of ge¬ 

nitalia (most containing many individual dra¬ 

wings), wing venations and other structures, as 

well as 8 plates of larval cases (in duotone) and 

9 of imagines (in colour) magnificently drawn 

by Richard Lewington. Comprehensive referen¬ 

ces and indexes complete the work. 

Containing much original research, particu¬ 

larly into the hitherto undescribed early stages 

of many species (including one coleophorid 

with remarkable photographs by Jane Feehan), 

this volume greatly augments information pre¬ 

viously available. Especially valuable in this 

respect is the new classification of the Swam- 

merdamia group given by Agassiz. The species 

of this group are very similar to each other and 

difficult to determine which has caused nomen- 

clatorial confusion for a long time. The only 

substantial critism on this work is the omission 

of the information about the distribution of so¬ 

me species in east Europe, particularly of the 

former USSR regions. For example, according 

to this book the distribution of Yponomeuta 

plumbellus (Schiffermüller) would be “absent 

from eastern Europe” (p. 49) while this moth is 

common in the European part of the former 

USSR (“Key to the insects of the European part 

of the USSR”, 1990, v. 4, pt. 2). Moreover, the 

mentioned species was extensively studied by 

the Azerbaidjan entomologist D D. Kurbanova 

who published during 1966-1967 several pa¬ 

pers with detailed information including the 

distribution. The same blank is even more visi¬ 

ble in another recently published major publi¬ 

cation on Lepidoptera “The Lepidoptera of 

Europe”, 1996 (Karlsholt & Razowski eds). In 

rows with the detailed information about West 

European regions the vast territories of, for exa¬ 

mple, Russia, Ukraine with their various land¬ 

scapes (mountain, forest, stepp localities) are 

amalgamated to only one region, Eastern 

Europe. It is hoped that in future publication on 

European Lepidoptera the immense quantity of 

published information on the Microlepidoptera 

of the European part of the former USSR will 

be incorporated. 

Coming back to The Moths and Butterflies 

of Great Britain and Ireland Volume 3, 

Yponomeutidae - Elachistidae, 1996, it is 

clear that this wonderful work is a must for all 

lepidopterists working on these families. 

Sandrine A. Ulenberg. 
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Introduction 

A faunistic revision of the Dutch Scydmaeni¬ 

dae is badly needed for many years. Their small 

size and brown coloration and difficulties with 

identification have contributed to the modest 

popularity of this moderate-sized family of 

beetles. In the early days of Dutch coleoptero- 

logy the family was even completely over¬ 

looked. In his ‘Naamlijst van de schildvleugeli- 

ge insecten’ in which Snellen van Vollenhoven 

(1848) records 752 species of Coleoptera as in¬ 

digenous, not a single species of Scydmaeni¬ 

dae was included. In the next list (Snellen van 

Vollenhoven, 1854) only a single species, 

Scydmaenus godarti, is mentioned. Moreover, 

this record was based on a misidentification 

(Everts, 1875). In 1870 the number of known 

species had increased to nine (Snellen van 

Vollenhoven, 1870). Of these only seven sur¬ 

vived the critical eye of Everts, who in 1875 pu¬ 

blished an overview of the Dutch Coleoptera. 

In the years that followed, the knowledge of 

Dutch Coleoptera increased considerably under 

his guidance. In ‘De nieuwe naamlijst’ (Everts, 

1925) 24 species were mentioned from The 

Netherlands. The most recent overview enume¬ 

rates 26 species (Brakman, 1966). Since then 

two species are reported as new for our fauna: 

Euconnus pubicollis (Berger & Poot, 1972) and 

Neuraphes plicicollis (Vorst, 1988). 

In the present check list 31 species are 

recognized, of which four, Neuraphes imita¬ 

tor, N. ruthenus, Scydmoraphes helvolus and 

Euconnus claviger are reported from The 

Netherlands for the first time. A single species 

mentioned by Brakman (1966), Neuraphes ca¬ 

rinatus (Mulsant), had to be removed from the 

Dutch list, because its presence on the list was 

based on misidentifications. 

The nomenclature is according to Silfver- 

berg (1992), except for the use of the name 

Nevraphes. Although the original spelling 

(Thomson, 1859) is Nevraphes, it since then 

has been interpreted as Neuraphes, even by 

Thomson in the next volumes of the same 

work (Thomson, 1862, 1866, 1867, 1868). 

Nevraphes is clearly a misspelling due to the 

use of an italic font that has a lower case ‘u’ 

very similar to a V. For taxa lacking in Silf- 

verberg’s list Lucht (1987) was followed. For 

identification the keys of Besuchet (1971, 

1989) and Franz (1971) were used. 

Faunistic data from literature references that 

could not be checked were not used. For every 

species the presence in each of the twelve 

Dutch provinces is presented in table 1 by a 

large dot; when only recorded before 1900 the 

presence is marked with a small dot. Provincial 

records mentioned by Brakman (1966), based 

on material that was not studied, are indicated 

by a circle. The following abbreviations of the 
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Table 1. Check list of Dutch Scydmaenidae. © records since 1900; • records before 1900 only; o record by Brakman 

(1966) that could not be checked. 

Fr Gr Dr Ov FI Ge Ut NH ZH Ze NB Li 

Eutheia Stephens 

1 plicata (Gyllenhal) . . . • . • • • . • . • 

2 schaumii Kiesenwetter • 
3 scydmaenoides Stephens • • • • • • • • • • • • 

Cephennium P.W.J Müller & Kunze 

4 thoracicum P.W.J. Müller & Kunze . . . • . • • • • • • • 
5 gallicwn Ganglbauer • • • • • • • • • • • • 

Neuraphes C.G. Thomson 

6 elongatulus (P.W.J. Müller & Kunze) • • • • • • • • • . • • 
7 angulatus (P.W.J. Müller & Kunze) • . • • • • • • • • 
8 imitator Blattny . • • . . . . • 
9 rubicundus (Schaum) . • • • O . . • 

10 ruthenus Machulka • • • • • • • • 
11 talparum Lokay • 
12 plicicollis Reitter • . • • • • • • • 
13 praeteritus Rye • • • • • • • • • 

Scydmoraphes Reitter 

14 sparshalli (Denny) • 
15 helvolus (Schaum) • • • • • • • • • • • • 

Stenichnus C.G. Thomson 

16 scutellaris (P.W.J. Müller & Kunze) • • • • . • • • • • • • 
17 pusillus (P.W.J. Müller & Kunze) • • . • • • . . • . . • 
18 godard (Latreille) • « . . • • . . . . . • 
19 collaris (P.W.J. Müller & Kunze) • • • • • • • • • • • • 
20 bicolor (Denny) • • • • • • • • • • • • 

Microscydmus Saulcy & Croissandeau 

21 nanus (Schaum) • 

Euconnus C.G. Thomson 

22 pubicollis (P.W.J. Müller & Kunze) • • . • . . . . • 
23 claviger (P.W.J. Müller & Kunze) • 
24 wetterhallii (Gyllenhal) • • . • 
25 denticornis (P.W.J. Müller & Kunze) . . . • • • • • • • • 
26 rutilipennis (P.W.J. Müller & Kunze) • • • • • • • • • • • 

27 hirticollis (Illiger) • • • • • • • • • . • • 
28 fimetarius (Chaudoir) • « • • • • • • • • • • 

Scydmaenus Latreille 

29 tarsatus P.W.J. Müller & Kunze m • • • . • # % • • • • 
30 rufus P.W.J. Müller & Kunze • . • • • • . . • . . • 

31 perrisii (Reitter) • 

Total number of species 8 5 8 11 0 22 14 15 17 8 16 29 

Number of species since 1900 8 5 8 9 0 18 14 14 13 8 16 27 

provinces are used: Fr: Friesland; Gr: Gronin¬ 

gen; Dr: Drenthe; Ov: Overijssel; FI: Flevo¬ 

land; Ge: Gelderland; Ut: Utrecht; NH: Noord- 

Holland; ZH: Zuid-Holland; Ze: Zeeland; NB: 

Noord-Brabant; Li: Limburg (fig. 1). 

In the remarks section the number of speci¬ 

mens examined, the number of records and the 

number of 10 x 10 km UTM squares are given 

for each species, as well as relevant literature 

references and present status. For rare species 



Ent. Ber., Amst. 57 (1997) 187 

(less than 11 UTM squares) all records are 

presented. In addition distribution maps are 

presented for most species. All specimens col¬ 

lected (by one or more collectors) from the 

same locality and at the same date (or overlap¬ 

ping periods) are considered as a single record. 

A total of 3870 specimens was examined. 

These include the Dutch material of the fol¬ 

lowing museums and private collections: Na¬ 

tional Museum of Natural History, Leiden 

(NNM; including the collections of Ch. J. M. 

Berger, J. A. Blokland, P. J. Brakman, E. Everts, 

H. J. van der Krift and J. Veth); Zoological 

Museum, Amsterdam (ZMA; including the 

collections D. Mac Gillavry and P. van der 

Wiel); Department of Entomology of Wage- 

ningen Agricultural University, Wageningen 

(LUW; including the collection D. L. Uytten- 

boogaart); R. Beenen, Nieuwegein; J. G. M. 

Guppen, Ede; B. Drost, Wadenoijen; H. T. 

Edzes, Nijmegen; G. van Ee, Haarlem; Th. 

Heijerman, Wageningen; Y. Jongema, Wage¬ 

ningen; F. van Nunen, Vianen; P. Poot, Maas¬ 

tricht (PO); J. C. P. M. van de Sande, Am¬ 

sterdam; M. Schilthuizen, Heelsum; F. C. F. 

Sterrenburg, Den Haag; A. P. J. A. Teunissen, 

Vlijmen; O. Vorst, Utrecht (VO). 

Remarks 

I. Eutheia plicata 

Material: 20 specimens, 9 records, 5 squares - Ov: 

Ommen, Eerder Achterbroek, l.vi.1997, Vorst - Ge: Hoge 

Veluwe, 5.V. 1966, 30.V.1967, Brakman (NNM, PO); 

Nunspeet, 5.viii. 1922, 28.vii.1923, Mac Gillavry, 

Reclaire (ZMA; Everts, 1923) - Ut: Soest, Pijnenburg, 

26.ii.1985, Vorst - NH: Hilversum, 7.iv.l923, 27.V.1923, 

8.VÜ.1923, Reclaire (NNM, ZMA; Everts, 1923). 

Notes: Rare and local species, confined to the 

central part of the country (fig. 2). 

2. Eutheia schaumii 

Material: Li: Valkenburg, .viii., 1 $, Riischkamp (NNM; 

Everts, 1924a). 

3. Eutheia scydmaenoides 

Material: 56 specimens, 25 records, 17 squares. 

Notes: Rare, scattered records throughout the 

country (fig. 3). 

4. Cephennium thoracicum 

Material: 429 specimens, 122 records, 47 squares 

Notes: Not uncommon in the southern half of 

the country, seemingly absent in the northern 

provinces (fig. 4). Material from Bergen op 

Zoom (Everts, 1909b) is C. gallicum. 

5. Cephennium gallicum 

Material: 143 specimens, 72 records, 14 squares. 

Notes: This species shows a remarkable distri¬ 

bution pattern, its northern limit just reaching 

the south-western part of the country (fig. 5). 

Rather common in southern Limburg (Berger 

& Poot, 1972). In Zeeland this species seems 

to replace C thoracicum. Both Cephennium- 

species were often confused. 

6. Neuraphes elongatulus 

Material: 529 specimens, 256 records, 88 squares. 

Notes: One of our common species. Restrict¬ 

ed, however, almost completely to the pleisto- 

cenic part of the country, rare in the coastal 

dune area and absent from the West Frisian 

Islands (fig. 6). 

7. Neuraphes angulatus 

Material: 60 specimens, 42 records, 27 squares. 

