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9. Carabus clathratus (Linnaeus) in Noord-Brabant 

Volgens Turin (1983) zou het voorkomen van deze loopkever 
in zuidelijk Noord-Brabant twijfelachtig zijn. Door mij wer
den echter enkele exemplaren van de soort verzameld onder 
de gemeente Leende, in de Boswachterij Leenderbos. De 
direkte omgeving van de vindplaats bestaat uit eike- en den
nebomen. Ook is in het betreffende vak een moerassig ven 
gelegen. Ik meen deze plaats als een vaste vindplaats te 
mogen beschouwen. Exemplaren werden gezien in 1975, 
1982, en 1985. 

C. Vendrig 

10. Een nieuwe vondst van Miscodera arctica 
(Paykull) (Carabidae) 

K. Aiders en J.H. Donner vingen in een serie vangpotten op 
een heideterrein te Dalfsen (Ov.) een mannetje van deze soort 
in de periode 10.5.-15.6.1985. 
Brakman (1963) meldde deze loopkever nieuw voor Neder
land. Turin (1982) geeft een overzicht van de vondsten van 
deze soort uit de jaren 1959-1974. Van latere datum zijn geen 
waarnemingen bekend. De vondst in Dalfsen bevestigt het 
(sporadisch) voorkomen van deze kever op heideterreinen in 
het noordoostelijke deel van ons land. 

Brakman, P.J., 1963. Korte coleopterologische notities, VI.
Ent.Ber., Amst. 23: 202-214. 

Turin, H., 1982. Over het voorkomen van de loopkevers in 
Nederland, in het bijzonder van de zeldzame en uitgestor
ven soorten (Col., Carabidae ).-Nieuwsbrief EIS-Neder
land 12: 3-34. 

R.Ph. Jansen 

11. Helophorus laticollis Thomson, een inlandse 
soort (Hydrophilidae) 

Bij de naamlijst van de Nederlandse waterkevers merkt Van 
Nieukerken (1982) op, dat Helophorus laticollis niet met ze
kerheid uit Nederland bekend is. Hij verwijst hierbij naar een 
ongepubliceerd verslag van De Groot (1974), dat handelt over 
de Nederlandse Helophorus soorten. In dit verslag ontbreekt 
H. laticollis geheel, hoewel zij reeds in 1934 door Reclaire & 
Van der Wiel als nieuw voor de Nederlandse fauna werd 
gemeld. Deze opgave heeft betrekking op een exemplaar in 
1927 door F.T. Valck Lucassen te Plasmolen bij Mook (L.) 
verzameld. Heronderzoek van dit exemplaar, een mannetje 
(coll. RMNH), waarbij ook het genitaal werd bekeken, beves
tigde de determinatie. In de collectie van het Zoölogisch 
Museum te Amsterdam werden nog drie exemplaren van deze 
soort gevonden. Het betrof hier oud materiaal afkomstig uit 
Bergen op Zoom (vóór 1900) en Eerbeek (1921). Het 
zwaartepunt van de verspreiding ligt in NO Europa. Uit Groot 
Brittannië (Angus, 1971), Duitsland (Hebauer, 1980) en De
nemarken (Hansen, 1983) zijn evenals uit ons land slechts 
zeer weinig vindplaatsen bekend. Angus (1971) beschouwt de 
engelse vondsten als mogelijke ijstijdrelicten. 

Angus, R.B., 1971. Revisional notes on Helophorus F. (Col., 
Hydrophilidae). 3 . Species resembling H. strigrifrons 
Thorns. and some further notes on species resembling H. 
minutus F.- Entomologist's mon. Mag. 106: 238-256. 

Groot, J.M.B. de, 1974. De Nederlandse soorten vam het 
genus Helophorus F. (Coleoptera, Hydrophilidae). -
Doctoraalverslag, Leiden. 68 pp. 

Hansen, M., 1983. De Danske arter af slaegten Helophorus 
Fabricius, 1775 (Coleoptera, Hydrophilidae). - Ent. 
Meddr 50: 55-76. 

Hebauer, F., 1980. Beitrag zur Faunistik und Ökologie der 
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Elminthidae und Hydraenidae in Ostbayern. - Mitt. 
münch. ent Ges. 69: 29-80. 

Nieukerken, E.I. van, 1982. Handleiding voor het project 
waterkevers (Coleoptera). - Instructies Medewerkers 
EIS-Nederland 6: 1-28. 

Reclaire, A. & P. van der Wiel, 1934. Bijdrage tot de kennis 
der Nederlandse kevers, 1.-Ent. Ber., Amst. 9: 11-19. 

B. Drost 

12. Chrysomela vigintipunctata (Scopoli, 1763) weer 
waargenomen in Nederland 

Nadat Chrysomela vigintipunctata de laatste jaren vaker 
gemeld werd uit het aangrenzend gebied (Ardennen, Eifel) nu 
eindelijk een waarneming uit Nederland. Langs de Eyserbeek 
in de gemeente Wittem (L.) werd op 24.5.1987 een exemplaar 
van een knotwilg geklopt. In Nederland werd deze soort ooit 
bij Roermond en Breda gevonden (Everts, 1903; 1922). In het 
buitenland wordt C. vigintipunctata ook meestal gemeld van 
wilgen die vlak langs beken groeien. Het lijkt zinvol in dit 
soort biotopen, met name in Zuid-Limburg, uit te zien naar 
deze bijzondere soort. 

Everts, E., 1903. Coleoptera Neerlandica 2.- 's-Gravenhage, 
pp. 401-796, pl. 1-8. 

Everts, E., 1922. Coleoptera Neerlandica 3.- 's-Gravenhage, 
xviii + 667 pp. 
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