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Nieuwe en interessante 
kevers uit Noord-Brabant en 
Gelderland 

In de onderstaande lijst is een reeks van waarnemingen uit 
Noord-Brabant en Gelderland samengevat die aanvullend zijn 
op de lijst van Brakman: 8 soorten zijn nieuw voor Noord
Brabant, 3 zijn nieuw voor Gelderland. Andere interessante 
meldingen zijn toegevoegd. 

Oedostethus quadripustulatus (Fabricius) 

In de rivierduintjes langs de Waal is dit kniptorretje een vrij 
algemene verschijning. Het leeft tussen grassen, onder aange
spoeld hout, onder stenen en zelfs onder droge koemest. 
Hurwenen (Gld.) ten oosten van Zaltbommel: 29.7.1984, 
1.6.1985, 17.8.1986. Van der Krift ving exemplaren te Lage 
Zwaluwe, 10.7.7.1965 en Moerdijk, 24.6.1960. Nieuw voor 
Noord-Brabant. 

Negastrius sabulicola (Boheman) 

Dit bont getekende kniptorretje wordt evenals 0 .quadripustu
latus aangetroffen in de rivierduintjes in de omgeving van "de 
Kil van Hurwenen" [Gld) een oude Waalarm ten oosten van 
Zaltbommel. 
Hurwenen 16.5.1976 (H. v.d. Krift), 28.8.1977, 29.7.1984 en 
1.6.1985 (C. Berger, A. Teunissen). Nieuw voor Gelderland. 

Anthicus bimaculatus (Illiger) 

Deze ongewone, op een mier gelijkende kever werd met de 
volgende in aantal aangetroffen in de rivierduinen van de 
Waal te Hurwenen (Gld). Ze werden voornamelijk verzameld 
op 28 augustus 1977 en op diverse data in latere jaren, waar ze 
te vinden waren tussen gras, onder planken en onder droge 
plantaardige resten (C. Berger, A. Teunissen). 

Anthicus sellatus (Panzer) 

Evenals A.bimaculatus komt deze soort voor in de rivier
duinen langs de Waal bij Hurwenen (Gld). Vangdata en plaats 
zijn voor beide soorten nagenoeg gelijk. Nieuw voor Gelder
land. 

A. P. J. A. Tennissen 

Diaperis boleti (L.) 

Zeer talrijk op berkenzwammen komt in de Drunense Duinen 
(N.Br.) voor de zwartlijfkever D.boleti. Met name in 1985 was 
de kever in het hele gebied aan te treffen. Drunen 1.6. en 
6.6.1985. Eerder trof ik de kever aan te Maarheeze (N.Br.), 
31.3.1979. Brakman (1966) geeft de kever uitsluitend aan van 
Gelderland en Limburg. 

Tribaliurn castaneurn (Herbst) en Tribaliurn conjusurn 
Jacquelin du Val 

Beide soorten werden verzameld in de complexen van een van 
's lands grootste bierbrouwerijen in Den Bosch. Beiden zijn 
kosmopolitisch en waren, hoewel niet eerder voor Noord-Bra
bant aangegeven, te verwachten. 

Trox sabulosus (L.) 

Horizontale takken van dennen dienen aan de rand van de 
Drunense Duinen (N.Br.) als slaapplaats voor de blauwe 
reiger. De voedselresten die onder deze slaapplaatsen worden 
aangetroffen, bevatten grote aantallen van deze, niet gewone 
soort. De voornamelijk uit haren bestaande resten bevatten 
verder delen van Geotrupes sp. en Dytiscus sp. 
De kevers werden waargenomen op 12.5.1985, 23.5.1985, 
4.4.1986, 17.8.1986. 

Phytodecta rufipes (Degeer) 

Het gebied "De Geelders" tussen Boxtel-Liempde en St. 
Oedenrode (N.Br.) is een entomologisch interessant gebied. 
Op 16.5.1981 trof ik op wilg dit voor Noord-Brabant niet 
eerder waargenomen haantje aan. De soortPh.viminalis (L.) is 
er vrij algemeen. Beide soorten komen op dezelfde planten 
voor. 
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Apthona violacea (Koch) 

Dit niet algemene haantje werd in aantal aangetroffen op 
moeraswolfsmelk (Euphorbia palustris) in het natuurgebied 
"De Rampert" ten noordwesten van Kerkwijk (Gld), 4.5.86 en 
12.6.84. De weinige voedselplanten bevinden zich in de 
vochtige grienden van dit natuurgebied. 

Altica brevicollis Foudras 

Een vrij algemene verschijning in de vochtige broekbossen ten 
zuiden en oosten van Boxtel (N.Br.) is deze op hazelaar 
(Corylus avellana) voorkomende kever. Brakman (1966) ver
meldt uitsluitend vangsten van Limburg. 

Altica palustris Weise 

Deze niet algemene soort trof ik op 23.3.1977 in een zeer 
groot aantal aan in de omgeving van Gameren (Gld) langs de 
Waal ten westen van Zaltbommel. De kevers dreven tussen de 
plantenresten die door de hoge waterstand van dat moment 
langs de oever bij elkaar werden gedreven. In de veronder
stelling dat het hier A. lythri Aubé betrof, nam ik slechts 
enkele mannetjes mee ten behoeve van vindplaats en gem
taalonderzoek. In latere jaren verzamelde ik enkele exem
plaren in de buurt van mijn woonplaats. 
Vlijmen: 3.7.1983; Vlijmen: 29.8.1983 en Elshout, Gemeente 
Drunen: 16.8.1981. Laatsten werden verzameld op Epilobium 
spec. Brakman (1966) geeft alleen Noord-Brabant en Zeeland 
op. 

Otiorrhynchus sulcatus (Fabricius), tekening B.J. van Vondel 

Altica carinthiaca Weise 

In juni 1973 verzamelde ik een exemplaar langs het Bea
trixkanaal ten oosten van de Oirschotse heide. De soort werd 
in Brakman (1966) alleen voor Zeeland opgegeven. 

Crepidodera sublaevis Motschulsky 

In vochtige blauwgraslanden sleepte ik dit haantje te Sprang 
Capelle (N.Br.) op 24.7.1982 en in de omgeving van Vlijmen 
(N.Br.) op 14.7.1983. 
De soort is zeker minder algemeen dan Cferruginea (Scopoli), 
maar is vaak aan de aandacht ontsnapt door zijn uiterlijke ge
lijkenis. Niet eerder voor Noord-Brabant aangegeven. (Brak
man, 1966). 
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