Notes: An uncommon species (fig. 7). There is 

a remarkable concentration of records from 

the lowland peat area of Amsterdam and sur¬ 

roundings. The specimen from Ootmarsum 

(4.viii. 1986) recorded by Sterrenburg (1989) 

belongs to Stenichnus collaris\ the specimens 

from Winterswijk, vi. 1902, mentioned by 

Everts (1902), are Neuraphes elongatulus. 

[Neuraphes carinatus (Mulsant)] 

Notes: Does not occur in The Netherlands. All 

specimens that were studied belonged to other 
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provincies 2. Eut heia plicata 3. Eutheia scydmaenoides 

4. Cephennium thoracicum 5. Cephennium gallicum 

7. Neuraphes angulatus 9. Neurap hes plicicollis 

Fig. 1. The twelve Dutch provinces. Figs. 2-9. Distribution of Scydmaenidae in The Netherlands. Small dots, records be¬ 

fore 1900 only; large dots, records since 1900. 

species, most often N. imitator and N. plicicol¬ 

lis. The specimens from Arnhem and Valken¬ 

burg (.vii.; Everts, 1917,1922) are N. imitator, 

from Bergen op Zoom and Baam (.v.; Everts, 

1922) are N. plicicollis. 

8. Neuraphes imitator f. nov. spec. 

Material: 3 specimens, 3 records, 2 squares - Ge: Arnhem, 

.vii., Veth (Everts, 1922, as N. carinatus) - Li: Valken¬ 

burg, .vii.. Everts (Everts, 1917, 1922, as N. carinatus); 

Ibidem, .vii. 1888, Veth. 



Ent. Ber., Amst. 57 (1997) 189 

Notes: Very rare. This species was not recog¬ 

nized until now. Two of the three specimens 

were mistaken for N. carinatus. Most recent 

record dating before 1922. 

9. Neuraphes rubicundus 

Material: 2 specimens, 2 records, 2 squares - Li: Cadier en 

Keer, .vi.l956, Berger; Vijlen, .iii.1970, Berger. 

Notes: Very rare. Many specimens identified 

as N. rubicundus were shown to belong to 

other Neuraphes-species, including N. elonga- 

tulus and N. ruthenus. The specimen from 

Winterswijk (.vi., NNM; Everts, 1922) be¬ 

longs to N. plicicollis. Records from Den 

Haag and Arnhem (Everts, 1898) were with¬ 

drawn later (Everts, 1922). 

10. Neuraphes ruthenus f. nov. spec. 

Material: 50 specimens, 23 records, 14 squares. 

Notes: Rather rare, throughout the country 

(fig. 8). Not recognized until now. Most speci¬ 

mens were identified as either N. rubicundus 

or N. talparum. 

11. Neuraphes talparum 

Material: 25 specimens, 10 records, 5 squares - Li: Heer, 

8.XÜ.1968, Poot; Heerlen, ll.v.1969, 15.V.1969, 

6.ix.l969, 9.i.1971, Blokland, Poot (NNM, PO); 

Maastricht, 7.iii. 1964, Poot; Schin op Geul, 2.i. 1937, 

Kruseman, Van der Wiel (ZMA); Sittard, Schmitz (NNM; 

Everts, 1921, 1922); Ibidem, .iv., .vii. Heselhaus (NNM; 

Everts, 1921). 

Notes: Rare, confined to the south of Limburg. 

The specimens from Amsterdamsche Bosch 

(ll.ii.1959, 10.ii.1960, ZMA) mentioned by 

Nonnekens (1961) are N. ruthenus. In fact most 

specimens standing under N. talparum belong 

to this species, including the specimens from 

Den Haag (.ix., NNM), Valkenburg and Bürgst 

mentioned by Everts (1921, 1922). Everts 

(1922) gives Elsloo and Nuth in addition. 

12. Neuraphes plicicollis 

Material: 51 specimens, 11 records, 8 squares - Ge: Win¬ 

terswijk, .vi., Everts (Everts, 1922, as N. rubicundus)'. 

Ibidem, .vi.1965, Berger - Ut: Baarn, 10.iv. 1921, 

22.iv.1921, 28.iv.1921, Mac Gillavry, Van der Wiel 

(LUW, NNM, PO, ZMA); Driebergen, Bornia, 

1 l.viii.1985, Vorst (Vorst, 1988) - NH: Naardermeer, 

Visserij, 9.iv.l994, Vorst - ZH: Oude Leede, Ackerdijk, 

29.ix.1995, Van de Sande - NB: Bergen op Zoom, 

.vii. 1908, Mac Gillavry (Everts, 1922, as N. carinatus) - 

NB: Helenaveen, .iii.1977, Berger - Li: Griendtsveen, 

Driehonderd Bunders, ó.xii.1996, Vorst. 

Notes: Rare (fig. 9). Until recently many spe¬ 

cimens of N. plicicollis were not recognized as 

such. Most of them were standing under N. ca¬ 

rinatus. 

13. Neuraphes praeteritus 

Material: 7 specimens, 7 records, 5 squares - Ge: Tiel, 

20.xi.1895, Uyttenboogaart (NNM; Everts, 1898) - NH: 

Amsterdam, .v.1864, Kinker (NNM; Everts, 1922, as N. 

longicollis (Motschulsky)) - Li: Gronsveld, .vi., Leesberg 

(NNM); Raren, Malensbosch, 1.vi. 1991, Huijbregts 

(VO); Sittard, .iv., Heselhaus (NNM); Valkenburg, .vi., 

Everts (Everts, 1924b); Zuid-Limburg, .vi.1909, 

Uyttenboogaart (LUW; Uyttenboogaart, 1910, as N. lon¬ 

gicollis). 

Notes: Rare. Nonnekens (1961; as A. longicol¬ 

lis) mentions Amsterdamsche Bosch in addi¬ 

tion, Everts (1898) gives Arnhem. 

14. Scydmoraphes sparshalli 

Material: 4 specimens - Li: Plasmolen, Geuldert, 

10.V.1997, Vorst. 

Notes: All specimens hitherto identified as S. 

sparshalli belong to S. helvolus, the ‘true’ S. 

sparshalli was discovered only recently. 

15. Scydmoraphes helvolus f. nov. spec. 

Material: 20 specimens, 14 records, 13 squares. 

Notes: Rather rare (fig. 10). This species was 

not recognized as indigenous; until now con¬ 

fused with S. sparshalli. The latter species is 

however much rarer. 

16. Stenichnus scutellaris 

Material: 374 specimens, 241 records, 100 squares. 
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10. Scydmoraphes helvolus 11. Stenichnus scutellaris 

14. Stenichnus collar is 

12. Stenichnuspusillus 

15. Stenichnus bicolor 

16. Euconnus denticornis 17. Euconnus rutilipennis 18. Euconnus hirticollis 

Figs 10-18. Distribution of Scydmaenidae in The Netherlands. 

Notes: Common, but absent from the West 
Frisian Islands (fig. 11). 

17. Stenichnus pusillus 

Material: 12 specimens, 10 records, 5 squares - Ov: 

Deventer, .i. 1920, Kerkhoven (NNM) - Ge: Herwen, .i., 

Schölten (NNM); Leeuwen, .iii.1917, Mac Gillavry 

(NNM; Everts, 1922) - ZH: Hoek van Holland, .ii. 1902, 

De Vos (NNM) - Li: Colmont, 31 .iii.1961, 4.iv.l961, 

2.iv.l963, 16.iv.1964, 8.iv.l967, Poot; Ibidem, .vii.1968, 

Berger. 

Notes: Rare (fig. 12). All specimens from 
Amsterdamsche Bosch (18.x. 1952, 28.x. 1952, 
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26.ii. 1953, 22.iii.1954, 23.vii.1955, 18.xi.1955, 

16.L1956, ZMA) mentioned by Nonnekens 

(1961) are S. scutellaris. 

18. Stenichnus godarti 

Material: 24 specimens, 18 records, 6 squares - Ge: 

Nijmegen, Kopse Hof, 18.iii. 1985, Van de Sande - Li: 

Colmont, 18.iv. 1964, Poot (NNM); Epen, 24.V.1951, 

16.vi.1958, 28.vi.1959, Van der Wiel (Van der Wiel, 

1956); Ibidem, .vi.1962, .vi. 1965, .vi.1966, Berger 

(NNM, PO); Ibidem, 12.vi.1971, Blokland; Eys, Cartils, 

3.V.1986, Beenen; Piasmolen, lO.v.1997, Vorst; Vaals, 

.vi.1956, Berger (PO); Ibidem, 6.vi.l956, Van der Wiel; 

Ibidem, 16. vi. 1958, Brakman (PO); Voerendaal, 

ll.vii.1952, 1 .vi. 1953, .vi.1955. Berger (PO; Van der 

Wiel, 1956); Ibidem, 24.vi.1955, Van der Wiel. 

Notes: Rare, only in the southern part of 

Limburg and near Nijmegen (fig. 13). Van 

der Wiel (1956) also mentioned Gulpen 

(6.VÜ.1952). 

19. Stenichnus collaris 

Material: 621 specimens, 296 records, 114 squares. 

Notes: Common throughout the whole coun¬ 

try, also on the West Frisian Isles (fig. 14). 

20. Stenichnus bicolor 

Material: 71 specimens, 29 records, 16 squares. 

Notes: Rather rare, seemingly absent in the 

northern provinces (fig. 15). 

21. Microscydmus nanus 

Material: 4 specimens, 4 records, 2 squares - Li: Epen, 

24.V.1951, Van der Wiel; Houthem, 17.ix.1934, Van der 

Wiel; Valkenburg, .iv. 1919, Rüschkamp (NNM; Everts, 

1922); Ibidem, 15.ix. 1956, Van der Wiel. 

Notes: Very rare, limited to the southern part 

of Limburg. 

22. Euconnus pubicollis 

Material: 5 specimens, 4 records, 3 squares - Ge: Aalten, 

’t Klooster, 16.iii. 1996, Heijerman - Li: Elsloo, 17.iv. 1968, 

Poot (Berger & Poot, 1972); Heerlen, 3 Li. 1968, Blokland 

(NNM; Berger & Poot, 1972); Hussenberg, 29.iv. 1990, 

Vorst. 

Notes: Very rare, in the southern part of 

Limburg and Gelderland. There are no older 

records available from this characteristic spe¬ 

cies. 

23. Euconnus claviger f. nov. spec. 

Material: 1 specimen - Li: Horst, Mariapeel, l.iv.1975, 

Van de Sande. 

24. Euconnus wctterhallii 

Material: 7 specimens, 6 records, 4 squares - Li: Colmont, 

.V.1955, Berger; Ibidem, 31 .iii. 1959, 16.iv.1964, Poot; 

Sittard, .xi., Heselhaus (NNM; Everts, 1922); Susteren, 

7.V.1972, Poot; Valkenburg, .vii.1888, Veth. 

Notes: Very rare, only known from the sout¬ 

hern part of Limburg. 

25. Euconnus dcnticornis 

Material: 12 specimens, 10 records, 4 squares - Ge: 

Doetinchem, 23.vii.1899, Van der Hoop (ZMA) - NB: 

Oirschot, .vii.. Everts (Everts, 1909a, 1922); Ibidem, 

.vii.1908, Mac Gillavry - Li: ’t Rooth, 9.iv.l963, 

16.vi. 1963, Poot; Cadier en Keer, 26.vi.1985, Poot; 

Houthem, .vii. 1893, Versluys (NNM); St Odiliënberg, 

.iv.1959, Brakman; Ibidem, .iii. 1961, Berger; 

Valkenburg, .vi., .vii., Everts (Everts, 1922, 1924b). 

Notes: Very rare in the south-eastern part of 

the country (fig. 16). 

26. Euconnus rutilipcnnis 

Material: 77 specimens, 43 records, 25 squares. 

Notes: Not uncommon, but absent from south¬ 

ern Limburg (fig. 17). 

