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Korte mededelingen
Aanvullingen en errata op de naamlijst van de Ne-
derlandse loopkevers

Na het uitkomen van het herziene tweede deel van Die Käfer
Mitteleuropas (Müller-Motzfeld 2004) bleken er enkele wij-
zingen en aanvullingen in de naamlijst van de Nederlandse
Carabidae (zie Muilwijk & Felix 2004) noodzakelijk.

De Nederlandse exemplaren van Philorhizus notatus
(Stephens) blijken op grond van bestudering van het manne-
lijk genitaal tot de soort P. crucifer Lucas te behoren.Van
deze soort komt de recent beschreven ondersoort P. c. conf-
usus Sciaky in Nederland voor. Philorhizus notatus komt
daarmee te vervallen voor de Nederlandse fauna.

In Boeken et al. (2002) worden twee ondersoorten van
Cicindela hybrida Linnaeus genoemd: C. h. hybrida en C. h.
pseudoriparia Mandl. Het onderscheid hiertussen blijkt las-
tig. Meer onderzoek is nodig om vast te stellen of beide in
Nederland voorkomen. Voorlopig worden alle Nederlandse
individuen van deze zandloopkever als C. hybrida benoemd.

Cicidina trisignata neustria Rivalier moet zijn Cylindera
trisignata neustria Rivalier. Cicidina wordt opgevat als sub-
genus van Cylindera.

De juiste auteursnaam van Carabus arvensis sylvaticus is
Dejean.

In Muilwijk & Felix (2004) is vermeld dat de visie van
Everts, Klynstra en Brakman met betrekking tot de status
van onder meer Carabus ulrichii Dejean wordt gevolgd, aan-
gezien we geen nieuwe informatie hebben over deze soort.
Recent is een vierde waarneming van C. ulrichii uit Neder-
land vermeld (Van Gijzen 2005). Er zijn meer soorten loopke-
vers met een beperkt aantal oude waarnemingen, onder an-
dere Calosoma auropunctatum (Herbst). Aangezien deze
soorten wel tot de fauna van Nederland gerekend worden,
voegen we C. ullrichii toe aan de Nederlandse lijst.
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In de loop van 2004 heeft entomologisch Nederland (en Bel-
gië) met vreugde twee werkjes over de sprinkhanen en kreke l s
van onze regio mogen verwelkomen. Het betreft de jeugd-
bondstabel 'De sprinkhanen van Nederland en België' van
Roy Kleukers en de KNNV-veldgids 'Sprinkhanen en krekels'
van dezelfde auteur, in samenwerking met René Krekels. De
laatste gaat vergezeld, hoe kan het tegenwoordig ook an-
ders, van een CD met daarop de geluiden van alle behandel-
de soorten (voor zover die geluid maken). De CD is van de
hand van Baudewijn Odé.

De veldgids behandelt alle soorten van de Benelux en
heeft 'voor de zekerheid' ook soorten uit Noord-Frankrijk en
westelijk Duitsland opgenomen, een wijze keuze gezien het
recent oprukken van diverse sprinkhaansoorten. De gids
ontleent zijn kracht aan een overzichtelijke indeling verge-
zeld door prachtige foto’s. Iedere soort wordt behandeld op
twee tegenoverlig-
gende pagina’s,
waar behalve korte
beschrijvingen van
de dieren, hun ge-
luid, biotoop, voor-
komen, 'hoe te vin-
den' en mogelijke
verwarring met an-
dere soorten, enke l e
diagrammen staan.
Deze diagrammen
geven de zeldzaam-
heid, het geluid en
de actieve periode
gedurende de dag
en het jaar weer.
Van vrijwel alle
soorten zijn zowel
een foto van een
mannetje als van
een vrouwtje opge-
nomen, in ieder ge-
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Summary
Errata and supplement on the Dutch list of carabid beetles

In the Dutch list of carabid beetles, Philorhizus notatus should be
changed into P. crucifer confusus. The subspecific status of Cicin-
dela hybrida in The Netherlands remains unclear. Carabus ullrichii
is added to the Dutch list.