27. Euconnus hirticollis 

Material: 544 specimens, 172 records, 71 squares. 

Notes: A common species, but not on the West 

Frisian Islands (fig. 18). Euconnus hirticollis 

and E. fimetarius were often not properly sep¬ 

arated. Not in Zeeland, all specimens from this 

province belonged to E. fimetarius. 
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19. Euconnus fimetarius 20. Scydmaenus tarsatus 21. Scydmaenidae 

Figs 19-21. Distribution of Scydmaenidae in The Netherlands. 21, The number of scydmaenid species recorded from 

each square is indicated by the size of the dot. From small to large they represent 1-2, 3-5, 6-10, 11-20 taxa, respective¬ 

ly. 

28. Euconnus fimetarius 

Material: 96 specimens, 42 records, 25 squares. 

Notes: Not uncommon, in Zeeland the most 

common Euconnus species (fig. 19); also on 

the West Frisian Island of Schiermonnikoog. 

29. Scydmaenus tarsatus 

Material: 535 specimens, 165 records, 69 squares. 

Notes: Common, also on the West Frisian 

Island of Terschelling (fig. 20). 

30. Scydmaenus rufus 

Material: 22 specimens, 7 records, 2 squares - Ge: 

Arnhem, .viii., Veth (Everts, 1898) - ZH: Den Haag, 

(Dierentuin), .iii., .iv., .v., .vi., .ix., .x., Everts (Everts, 

1922). 

Notes: Very rare. The occurrence at Den Haag 

was associated with the local zoo (Everts, 

1922); probably the species was introduced 

here. 

31. Scydmaenus perrisii 

Material: 41 specimens, 6 records, 4 squares - Li: 

Bemelen, viii. 1946, 7.viii. 1946, Berger, Van der Wiel 

(NNM, ZMA; Van der Wiel, 1956); Epen, l.vii.1957, 

Van der Wiel; Ibidem, .vi.l970, Berger; Ibidem, 

12.vi.1971, Blokland; Rimburg, .vi.l956, Berger; Ibidem, 

5.vi.l956, Brakman, Van der Wiel (NNM, ZMA); 

Voerendaal, vi. 1955, 25.vi.1955, Berger, Brakman, Van 

der Wiel (NNM, ZMA, PO; Van der Wiel, 1956). 

Notes: Very rare, only in the southern part of 

Limburg. 

Discussion 

Scydmaenidae are mostly ground-living 

beetles and can be found in moss, leaf litter, 

under stones and pieces of wood. This is the 

case for all our more common species, inclu¬ 

ding Cephennium thoracicum, Neuraphes 

elongatulus, Stenichnus scutellaris and S. col- 

laris. Neuraphes angulatus, Euconnus rutili- 

pennis and E. hirticollis share a pronounced 

preference for more humid and marshy places. 

Some species inhabit more specialized habi¬ 

tats: Eutheia scydmaenoides, Scydmaenus tar¬ 

satus and Euconnus fimetarius live in de¬ 

caying vegetable matter, Stenichnus bicolor 

under bark. A relatively large number is more 

or less associated with ants’ nests and/or bur¬ 

rows of rodents and moles: Eutheia plicata, 

Neuraphes ruthenus, N. talparum, N. plicicol- 

lis, Scydmoraphes helvolus, Euconnus clavi¬ 

ger and Scydmaenus perrisii. Whenever pre¬ 

sent, scydmaenids form only a limited 

contribution, both in terms of species and of 

individuals, to the total beetle community. 

Due to their small body size, unattractive 

appearance and relative scarceness scydmae¬ 

nids are underrepresented in most collections. 
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For this reason our knowledge of their occur¬ 

rence in The Netherlands is still limited. 

Obviously the number of species recorded 

from each 10x10 km UTM square, as presen¬ 

ted in figure 21, will be an underestimation of 

the actual number present in almost every 

square. This seems especially true for the nor¬ 

thern part of the country, where from most of 

the squares no Scydmaenidae are recorded at 

all. 

Distribution patterns 

From the distributional data presented in table 

1 and the figures it will be clear that many of 

the 31 Dutch scydmaenid beetles only have a 

limited distribution; the province of Limburg 

in particular is rich in these species. Twenty- 

nine species occur in this province, of which 

eight, Eutheia schaumii, Neuraphes rubicun- 

dus, N talparum, Scydmoraphes sparshalli, 

Microscydmus nanus, Euconnus claviger, E. 

wetterhallii and Scydmaenus perrisii, are even 

confined to this part of the country. Except for 

E. claviger and S. sparshalli all species are 

confined to the extreme southern part of the 

province. This particular part of the country is 

well-known for its richness in, often more 

southern, plant and animal species. Not sur¬ 

prisingly the 10 X 10 km square supporting the 

largest number of species (20) is situated in 

southern Limburg: FS93, near Valkenburg. 

Apart from strict ‘Limburgian’ species there 

are also species that are most common in sout¬ 

hern Limburg but can as well be found on a 

few localities outside this region: Stenichnus 

godarti (fig. 13), Euconnus pubicollis and E. 

denticornis (fig. 16); all three are, however, 

confined to the south-eastern part of the coun¬ 

try. Euconnus rutilipennis is the only wide¬ 

spread species that lacks in southern Limburg, 

probably due to the absence of its habitat, ex¬ 

tended swamp areas and reed beds rich in ac¬ 

cumulated vegetable matter. 

The only species characteristic for the 

pleistocene central, eastern and southern part 

of the country is probably Eutheia plicata 

which is strictly associated with the ant 

Formica exsecta Nylander. Neuraphes elon- 

gatulus is almost confined to this area and 

southern Limburg, where it is one of the com¬ 

monest species, but is also recorded from the 

coastal dunes of Holland, Wommels and De 

Weerribben. Most probably this pattern can be 

explained by its association with forests, es¬ 

pecially those on sand and peat soils. 

The holocene coastal area possesses the 

poorest scydmaenid fauna. Only 15 species 

are reported from this area during this century; 

characteristic species are even completely ab¬ 

sent. Stenichnus collaris, our most common 

species, is one of the few species that is abun¬ 

dant everywhere, even on the West Frisian 

Islands. The only other species occurring here 

are: Neuraphes angulatus (Terschelling), 

Euconnus fimetarius (Schiermonnikoog) and 

Scydmaenus tarsatus (Terschelling). 

Cephennium thoracicum (fig. 4) and C. 

gallicum (fig. 5) both reach the limit of their 

distribution within The Netherlands and are 

clearly restricted to a certain part of the coun¬ 

try: C. thoracicum is widespread in the south¬ 

ern part of the pleistocene district, but absent 

in the three northern provinces and a large part 

of Overijssel; C. gallicum is restricted to the 

south-west of the country, including southern 

Limburg, southern Brabant, Zeeland and 

Rotterdam. Although the distribution of C. 

gallicum most probably can be explained by 

climatic factors, this seems not to be the case 

for C. thoracicum. The area that this species 

occupies seemingly does not coincide with 

any biotic or abiotic factor. The preferred 

habitat of C. thoracicum, broadleaf wood¬ 

lands, especially of beech (Fagus sylvatica 

L.), certainly is present in other parts of the 

country. 

The finding of three specimens of 

Neuraphes imitator is remarkable, since until 

now this species has not been reported from 

North-West Europe. The nearest sites where it 

occurs are located in Switzerland, Austria, 

south-east Germany and the Czech Republic 

(Besuchet, 1980; Horion, 1949; Jelinek, 

1993). Franz (1971) figures the aedeagus of 

this species (as N. besucheti). The most recent 

Dutch record dates from before 1922. 
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Table 2. Trends in time. Number of 10 x 10 km UTM squares and, between parentheses, relative abundance (a, b, c) du¬ 

ring each of the three periods, respectively. A species is considered to show an increase in time when a<b<c; a strong in¬ 

crease when both a<b<c and c>2a\ a decrease when a>b>c\ and strong decrease when both a>b>c and c<a/2 are true. 

Only those species reaching a relative abundance of at least 4% in one of these periods are presented. 

Strong increase 

...-1899 1900-1949 1950-... 

Neuraphes elongatulus 15(23) 22(29) 78 (47) 

Increase 

Euconnus rutilipennis 4 (6.2) 7 (9.3) 18(11) 

Decrease 

Cephennium thoracicum 18(27) 16(21) 30(18) 

Strong decrease 

Neuraphes praeteritus 4 (6.2) 1 (1.3) 1 (0.6) 

Euconnus denticornis 3 (4.6) 1 (1.3) 2(1.2) 

Euconnus fimetarius 11(17) 10(13) 11 (6.6) 

Scydmaenidae 65 (100) 75 (100) 166(100) 

Changes in abundance 

To enable the analysis of possible changes in 

abundance three periods are discerned: pre- 

1900, 1900-1949 and from 1950 onward. The 

relative abundance was calculated for each 

period as the number of 10 x 10 km UTM- 

squares a species is recorded from, divided by 

the total number of squares from which 

Scydmaenidae are recorded during that period 

(a, b and c respectively; Vorst, 1995). Species 

showing a consistent trend in time, either in¬ 

creasing or decreasing, are enumerated in 

table 2. Only Neuraphes elongatulus shows a 

strong increase, its relative abundance since 

1950 (47%) being two times higher than in the 

period before 1900. This forest-dwelling spe¬ 

cies probably profited from the expansion of 

the Dutch woods during this century. More¬ 

over this species seems rather catholic concer¬ 

ning the moisture content of its habitat and is 

able to survive in dry situations. Remarkably, 

the abundance of an other forest-dwelling spe¬ 

cies, Cephennium thoracicum, shows an op¬ 

posite trend, a slight decrease in abundance 

(from 27% to 18%; table 2). 

Three species show a strong decrease, 

Neuraphes praeteritus, Euconnus denticornis 

and E. fimetarius. However, they were never 

abundant; E. fimetarius is the most wide¬ 

spread and has been recorded throughout the 

country. It is commonly encountered in com¬ 

post heaps and other decaying vegetable mat¬ 

ter, but also occurs under more natural cir¬ 

cumstances, in marshy places. Neuraphes 

praeteritus probably is associated with dead 

wood. 

Endangered species 

Three species not encountered since 1950 are 

considered to be extinct in The Netherlands: 

Eutheia schaumii, Neuraphes imitator and 

Scydmaenus rufus (table 3), which were al¬ 

ways extremely rare. Species are considered 

as endangered if their relative abundance in 

Table 3. Red list. Species are listed as extinct when not re¬ 

corded since 1950. Species are listed as endangered when 

they reach a relative abundance of 4% in at least one of the 

three periods and the abundance since 1950 (c) is at least 

three times lower than during one of the two former 

periods (c/a < 1/3 or c/b < 1/3); the smallest of these ratios 

is presented. The year of the most recent records is given 

in the last column. 

Extinct 

Eutheia schaumii <1924 

Neuraphes imitator <1922 

Scydmaenus rufus <1922 

Endangered 

Neuraphes praeteritus 0.10 1991 

Stenichnus pusillus 0.10 1968 

Euconnus denticornis 0.26 1985 
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Onder redactie van de secretaris 
M.J. Sommeijer, Afdeling Sociale Insecten U.U, 
Postbus 80.086, 3508 TB Utrecht december 1998 

LANDELIJKE VERGADERAGENDA 

SETE Entomologendag 19 december. Academiegebouw, RUL Leiden 
Wintervergadering 1998 14 februari 1998, Kon. Nederlandse Jaarbeurs te 
Utrecht 

AANKONDIGING NEGENDE 
NEDERLANDSE ENTOMOLOGENDAG 

19 december 1997, Academiegebouw, Rijksuniversiteit Leiden 

De Sectie Experimentele en Toegepaste Entomologie van de NEV organiseert 
jaarlijks de Nederlandse Entomologendag. Deze dag stelt de toegepast en 
experimenteel werkende entomologen in de gelegenheid hun werk middels een 
voordacht of een poster te presenteren aan geïnteresseerde collega’s en leden 
van de NEV. 
Dit jaar wordt de negende Nederlandse Entomologendag gehouden op vrijdag 
19 december a.s., in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Leiden. 
Na een plenaire lezing volgen vier simultaansessies die zodanig georganiseerd 
zijn dat deelnemers tussentijds kunnen wisselen tussen de verschillende sessies. 
Het programma ziet er als volgt uit: 

08.30 uur Inschrijving en ontvangst met koffie of thee 
09.30 Opening en Inleidende lezing over de entomologie van MALARIA 
10.20 4 parallele sessies met ieder 2 lezingen 
11.00 koffie- theepauze 
11.25 4 parallele sessies met ieder 4 lezingen 
12.45 lunch 
14.00 4 parallele sessies met ieder 2 lezingen 
14.40 koffie- en theepauze met postersessie 
15.20 4 parallele sessies met ieder 3 lezingen 
16.20 borrel 

ixi 
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Voor deelname aan de dag dient men zich van te voren op te geven. De kosten 
voor deelname bedragen f. 45,- p.p. Indien dit bedrag voor 15 november wordt 
overgemaakt ontvangt u tijdig het programma voor de simultane lezingen en 
verdere informatie. Voor dit bedrag ontvangt u bovendien koffie en thee tijdens 
de pauzes, de afsluitende borrel en een exemplaar van de Proceedings die in het 
voorjaar van 1995 zal verschijnen. 
VOOR ALLE INFORMATIE: Dr. Rinny E. Kooi, Evol. Biology, Inst, of 
Evolutionary and Ecological Sciences, University of Leiden, P.O. Box 9516, 
2300 RA Leiden, t. rul: 071-527 27 27, direct: 071-527 48 55 , f. 071- 
527.49.00; email: KOOI@rulsfb.LeidenUniv.nl 

EUROPEAN CONGRESS OF ENTOMOLOGY 
CESKE BUDEJOVICE, TSJECHIE 

21-27 augustus 1998 

Het zesde Europese entomologisch congres wordt georganiseerd door het 
entomologisch instituut van de Tsjechische Academie van Wetenschappen, de 
universiteit van Zuid Bohemia en de Tsjechische Entomologische Vereniging en 
zal worden gehouden van zondag 21 tot zaterdag 27 augustus 1998. Het congres 
wordt gehouden op de universiteitscampus van de stad Ceské Budejovice in Zuid 
Bohemia, ongeveer 150 km ten zuiden van Praag. Adres voor informatie en 
opgaveformulieren: Dr. Tomâs Soldân, Inst, of Entomology, AV CR, 31 
Branisovskâ, 370 05 C. Budejovice, CZECH REPUBLIC. Email: 
soldan@entu.cas.cz. Fax: +42 38 408 22. 

Het doel van deze congressen is om entomologisch onderzoek in Europa te 
integreren en om een grotere belangstelling voor de entomologie te kweken vooral 
bij jongeren en studenten; daarom worden in het bijzonder ook jongere 
entomologen gestimuleerd om deel te nemen. Het congress programma bestaat uit 
een introductie met een plenaire sessie en acht gespecialiseerde secties. Elk van 
deze gespecialiseerde secties zal een algemeen forum en enkele workshops 
bevatten. 

BIJEENKOMST VAN DE DUITSE 
ARACHNOLOGISCHE VERENIGING 

25-26 APRIL 1998, MAINZ, DUITSLAND 

De eerste officiële bijeenkomst van de Arachnologische Gesellschaft zal worden 
gehouden in de Johannes-Gutenberg-University in Mainz, Duitsland, in het 
laatste weekend in april 1998. 

xi i 
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De Arachnologisehe Gesellschaft werd in 1996 opgericht en de bijeenkomst zal 
in samenwerking zijn met de Süddeutschen Arachnologischen 
Arbeitsgemeinschaften (SARA). Informatie: Peter Jäger, Johannes Gutenberg- 
Universität, Institut für Zoologie,Postfach 3980, Saarstraße 21, D-55122 
Mainz, Phone+Fax:(49)06131/372592,E-mail: jaegp000@goofy.zdv.uni- 
mainz.de Voor nadere inlichtingen kunt u ook contact op nemen met Peter 
Koomen, Joke Smitstraat 342331 MA Leiden, Tel. 071-5324672. e-mail 
pkoomen@worldonline.nl 

INTERNATIONAAL ENTOMOLOGISCH CONGRES IN BRAZILIË 

Het grote International Congress of Entomology wordt gehouden van 20-27 
augustus 2000 in Brazilië. Het complete adres van het organiserend committee is: 
Decio Luiz Gazzoni, Caixa Postal 231, 86001-970 Londrina, Brazil, tel. 00 55 43 
3716213, fax. 00 55 43 3716100, email ece@sercomtel.com.br. 
Er is ook een Home Page voor het congress: http;//www.embrapa.br.ice 
De organisatoren nodigen belangstellende specialisten uit om suggesties voor te 
organiseren sessies en symposia in te dienen. 

GENOOTSCHAPSDAG 
NATUURHISTORISCH GENOOTSCHAP LIMBURG 

Op 28 februari wordt de Genootschapsdag van bovengenoemd genootschap 
gehouden. De afdeling Zuid van de NEV speelt een belangrijke rol in dit 
genootschap en wij willen graag bekendheid geven aan deze activiteit. Opgave en 
informatie: J. Hermans, 0475 462440. 

CONTACTPERSONEN EN ACTIVITEITEN VAN 
AFDELINGEN EN SECTIES 

EVERTS, B. Drost, Lingedijk 35, 4014 MP Wadenoijen 0344-641440 
MIERENWERKGROEP-NEVj G.R. van Hengel, Julianaln. 197, 3722 

Bilthoven, 030-2287134 
SNELLEN, Rob Schouten, Jan Wolkerslaan 28,2343 BK Oegstgeest, 071 

5173015 
Voorjaarsbijeenkomst in Lexmond 14 Maart 1998. 
D1PTERA SECTIE, Th. Zeegers, Weegschaalstraat 207, 7521 CH Enschede 

053-4335284 
Afd. Noord, H.A. Bijl, Wimerts 69, 9204 GS Drachten, 0512-520986 
Winterbijeenkomst, 25 januari 1998, Leeuwarden; Voorjaarsbijeenkomst, 22 

maart 1998, Groningen. 
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Afd. Oost, Theo Zeegers, Weegschaalstraat 207, 7521 CH Enschede 053-335284 
Bijeenkomsten steeds op zaterdagmorgen in de "Tropische Landbouwschool" te 

Deventer, aanvang: 0930 u. 
Bijeenkomsten in 1998: 17 januari en 7 maart. 
Afd. Zuid, Dré Teunissen, Strausslaan 6, 5251 HG Vlijmen 073-5114657 
Najaarsbijeenkomst in Maastricht op 1 november 1997. In 1998: 7 maart en 7 

november. 
Afd.Nrd-Holland/Utrecht, B.Brugge, PI. Middenl.64, 1018DH Amsterdam 

020-5256258 
Vergaderingen in kantine van PI. Middenlaan 64, aanvang 2000 u.; deur open om 

1930, NB betaald parkeren. 
Afd.Zd-Holland, R.T.A. Schouten, J. Wolkertslaan 28, 2343 BK Oegstgeest 

071-5173015 
Bijeenkomsten in de Geweiënzaal van het NNM, Raamsteeg 2, Leiden, aanv. 20:00 

uur. 

Coördinatoren van secties en afdelingen worden dringend verzocht om 
de data van activiteiten z.s.m. door te geven aan de secretaris. Let op, 
er is niet elke maand een aflevering van VRNS, dus graag activiteiten 
tijdig plannen en gaarne rekening houden met de Landelijke 
vergaderingen (gaarne deze ook in uw lijsten vermelden). 

AANKONDIGING VERKOOPLIJST 
ENTOMOLOGISCHE BOEKEN NR. 1 

Tijdens het catalogiseerproject van de bibliotheek van de NEV zijn enkele 
honderden dubbele entomologische publicaties uit de bibliotheek verwijderd. Deze 
publicaties worden verkocht ten behoeve van het boekenfonds. De lijst ligt ter 
inzage in de leeszaal van de bibliotheek. Als U een lijst per post wilt ontvangen, 
stuurt U dan een enveloppe met Uw eigen adres, en gefrankeerd met ƒ 1.60, naar 
Bibliotheek NEV, t.a.v. J.P.Duffels, Plantage Middenlaan 64, 1018 DH, 
Amsterdam. In deze enveloppe wordt U de lijst opgestuurd. Als U de lijst per e- 
mail wilt ontvangen, kunt U een berichtje sturen aan: duffels@bio.uva.nl 

Ixiv 
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the last period (since 1950) is at least three 

times lower than during one of the preceding 

periods (Vorst, 1995). According to these cri¬ 

teria Neuraphes praeteritus, Stenichnus pusil- 

lus and Euconnus denticomis are endangered 

species in The Netherlands. Of N. praeteritus, 
a woodland species, only a single post-1950 

record is available. The occurrence of S. pusil- 

lus since 1950 is restricted to southern 

Limburg. Until the beginning of this century 

the species was recorded from several sites 

along the rivers Rijn and IJssel. 
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Twee prachtkevers nieuw voor de Nederlandse fauna 

(Coleoptera: Buprestidae) 

A. R J. A. Teunissen 

TEUNISSEN, A. P. J. A„ 1997. TWO SPECIES OF JEWEL BEETLES NEW FOR THE DUTCH FAUNA (COLEO¬ 

PTERA: BUPRESTIDAE). - ENT. BER., AMST. 57 (12): 197-199. 

Abstract: Buprestis novemmaculata and Anthaxia sepulcharis are recorded for the first time from The Netherlands. 

Buprestis novemmaculata was collected in the dune nature reserve Schoorl in the province of Noord-Holland, Anthaxia 

sepulcharis on the border of the nature reserve Mariapeel in the eastern part of the province of Noord-Brabant. Some de¬ 

tails on biology and distribution are presented. It seems likely that both species were imported with transported timber. 

Strausslaan 6, 5251 HG Vlijmen. 

Inleiding 

Het aantal soorten prachtkevers in Nederland 

is niet groot. Brakman (1966) vermeldt 22 

soorten voor de fauna; de meeste worden aan¬ 

getroffen in de bosrijke provincies van ons 

land. In de aanvullingen op de lijst van Brak¬ 

man (Huijbregts & Krikken, 1985, 1988) wor¬ 

den geen nieuwe soorten genoemd. Van Aart- 

sen & Heijerman (1992) meldden Anthaxia 

salicis (Fabricius) als nieuw voor de Neder¬ 

landse fauna. 

Het aantal soorten prachtkevers is in warme 

gebieden veel groter. Cobos (1986) vermeldt 

voor het Iberisch Schiereiland 164 soorten. In 

Midden-Europa komen volgens Lucht (1987) 

en Mühle (1992) 134 soorten voor, terwijl het 

veel noordelijker gelegen Denemarken slechts 

14 soorten telt. Prachtkevers zijn het meest ac¬ 

tief bij zeer hoge temperaturen in de volle zon, 

omstandigheden waaronder veel andere ke¬ 

vers juist beschutting zoeken. 

Aan de lijst met 23 soorten kunnen nu twee 

soorten worden toegevoegd. Deze twee soor¬ 

ten worden hieronder besproken. 

Buprestis novemmaculata Linnaeus 

Van het geslacht Buprestis Linnaeus vermeldt 

Brakman (1966) vijf soorten, waarvan twee 

als importsoorten (B. haemorrhoidalis Herbst 

en B. impedita Say) en drie als voorkomend in 

de ons omringende landen en derhalve moge¬ 

lijk te verwachten. 

Op 19 augustus 1995 werden twee exem¬ 

plaren van één van deze drie soorten, B. no¬ 

vemmaculata, gevonden in het Duinreservaat 

bij Schoorl (Noord-Holland). De dieren wer¬ 

den door N. J. Schonewille verzameld en door 

hem en J. van Arkel op dia vastgelegd. De ke¬ 

vers zaten op een verveloos hekwerk dat be¬ 

stond uit palen van Robinia sp. en Castanea 

sp. en uit kale dennenstammetjes, afkomstig 

uit het Duinreservaat. 

De determinatie van de soorten van het ge¬ 

slacht Buprestis is mogelijk met de tabel van 

Harde (1979); enkele soorten worden volgens 

Obenberger (1941) gekenmerkt door een gro¬ 

te variabiliteit (in hun kleuren). Buprestis no¬ 

vemmaculata en B. octoguttata Linnaeus zijn 

goed te onderscheiden van de andere soorten 

door het ontbreken van vlakke indrukken op 

de dekschilden en hun gele vlekkentekening. 

Onderling verschillen deze soorten doordat B. 

octoguttata kleiner en slanker gebouwd is en 

de opvallende staalblauwe glans op de dek¬ 

schilden. De vlektekening is constant bij B. 

octoguttata wat bij B. novemmaculata niet het 

geval is. 

Buprestis novemmaculata heeft een ver¬ 

spreidingsgebied dat zich uitstrekt van West- 

Siberië over de Kaukasus en Turkije naar het 

Middellandse Zeegebied en Noord-Afrika. 

Daarnaast komt de soort voor in Midden- 
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Europa en Zuid-Zweden (Lucht, 1987; Nie- 

huis, 1990). 

De larven van Buprestis novemmaculata 

ontwikkelen zich in twee jaar in pas afgestor¬ 

ven dennen en sparren. 

Anthaxia sepulcharis (Fabricius) 

Tot nu toe waren vier Anthaxia-soorten uit 

Nederland bekend (Brakman. 1966; Van Aart- 

sen & Heijerman. 1992). Hieraan kan nu een 

vijfde soort worden toegevoegd: A. sepulcha¬ 

ris. Één vrouwtje werd op 13 juni 1975 verza¬ 

meld door J. C. van de Sande aan de westrand 

van het natuurreservaat Mariapeel ten noorden 

van Helenaveen (provincie Noord-Brabant). 

De vindplaats grenst aan een perceel dennen¬ 

bos dat niet veel ouder is dan 40 jaar en groeit 

op een plaats die vroeger met veen bedekt 

was. Van de Sande verzamelde met A. sepul¬ 

charis bovendien een vijftal exemplaren van 

Anthaxia quadripunctata Linnaeus op paarde¬ 

bloem (Taraxacum officinale Wiggers) en 

scherpe boterbloem (Ranunculus acris L.). 

Determinatie van de Nederlandse Antha- 

xm-soorten is mogelijk met de tabel in Harde 

(1979) en de aanvulling hierop (Mühle, 1992). 

De gelijkmatig zwarte, donkerbruine of brons¬ 

kleurige Anthaxia-soorten, waarvan A. morio 

Fabricius (= A. similis Saunders; Mühle, per¬ 

soonlijke mededeling) uitsluitend uit het om¬ 

liggende gebied bekend is, kunnen met onder¬ 

staande sleutel eenvoudig gedetermineerd 

worden. 

1 Voorhoofd, halsschild en dekschilden kaal 

of met onduidelijke beharing. Halsschild 

met vier diepe groefjes . 

.... A. quadripunctata 

- Voorhoofd, meestal, met tamelijk lange be¬ 

haring; halsschild en dekschilden gelijkma¬ 

tig behaard. 2 

2 Voorhoofd met lange, witte beharing .. 

. A. morio 

- Voorhoofd met bruine of zwarte beharing 

. A. sepulcharis 

Het verspreidingsgebied van A. sepulcharis 

omvat Midden-Europa, Zuidoost- en Oost- 

Europa, het westen van de Oekraïne en het na¬ 

bije Oosten (Obenberger, 1916; Mühle, 1992). 

De larven van A. sepulcharis ontwikkelen 

zich oligophaag in Pinus sp. (Koch, 1989). De 

volwassen kevers worden van mei tot augus¬ 

tus aangetroffen op dode takken en hout- 

opslag, maar ook op en onder schors van 

afrasteringspaaltjes. Gele bloemen van de 

composieten- en ranonkelfamilie oefenen een 

bijzondere aantrekkingskracht uit op de adul¬ 

ten. In zuidelijke streken kan men de kevers 

soms in grote aantallen en met meerdere 

exemplaren per bloem aantreffen rond hout¬ 

stapels, in gekapt bos en langs bosranden. 

Discussie 

Beide prachtkeversoorten moeten zeer 

waarschijnlijk als importsoorten beschouwd 

worden. De vindplaats van B. novemmaculata 

te Schoorl in het Atlantisch Kustgebied ligt 

ver buiten het normale verspreidingsgebied 

van deze (en andere) Buprestis-soorten. Aan¬ 

gezien A. sepulcharis in het nabijgelegen 

Rheinland-Pfalz als inheems wordt be¬ 

schouwd (Mühle, 1992) is een bestendige ves¬ 

tiging van deze soort in ons land potentieel 

wel mogelijk. Herhaalde zoektochten in de ja- 

ren na de eerste waarneming van A. sepulcha¬ 

ris in de Mariapeel leverden geen resultaat op. 

Derhalve kunnen we deze waarneming voor¬ 

alsnog beter als mogelijk geïmporteerd be¬ 

schouwen. 
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Andrem viridescens nieuw voor de Nederlandse fauna 

(Hymenoptera: Apidae, Andreninae) 

Jan Smit 

SMIT, J., 1997. ANDREN A VIRIDESCENS NEW FOR THE DUTCH FAUNA (HYMENOPTERA: APIDAE, AN¬ 

DRENINAE). - ENT. BER., AMST. 57 (12): 200-201. 

Abstract: Andrena viridescens was caught for the first time in The Netherlands in 1997. 

Plattenburgerweg 7, 6824 ER Arnhem. 

Inleiding 

Van de zandbijen van het geslacht Andrena 

waren in ons land tot op heden 71 soorten be¬ 

kend (Peeters, persoonlijke mededeling), va¬ 

riërend in grootte van 4-5 mm tot groter dan 

een honingbij, ± 15 mm. Bij ons behoren de 

meeste soorten tot de voorj aarsbij en, de eerste 

exemplaren kunnen reeds in maart aangetrof¬ 

fen worden op de bloeiende wilgenkatjes. Hun 

Nederlandse naam danken ze aan het feit dat 

de vrouwtjes hun nesten in de grond aanleg¬ 

gen, waarbij veel soorten de voorkeur geven 

aan zand. 

Op 2 mei 1997 ving ik een vrouwtje van 

Andrena viridescens Viereck in Zuid-Lim- 

burg, aan de zuidkant van het Vijlenerbos in 

de buurt van Cottessen, op een schaars be¬ 

groeide helling van een extensief begraasd 

weiland. Deze soort was nog niet eerder in ons 

land aangetroffen. 

Andrena viridescens Viereck 

Andrena viridescens is goed herkenbaar. Van 

de in ons land voorkomende Andrena-soorten 

is dit de enige waarbij de kop en het borststuk 

duidelijk blauw-groen glanzend zijn. Het is 

een kleine soort (6-7 mm), die zo op het oog 

zou behoren tot het subgenus Micrandrena, 

waarvan de soorten variëren van 4-8 mm. 

Door de blauw-groene glans is A. viridescens 

eenvoudig van deze groep te onderscheiden. 

De achterranden van de tergieten zijn geel 

doorschijnend. Ook de sprietvlag is van onde¬ 

ren voor het grootste deel geel gekleurd. De 

achterranden van de sternieten zijn lang af¬ 

staand behaard. 

Andrena viridescens is oligolectisch, het 

stuifmeel wordt uitsluitend gehaald van gewo¬ 

ne ereprijs (Veronica chamaedrys L.). West- 

rich (1989) noemt daarnaast nog brede ereprijs 

(V.. austriaca subsp. teucrium L.) als inciden¬ 

teel gebruikte stuifmeelleverancier. Ook op de 

vangplaats bij het Vijlenerbos bevindt zich 

een aantal plekken van de gewone ereprijs. 

Het nest wordt zowel in zandige als in lemige 

bodem gegraven. De soort vliegt van eind 

april tot begin juni. 

Andrena viridescens komt in het gematigde 

deel van Europa voor (Westrich, 1989). West¬ 

rich (1989) noemt voor Duitsland meer dan 

100 soorten van het geslacht Andrena; 

Schwarz et al. (1996) noemen voor Oosten¬ 

rijk, Duitsland en Zwitserland samen in totaal 

161 soorten. In Duitsland ontbreekt de soort in 

het noorden. Volgens Westrich (1989) is deze 

zandbij in Baden-Württemberg niet on¬ 

gewoon, echter wel bedreigd door het ver¬ 

dwijnen van geschikte biotopen, met name 

extensief gebruikte weilanden. Volgens 

Schmid-Egger et al. (1995) is de soort in 

Rheinland-Pfalz niet zeldzaam. De soort is 

verder bekend van Dellbrück in de omgeving 

van Keulen (Peeters, persoonlijk mededeling). 

Uit België zijn drie waarnemingen bekend, al¬ 

len van voor 1950: twee uit Midden-België en 

één uit het zuidwesten (schriftelijke medede¬ 

lingen J. Petit en Sébastien Patiny). 
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Korte mededelingen Korte medé$eftifön Korre mc 

edllngen Korte iÉ®pieingén Korte mededelingen 

Korte mededelingen Korte mededelingen Korte mc 
Dode vliegen hangen niet aan het 
vensterglas, tenzij ... 

Een vlieg kan verticaal over een glad op¬ 

pervlak lopen dankzij zuignapjes aan de 

poten. Als een vlieg doodgaat werken die 

zuignapjes niet meer. De vlieg valt. In de na¬ 

zomer vind je soms wèl dode vliegen die nog 

aan het vensterglas hangen (fig. 1). Boven¬ 

dien zijn deze vliegen omgeven door een wit¬ 

te hof. Deze vliegen zijn dan gedood door 

een schimmel. De witte hof wordt gevormd 

door de weggeschoten sporen van deze schim¬ 

mel. 

De schimmel zou na de infectie eerst het 

centrale zenuwstelsel zodanig verstoren dat de 

vlieg een hoge standplaats zoekt, die ideaal is 

voor de verspreiding van de sporen. Dit zou 

echter vergeefse moeite zijn als de vlieg naar 

beneden zou vallen. Deze zomer bleek mij dat 

de schimmel een veiligheid inbouwt om de 

vlieg op zijn positie te fixeren. Zowel binnen 

als buiten aan ramen en kozijnen vond ik ze¬ 

ker een tiental dode vliegen die met hun uitge¬ 

stoken tong aan de ondergrond waren vastge¬ 

lijmd. Als de vliegen met hun kop omlaag 

zitten op het moment van vastplakken, klapt 

het lichaam na de dood om omdat de poten 

geen houvast meer hebben; de vlieg hangt dan 

aan zijn tong. Zaten ze met de kop omhoog, 

dan lijkt het dat ze na het vastplakken en de 

dood normaal met de poten op de ondergrond 

zitten. Met een prepareernaald konden de po¬ 

ten echter worden opgetild, waarbij bleek dat 

ze geen functie meer hadden bij het vast blij¬ 

ven zitten van de vlieg; het enige hechtpunt 

was de tong. 

De tong zit erg goed vast gelijmd op de on¬ 

dergrond. Enkele malen zag ik alleen een vast¬ 

geplakte tong zitten, éénmaal zelfs een tong 

met een kop er aan vast: vermoedelijk hebben 

koolmezen de vliegen van het raam en het ko¬ 

zijn geplukt. 

Er zijn verschillende soorten schimmels die 

vliegen aantasten, bijvoorbeeld binnen de ge¬ 

nera Entomophthora en Strongwellsea. Alex- 

opoulos et al. (1996) geeft een afbeelding met 

een vlieg die is aangetast door Entomophthora 

muscae Cohn. Op die afbeelding is duidelijk 

de uitgestoken tong te zien. De tekst vermeld 

dit echter niet en er wordt ook geen melding 

gemaakt van eventuele andere schimmelsoor- 

ten die hetzelfde verschijnsel zouden kunnen 

teweegbrengen. Wel wordt beschreven dat 

met schimmels geïnfecteerde vliegen worden 

aangetroffen op ramen die lange tijd niet ge- 

Fig. 1. Twee voorbeelden van vliegen die met hun tong vast zitten aan het glas. De tong is bij de vlieg op de tweede foto 

nog net zichtbaar (foto’s: Th. Heijerman). 
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wassen zijn. Dit is beslist niet waar! De ramen 

bij mij thuis worden regelmatig schoon ge¬ 

maakt, zowel binnen als buiten. Bovendien za¬ 

ten er buiten vliegen op een raam(kozijn) op 

het zuidwesten. In ons klimaat gaat daar regel¬ 

matig water langs. Ook op boombladeren (bal- 

sempopulier, abeel en een vijg in een tuin) heb 

ik verschimmelde vliegen gezien. Ik heb er 

toen niet op gelet of de tong was uitgestoken. 
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Nieuwe wantsen voor Schiermonnikoog 
(Heteroptera) II 

Van het Waddeneiland Schiermonnikoog wa¬ 

ren tot dusverre 120 soorten wantsen bekend 

(Aukema & Guppen, 1996). Dat de fauna van 

het eiland nog lang niet uitputtend in kaart is 

gebracht, blijkt uit het volgende overzicht van 

17 soorten, die in de week van 7 tot 13 juni 

1996 voor het eerst op Schiermonnikoog wer¬ 

den gevangen. 

Miridae: Chlamydatus saltitans (Fallén), 

Orthotylus flavosparsus (C.R. Sahlberg), Ly- 

gus pratensis (Linnaeus), Liocoris tripustula- 

tus (Fabricius), Orthops basalis (A. Costa), O. 

campestris (Linnaeus) en Capsus ater (Lin¬ 

naeus). 

Nabidae: Nabis pseudoferus (Remane). 

Anthocoridae: Orius majusculus (Reuter). 

Berytidae: Berytinus minor (Herrich- 

Schaeffer). 

Lygaeidae: Nysius ericae (Schilling), N. se- 

necionis (Schilling), Geocoris grylloides (Lin¬ 

naeus) en Peritrechus geniculatus (Hahn). 

Rhopalidae: Rhopalus parumpunctatus 

(Schilling) en Rhopalus tigrinus (Schilling). 

Pentatomidae: Dolycoris baccarum (Lin¬ 

naeus). 

Op enkele uitzonderingen na betreft het soor¬ 

ten, die al van één of meer van de Nederlandse 

en Duitse Waddeneilanden bekend waren 

(Aukema & Woudstra, 1989; Bröring et al., 

1993). Orthops basalis was bekend van Ter¬ 

schelling, maar werd nog niet waargenomen 

op de Oost- en Noordfriese Eilanden. Liocoris 

tripustulatus en Nysius senecionis werden nog 

niet vermeld van de Noordfriese Eilanden; de 

eerste was al gemeld van Ameland en 

Terschelling en de tweede van Terschelling en 

Texel. 

Rhopalus tigrinus was vóór 1996 uit ons 

land alleen bekend van een enkele vondst in 

Zeeuws-Vlaanderen, maar bleek het afgelo¬ 

pen jaar op veel meer plaatsen in Nederland 

voor te komen, waaronder ook Texel en 

Terschelling (Aukema et al., 1997). 
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Nieuwe literatuur 

DIERK FRANCK, 1997. Verhaltensbiolo¬ 
gie; 3e herziene druk; i-ix, 1-225; 179 figs; ca. 

220 refs; index 27 kolommen. Georg Thieme 

Verlag (Postfach 301120, 70451 Stuttgart, 

Duitsland). ISBN 3-13-567603-X. Paperback, 

prijs DM 64,-. 

Een handzaam en overzichtelijk leerboek van 

alle aspecten van het diergedrag. De vele illu¬ 

straties, niet erg mooi maar wel duidelijk en de 

heldere vormgeving en typografie dragen tot 

de educatieve waarde van dit boekje bij. 

Aardig is dat ongeveer een kwart van het 

boekje gewijd is aan voorbeelden van concreet 

onderzoek. Het boekje is niet object-gebonden 

en insecten spelen er slechts een vrij onderge¬ 

schikte rol in. 

Natuur in Noord-Brabant; twee eeuwen 
plant en dier, 1996. THIJS CASPERS & 

FRANS POST eds; pp. 264, illustr. Stichting 

Het Noordbrabants Landschap en Provincie 

Noord-Brabant (Postbus 80, 5076 ZH Haaren, 

tel. 0411-622775). ISBN 90-801226-2-9; ge¬ 

bonden; prijs niet bekend. 

Om maar met de deur in huis te vallen: dit is 

een prachtig boek, ontworpen met grote liefde 

voor elk detail, van voorkaft tot bladwijzer 

(met een gedicht van Carole Vos). Het boek is 

visueel zo geraffineerd mooi dat het haast doet 

vergeten dat het ook inhoudelijk veel te zeg¬ 

gen heeft. Het is ingedeeld in 11 vrij korte 

hoofdstukken die de hoofdlijnen van geschie¬ 

denis en landschap vertellen, met daarin ge¬ 

strooid talloze blokjes; korte zelfstandig lees¬ 

bare teksten over een opmerkelijke soort of 

een thema met een illustratie. Het boek eindigt 

met een aantal ’’grijze bladzijden” met korte 

beschrijvingen van natuurreservaten in het ge¬ 

bied en andere zakelijke informatie. 

J. G. M. OOSTERMEIJER, 1996. Actieplan 
grote vuurvlinder: maatregelen voor be¬ 
houd en uitbreiding. Rapport nr. VS 96.27: 

1-60; 22 fig; 4 tab; 60 refs. De Vlinder- 

stichting (Postbus 506, 6700 AM Wagenin- 

gen), geen ISBN. Paperback, prijs niet ver¬ 

meld. 

Door verzuring, verbossing, versnippering en 

verkeerd beheer worden de populaties van de 

Nederlandse ondersoort van Lycaena dispar 

op termijn met uitsterven bedreigd. Dit rap¬ 

port analyseert de oorzaken en komt met een 

aantal aanbevelingen zowel op niveau van lo¬ 

caal beheer als van landschapsplanning en -in¬ 

richting, om aan deze dreiging het hoofd te 

bieden. 
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GEL BLÂZQUEZ CASELLES, JOSÉ MA¬ 

NUEL NOVOA PÉREZ & MIGUEL AN¬ 

GEL NIETO MANZANO, 1997. Atlas de los 
lepidópteros de Extremadura (Hesperioi- 
dea et Papilionoidea): 1-122; 55 refs; index 8 

kolommen. Instituto Extremeno de Entomolo- 

gia (Apartado de Correos 222, E-06080, Bada¬ 

joz, Spanje), ISBN 84-605-6322-7. Paper¬ 

back, Ptas 1200. 

Dit boekje is het eerste product van het on¬ 

langs opgerichte Instituto Extremeno de 

Entomologia. Het behandelt de faunistiek van 

de provincies Câceres en Badajoz, samen de 

Extremadura, in het zuidwesten van Spanje. 

Van de 121 soorten dagvlinders die hier zijn 

waargenomen wordt de verspreiding gekar¬ 

teerd met een nauwkeurigheid van 10 x 10 

km2; voorts worden kort synonymie, phenolo- 

gie, verspreiding, oecologie en zeldzaamheid 

aangegeven. 



Verkoop back volumes Entomologische Berichten 

Complete set 

Er zijn nog te koop twee complete sets van Entomologische Berichten. 

De prijs voor deel 1-56 (1901-1996) is: ƒ 2000,- 

Losse delen 

Met uitzondering van deel 1-7, die alleen verkocht worden in een complete set, zijn alle delen 

van Entomologische Berichten ook apart verkrijgbaar. Een deel bestaat doorgaans uit een bun¬ 

del van losse afleveringen. De prijzen zijn als volgt: 

deel 8-15 (1929-1955) per deel ƒ50,- 

deel 16-46 (1956-1986) per deel ƒ 25,- 

deel 47-51 ( 1987-1991 ) per deel ƒ 40,- 

deel 52-56 ( 1992-1996) worden geleverd tegen de geldende abonnementsprijs 

(de mei aflevering van deel 53 is alleen als fotocopie verkrijgbaar). 

De prijzen zijn exclusief 6% BTW en verzendkosten; bestellingen kunnen ook worden afgehaald 

en dan vervallen de verzendkosten. 

Leden van de Nederlandse Entomologische Vereniging krijgen 30% korting op de prijs van de 

losse delen; op de complete set wordt geen korting gegeven. 

Sets van een aantal opeenvolgende jaren zijn soms ook ingebonden te koop; de prijs is dan wel 

iets hoger dan boven aangegeven. 

De eerste 15 delen van EB omvatten meerdere jaren, zijn doorgaans dubbel zo dik als de latere 

delen en daarom tweemaal zo duur. Vanafdeel 16 omvatten de delen steeds één jaar. Alle delen 

worden in losse afleveringen geleverd behalve de delen 12-14, deze worden in herdruk als een 

ingenaaide bundel geleverd. 

Bestellingen of verdere inlichtingen: 
Administratie Nederlandse Entomologische Vereniging, 
Plantage Middenlaan 64,1018 DH Amsterdam 
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* duidt een taxon aan dat nieuw is voor de wetenschap. 

* denotes a taxon new to science. 
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INSECTA 

COLEOPTERA 
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Agriotella 14 ... 

Agriotes 14 
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calcaratus, Phyllobius 104 ... 
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Cephennium 187 

cervinus, Polydrusus 104 ... 
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chalcites, Saprinus 42 

**claviger, Euconnus 185 ... 

coccinea, Pyrochroa 30 ... 
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constrictus, Ceutorhynchus 145 

corruscus, Polydrusus 103 ... 

Cossonus 101 

crux, Curculio 101 ... 

cyaneus, Saprinus 42 

Cyphon 116 

decoratus, Tachyerges 108 

denticornis, Euconnus 191 ... 

dolorosa, Limnobaris 104 

Dorytomus 101 ... 

dryados, Coeliodes 104 

Ellescus 101 

elongatulus, Neuraphes 187 ... 

erysimi, Ceutorhynchus 104 

Euconnus 192 

fagi, Rhynchaenus 104 

fimetarius, Euconnus 191 ... 

flavipes, Polydrusus 104 ... 

fulvipes, Protapion 104 
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gallicum, Cephennium 187 ... 

georgicus, Saprinus 42 
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godarti, Scydmaenus 185 

godarti, Stenichnus 191 ... 
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hampei, Ceutorhynchus 145 

**helvolus, Scydmoraphes 185 ... 

hirticollis, Euconnus 191 ... 
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**imitator, Neuraphes 185 ... 
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jota, Rhynchaenus 104 ... 
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Neuraphes 185 ... 
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pubescens, Catapion 104 ... 

pubicollis, Euconnus 185 ... 

pulicarius, Rhamphus 101 ... 

pusillus, Stenichnus 190 ... 

pyri, Phyllobius 104 ... 

Pyrochroa 29 ... 

pyrrhoceras, Curculio 104 

quadrimaculatus, Nedyus 104 

quadripunctata, Anthaxia 198 

regensteinensis, Sitona 104 

Rhynchaenus 101 

Rhyncolus 101 

rubicundus, Neuraphes 189 ... 

rufus, Scydmaenus 192 ... 
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Scydmaenus 193 
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vulgatissima, Phratora 156 
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DIPTERA 

**abietina, Plemiella 23 

Blondelia 77 

Carcelia 75 

cilipeda, Phorocera 75 ... 

clavifex, Rabdophaga 23 

concinnata, Compsilura 77 

excisa, Exorista 76 ... 

excisa, Senometopia 77 

**iliaca, Carcelia 73 ... 

iliaca, Chaetomyia 74 

libatrix, Zenillia 73 ... 

nigripes, Blondelia 73 ... 
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opulenta, Pales 75 

Pales 75 ... 

pavida, Pales 75 

processioneae, Carcelia 74 

processioneae, Musea 75 

** processioneae, Pales 73 ... 

**repenticola, Rabdophaga 23 

semicaudata, Phryxe 77 

HEMIPTERA 

abutilon, Stictopleurus 165 ... 

aeneus, Eysarcoris 166 ... 

angusticollis, Peritrechus 165 ... 

Anisops 129 

annulatus, Rhynocoris 165 ... 

antigone, Buenoa 133 ... 

antigone, Buenoa antigone ssp. 133 ... 

antigone, Buenoa —> ssp. antigone 133 ... 

antigone, Buenoa —> ssp. carinata 134 

ater, Orthops 203 

atratus, Aellopus 165 ... 

baccarum, Dolycoris 203 

basalis, Orthops 203 

Buenoa 129 ... 

campestris, Orthops 203 

capucina, Lasiacantha 165 ... 

carinata, Buenoa antigone ssp. 134 

citricola, Aphis 142 ... 

confinis, Physatocheila 168 

**cymoides, Nysius 166 ... 

denticollis, Emblethis 165 ... 

distincta, Buenoa 134 

ditomoides, Metopoplax 165 ... 

dumetorum, Physatocheila 165 ... 

ericae, Nysius 171,203 

euphorbiae, Macrosiphum 18 

femoralis, Buenoa 133 ... 

flavosparsus, Orthotylus 203 

fuscescens, Orthotylus 165 ... 

fuscispinus, Carpocoris 165 ... 

geminus, Tytthus 168 

geniculatus, Peritrechus 203 

grylloides, Geocoris 203 

helichrysi, Brachycausus 143 

humuli, Phorodon 143 

hungerfordi, Buenoa 134 

hyalinus, Liorhyssus 165 ... 

ida, Buenoa 134 

iviei, Kormilevida 96 

iviei, Phymatocoris 96 

Kormilevida 96 

latus, Dry mus 165 ... 

leucocephalus, Strongylocoris 165 ... 

luridus, Pachybrachius 165 ... 

machrisi, Buenoa 132 ... 

majusculus, Orius 203 

minor, Berytinus 203 

oberti, Stephanitis 166 

* oreia, Buenoa 130 ... 

pabulinus, Lygocoris 17 ... 

parumpunctatus, Rhopalus 203 

parvicornis, Brachysteles 165 ... 

persicae, Myzus 18 ... 

Phymatocoris 96 

picea, Lamproplax 165 ... 

pilifer, Capsus 180 

pilosus, Scolopostethus 165 ... 

plantaginea, Dysaphis 20 

pomi, Aphis 143 ... 

pratensis, Lygus 203 

pruni, Hyalopterus 143 

pseudoferus, Nabis 203 

Psylla 21 

pubescens, Tytthus 165 ... 

puncticornis, Brachynotocoris 165 ... 

pygmaeus, Tytthus 168 

pyrioides, Stephanitis 166 ... 

quadrivirgatus, Miridius 165 ... 

rhododendri, Stephanitis 166 

Rhopalosiphum 142 ... 

Rhopalus 165 

rufulum, Rhopalosiphum 142 ... 

saltitans, Chlamydatus 203 

senecionis, Nysius 203 

solani, Aulacorthum 18 

spiraecola, Aphis 143 

subrufus, Rhopalus 165 ... 

takeyai, Stephanitis 166 ... 

testudinaria, Eurygaster 165 ... 

tigrinus, Rhopalus 165 ..., 203 

tripustulatus, Liocoris 203 

verbasci, Campylomma 17 .. 

vemalis, Holcostethus 179 

vernalis, Peribalus 166 ... 

**vulgaris, Raglius 166 ... 

vulneratus, Polymerus 165 ... 

HYMENOPTERA 

adami, Apis mellifera 149 

adansonii, Apis mellifera 150 

Andrena 200 

Apis 149 

callosa, Ceratina 99 

capensis, Apis mellifera 150 

carnica, Apis mellifera 149 

**celtidus, Aprostocetus 147 

cerana, Apis 149 ... 

cerana, Apis —» indica 150 

Ceratina 97 

chalybea, Ceratina 99 

crassicornis, Corynis 119 

Eucera 146 

Euceratina 97 

Eutomostethus 136 ... 

exsecta, Formica 193 

florea, Apis 150 ... 

indica, Apis cerana 150 

intermissa, Apis mellifera 15Ö 
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lapidator, Trogus 28 

laticarinatus, Eutomostethus 136 

laticarinatus, Monophadnus 136 

ligustica, Apis mellifera 149 ... 

loewi, Ceratina 99 

**macroglossa, Tertralonia 146 

malvae, Tetralonia 146 

mellifera, Apis 149 ... 

mellifera, Apis —> adami 149 

mellifera, Apis —» adansonii 150 

mellifera, Apis —» capensis 150 

mellifera, Apis —> carnica 149 

mellifera, Apis —> intermissa 150 

mellifera, Apis —> ligustica 149 ... 

mellifera, Apis —> mellifera 149 

mellifera, Apis —» scutellata 150 

mellifera, Apis —> yemenitica 150 

Micrandrena 200 

Monophadnus 136 ... 

orbicarinatus, Eutomostethus 136 

Pemphredon 161 

rufiger, Pemphredon 161 

salicariae, Tetralonia 146 

scutellata, Apis mellifera 150 

**suevius, Aprostocetus 147 

Tetralonia 146 

* teunisseni, Ceratina 97 ... 

Tomostethus 136 

**viridescens, Andrena 200 

* xinjiangana, Pemphredon 161 

yemenitica, Apis mellifera 150 

LEPIDOPTERA 

acanthadactyla, Amblyptilia 62 

achatana, Ancylis 67, 123 

advenella, Numonia 67, 123 

albifasciella, Ectoedemia 67, 122 

alchimiella, Caloptilia 67, 122 

alternella, Tortricodes 67, 123 

amasiella, Eratophyes 50 

ambigualis, Scoparia 67, 123 

ammanella, Micropterix 46 

amplana, Cydia 119 

amrishi, Stenoptilodes 43 

anderidae, Phyllonorycter 48 

angustana, Eupoecilia 67, 123 

* anniei, Platyptilia 38 ... 

apicipunctella, Elachista 67, 122 

arbutella, Olethreutes 27 ..., 59 

arcuella, Olethreutes 67, 123 

artemisiella, Scrobipalpa 56 

**arundinetella, Monochroa 51 ... 

atra, Blastodacna 51 

aurata, Pyrausta 67, 123 

autumnitella, Acrolepia 27 

beatricella, Aethes 57 

betulae, Metriostola 67, 123 

betuletana, Apotomis 67, 123 

bicostella, Pleurota 67, 122 

bifasciana, Olethreutes 67, 123 

bilunana, Epinotia 67, 123 

blandulella, Caryocolum 56 

bonnetella, Argyresthia 67, 123 

brevipennis, Platyptilia 43 

brockeella, Argyresthia 67, 123 

brucella, Merulempista 8 ... 

brucella, Pempelia 8 ... 

c-album, Polygonia 121 

caja, Arctica 147 

cana, Eucosma 67, 123 

cardamines, Anthocharis 147 

Caryocolum 57 

Cataplectica 91 

**catoptrana, Eucosma 61 

Catoptria 111 

cauligenella, Caryocolum 57 

centetes, Trichoptilus 43 

cerasana, Pandemis 67, 123 

cerealella, Sitotroga 20 

cerusella, Elachista 67, 122 

chaerophyllella, Epermenia 62, 89 

chrysorrhoea, Euproctis 76 

cilialis, Nascia 63 

cingillella, Merulempista 8 ... 

cingillella, Pempelia 8 ... 

Cnephasia 61 

compsochares, Trichoptilus 43 

congrualis, Pterophorus 43 

conjugella, Argyresthia 67, 123 

consimilana, Clepsis 67, 123 

conspersella, Monochroa 52 

coryli, Colocasia 76 

costalis, Hypsopygia 67, 122 

crenulata, Platyptilia 43 

cristana, Acleris 57 

culmella, Chrysoteuchia 67, 122 

Cydia 61 

cynosbatella, Epiblema 67, 123 

dealbana, Gypsonoma 67, 123 

defectalis, Pterophorus 43 

degeerella, Nemophora 67, 122 

demaryella, Bucculatrix 48 

dentella, Phaulernis 62, 87 ... 

derelictus, Trichoptilus 43 

devotella, Epermenia 89 ... 

dimidioalba, Hedya 67, 123 

discordella, Coleophora 50 

dispar, Lymantria 76, 124 

dodecella, Exoteleia 67, 122 

ekebladella, Tischeria 67, 123 

Epermenia 87 ... 

Ephestia 20 

ericella, Crambus 67, 122 

ericetella, Neofaculta 67, 122 

ericinella, Aristotelia 67, 122 

evonymella, Yponomeuta 67, 123 

fabriciana, Anthophila 67, 122 

fagella, Diumea 67, 122 

falciformis, Epermenia 62 
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flammealis, Endotricha 67, 122 

forficalis, Evergestis 67, 122 

forficella, Schoenobius 67, 123 

**fraternella, Caryocolum 57 

fulviguttella, Phaulernis 87 ... 

fundella, Argyresthia 49 

funebrana, Cydia 61 

funerella, Ethmia 67, 122 

goedartella, Argyresthia 67, 123 

gonodactyla, Platyptilia 67, 122 

graphana, Epiblema 60 

hamana, Agapeta 67, 123 

harrisella, Phyllonorycter 67, 122 

harteri, Cingillella 9 

hawaiiensis, Aciptilia 43 

hebenstreitella, Choristoneura 67, 123 

hornigi, Coleophora 50 

homigi, Monochroa 52 ... 

hortulata, Eurrhypara 67, 122 

humilis, Elachista 50 

ictella, Ochromolopis 87 

illigerella, Epermenia 62, 89 ... 

imitaria, Scopula 110 

imitata, Scopula 110 

immundana, Epinotia 67, 123 

infida, Apotomis 59 ... 

inquinatella, Agriphila 67, 122 

inspersella, Scythris 51 

internella, Batia 49 

isertana, Zeiraphera 67, 123 

kuehniella, Ephestia 18 

lacunana, Olethreutes 67, 123 

laetana, Ancylis 60 

lambdella, Batia 49 

lancealana, Bactra 67, 123 

laricella, Coleophora 67, 122 

lathoniellus, Crambus 67, 122 

lemnata, Cataclysta 67, 122 

leucodactylus, Megalorhipida 43 

leucodactylus, Pterophorus 43 

leucographella, Phyllonorycter 119 

levana, Araschnia 121 

ligustri, Sphinx 147 

limbata, Evergestis 63 

lineana, Apotomis 59 ... 

Lita 53 

lobarzewskii, Cydia 62 

lobelia, Enicostoma 49 

lobelia, Luquetia 49 

loeflingiana, Aleimma 67, 123 

longana, Cnephasia 61 

lotella, Anerastia 67, 122 

lunaris, Batia 50, 67, 122 

lunosa, Omphaloscelis 119 

machaon, Papilio 28 

margaritella, Catoptria 67, 122 

masculella, Incurvaria 67, 122 

Meroptera 8 

Merulempista 8 ... 

metalella, Antispila 46 

* meyeri, Stenoptilia 79 

Micropterix 46 

mitterbacheriana, Ancylis 67, 123 

molesta, Cydia 61 

muscosella, Gelechia 55 

myella, Catoptria 111 

naevana, Rhopobota 67, 123 

nebulella, Homoeosoma 63 

nisella, Epinotia 67, 123 

nubilalis, Ostrinia 67, 123 

numidella, Merulempista 8 ... 

nymphaeata, Elophila 67, 122 

occidentalis, Choristoneura 124 

ochrodactyla, Trichoptilus 43 

Ochromolopis 87 ... 

osthelderi, Catoptria 111 

oxydactyla, Pterophorus 43 

palaemon, Carterocephalus 124 

palaestinensis, Megalorhipida 43 

pascuella, Crambus 67, 122 

pedella, Stathmopoda 67, 12 

pentadactyla, Pterophorus 67, 122 

perlella, Crambus 67, 122 

permutatella, Catoptria 111 

permutatella, Catoptria —> f. unimaculella 111 

Phaulernis 87 ... 

phragmitella, Chilo 67, 122 

phryganella, Diurnea 67, 122 

pinella, Catoptria 111 

platani, Phyllonorycter 119 

podana, Archips 67, 123 

pomonella, Cydia 67, 123 

populetorum, Caloptilia 48 

processionea, Thaumetopoea 73, 119 

profugella, Epermenia 89 ... 

pronubana, Cacoecimorpha 57 

proximella, Teleiodes 67, 122 

pruniella, Argyresthia 67, 123 

**psilella, Scrobipalpula 56 

punctalis, Synaphe 67, 123 

puta, Agrotis 110 

quercana, Carcina 122 

quercifoliella, Phyllonorycter 67, 122 

ralumensis, Trichoptilus 43 

rapae, Pieris 147 

reaumurella, Adela 67, 122 

rectifasciana, Isotrias 59 

retinella, Argyresthia 49, 67, 123 

rhododactyla, Cnaemidophorus 62 

rhombelliformis, Gelechia 55 

rishwani, Megalorhipida 43 

roborella, Phycita 67, 123 

rosaecolana, Epiblema 67, 123 

ruralis, Pleuroptya 67, 123 

**schaefferi, Micropterix 46 

schulziana, Olethreutes 67, 123 

scribaiella, Cosmopterix 51 

Scrobipalpa 56 

sedella, Yponomeuta 67, 123 

semifasciana, Apotomis 59 ... 
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sequella, Ypsolopha 49 

serratella, Coleophora 67, 122 

sexpunctella, Lita 53 ... 

siderana, Olethreutes 59 

sociella, Aphomia 67, 122 

solandriana, Epinotia 67, 123 

solutella, Lita 53 ... 

somnulentella, Bedellia 49 

spectrana, Clepsis 67, 123 

splendana, Cydia 67, 123 

Stenoptilia 79 ... 

stipella, Denisia 67, 122 

straminella, Agriphila 67, 122 

striana, Celypha 67, 123 

strigana, Lathronympha 123 

**suberinella, Caloptilia 48 

suffusella, Monochroa 51 ... 

sulphurella, Esperia 50 

tamesis, Coleophora 50 

tanaceti, Coleophora 50 

taprobanes, Stenoptilodes 43 

tedella, Epinotia 67, 123 

tetraquetrana, Epinotia 67, 123 

thoracella, Bucculatrix 119 

thunbergella, Micropterix 46 

thyellopa, Platyptilia 38 ... 

trimaculata, Stegania 119 

tripoliana, Eucosma 61 

tristella, Agriphila 67, 122 

tunbergella, Micropterix 46 

uddmanniana, Epiblema 67, 123 

ulmella, Bucculatrix 67, 122 

ulmifoliella, Phyllonorycter 48 

uncella, Ancylis 60 

unimaculella, Catoptria permutatella f. 111 

unitella, Batia 67, 122 

vinolentella, Blastodacna 51 

vinula, Cerura 147 

violacea, Coleophora 50 

virgella, Lita 53 

viridana, Tortrix 28, 67, 123 

vulgana, Capua 67, 123 

vulgella, Teleiodes 67, 122 

* wolschrijni, Merulempista 8 ... 

xylosteana, Archips 67, 123 

xylostella, Plutella 67, 122 

zebrella, Lita 54 

zophodactyla, Stenoptilia 81 

THYSANOPTERA 

**albopilosus, Thrips 139 ... 

alni, Thrips 141 

brevicomis, Thrips 140 

flavus, Thrips 140 

fuscipennis, Thrips 139 ... 

inconsequens, Taeniothrips 139 

**kurdjumovi, Haplothrips 139 

major, Thrips 140 

nigropilosus, Thrips 140 

pillichi, Thrips 140 

subtilissimus, Haplothrips 139 

tabaci, Thrips 140 

Thrips 140 

urticae, Thrips 141 

FUNGI 

Entomophthora 202 

muscae, Entomophthora 202 

Strongwellsea 202 

PLANTAE 

abies. Picea 23 

Abies 49 

acer, Erigeron 56 

Acer 32 

acetosella, Rumex 104 

Achillea 61 

acris, Ranunculus 198 

acuta, Carex 114 ... 

acutiflorus, Juncus 14 

acutiformis, Carex 52 

Agrostis 50, 94 

alba, Salix 34, 103 

alnus, Frangula 94 

Alnus 33, 103, 141 

amellus, Aster 56 

amoena, Azalea 166 

Anchusa 174 

Angelica 62, 89 

angustifolium, Chamaenerion 51 

angustifolium, Eriophorum 52 

Anthémis 172 

Anthriscus 62, 89 

aquatica, Mentha 114 

arenaria, Carex 170 

arenarium, Helichrysum 56 

armeniaca, Prunus 62 

Artemisia 56 

articulatus, Juncus 50 

arundinacea, Phalaris 50 

arvensis, Convolvulus 49 

aurita, Salix 103 

australis, Phragmites 51, 116 

austriaca teucrium, Veronica 200 

avellana, Corylus 32 

avium, Prunus 62 

Betula 14, 32, 48, 103 ... 

betulus, Carpinus 35, 46 

brutia, Pinus 99 
bulbosum, Chaerophyllum 62 

caerulea, Molinia 14, 175 

calamus, Acorus 142 ... 
calendulaceum, Rhododendron 166 

Campanula 168 

campestre, Acer 49 
canescens, Calamagrostis 117 
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caprea, Salix 101 ... 

Carex 154, 168 ... 

Castanea 197 

Cerastium 57 

cespitosa, Deschampsia 50 

Chaerophyllum 91 

chamaedrys, Veronica 200 

cinerea, Salix 103 ... 

Cirsium 103 

Citrus 143 ... 

commixta, Sorbus 142 ... 

communis, Juniperus 170 

Corispermum 170 

comiculatis, Lotus 50, 110 

coronopus, Plantago 155 

Crataegus 59, 110, 142 ... 

dioica, Urtica 94, 104, 141 

domestica, Malus 143 

domestica, Prunus 62, 143 

drucei, Thymus 167 

dulcamara, Solanum 27 

effusus, Juncus 14, 168 

elata, Carex 117 

elatius, Arrhenatherum 170 

elliptica, Lyonia 167 

Erica 60 

Eriophorum 52 

excelsior, Fraxinus 32, 169 

Festuca 50 

fluitans, Riccia 114 

fontanum, Cerastium 57 

fragilis, Salix 103 

fruticosa, Rubus 110 

Galium 110, 169 

gallica, Tamarix 13 

Genista 54 

Geranium 176 

germanica, Myricaria 13 

Glyceria 104 

Gnaphalium 56 

Heracleum 89 

Holcus 50 

holosericea, Salix x 103 ... 

humifusus, Thymus 167 

idaeus, Rubus 110 

ilex, Quercus 99 

indica, Azalea 166 

jacobaea, Senecio 62 

japonica, Pieris 166 ... 

Juncus 168 ... 

lanatus, Holcus 94 

lanceolata, Plantago 104, 178 
Larix 49 

latifolia, Kalmia 166 

Linaria 104 

lupulus, Humulus 94, 139 ... 

Lythrum 104, 146 

maculatum, Conium 59 

Malus 50, 146 

maritima, Plantago 155 

maritimum, Tripleurospermum 172 

mas, Cornus 46 ... 

Matricaria 172 

maxima, Glyceria 114 

melongena, Solanum 20 

millefolium, Achillea 56, 169 

minor, Lemna 114 

molle, Rhododendron 166 

monogyna, Crataegus 142 

moschata, Mal va 146 

mucronatum, Rhododendron 166 

multinervis, Salix x 103 

myrtillus, Vaccinium 46 

Nepeta 21 

neziki, Lyonia 166 

nigra, Carex 154 

nigra, Populus 60, 155 

nutans. Silene 57 

officinale, Taraxacum 110, 198 

opulus, Viburnum 146 

Origanum 176 

otites, Silene 57 

ovata, Eleocharis 154 

palustre, Galium 114 

palustris, Eleocharis 154 

palustris, Stachys 63 

pendula, Betula 104 

pentandra, Salix 103 

periclymemum, Lonicera 94 

persica, Prunus 62 

Persicaria 110 

petiolata, Alliaria 63 

Phragmites 117 

Picea 169 

pilosa, Genista 55 

Pinus 49, 198 

podagraria, Aegopodium 62, 89 ... 

Polygonum 53 

Populus 32, 52, 103 ... 

praecox. Thymus 167 

Prunus 61 ..., 139 

pseudacorus, Iris 116 

pseudoplatanus, Acer 46 

pulchrum, Hypericum 178 

pumilum, Cerastium 57 

purpurea, Salix 103, 155 

Quercus 28, 32, 46, 94, 104 

repens, Salix 23, 103 ... 

rhamnoides, Hippophae 56 

riparia, Carex 52 ... 

Robinia 197 

robur, Quercus 32 

Rosa 50 

rostrata, Carex 154 

rubens, Salix x 103 

Rubus 94 

Rumex 103 ..., 110 

salicifolia, Spiraea 59 

Salix 14, 33,55, 101 ... 

Salsola 170 



saltuum, Teleiodes 53 

sanguinea, Cornus 46 

sativa, Pastinaca 62 

schlippenbachii. Rhododendron 166 

scoparius, Cytisus 49, 104 

sempervirens, Cupressus 99 

serpyllum, Thymus 167 

Silene 57 

silvatica, Fagus 104 

Sisymbrium 63 

Solanum 21 

Sorbus 32, 142 ... 

sphondylium, Heracleum 62 

spinosa, Prunus 49, 110 

Spiraea 143 

Stachys 21 

sylvatica, Fagus 32, 193 

sylvatica, Stachys 63, 178 

sylvestris, Angelica 62, 89 

sylvestris, Pinus 14, 169 

tetralix, Erica 14 

Thesium 87 

Thuja 49 

Tilia 32 

tinctoria, Isatis 63 

tremula, Populus 60 

triandra, Salix 103 

Trifolium 104 

tripolium. Aster 61 

trisulca, Lemna 114 

tuberosum, Solanum 18 

ulmaria, Filipendula 59 

Ulmus 32 

Urtica 103 ... 

Vaccinium 59 

verticillatum, Polygonatum 35 

verum, Galium 169 

viminalis, Salix 103 ... 

vitalba, Clematis 110 

vitis-idaea, Vaccinium 27 

vulgare, Circium 63 

vulgare, Echium 174 

vulgare, Ligustrum 110 

vulgare, Tanacetum 50, 177 

vulgaris, Calluna 14, 48 ..., 110, 

vulgaris, Lysimachia 52 

vulgaris, Phaseolus 20 

yedoense, Rhododendron 166 
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