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►VERSLAG van de 155e ZOMERBIJEENKOMST 

te Egmond, 26 t/m 28 mei 2000 

O. Vorst 

Deelnemers 

De volgende personen namen deel: B. Aukema, 

M.P. Berg, Familie van de Berg, P.L.Th. Beuk, P. 

Boer, H.T. Edzes, J.G.M. Cuppen 8 Mw. A.S.W. 

Span, P. van Doesburg, M.B.P.Drost, J.P. Duf¬ 

fels & Mw. Duffels, W.N. Ellis & Mw. A.C. Ellis-A- 

dam, A.J.A. Heetman & Mw. G.C. van Nimwe¬ 

gen, Th. Heijerman, W.R.B. Heitmans, D.J. Her¬ 

mes, J. Huijbregts, R. Hotyhski, R.M.J.C. Kleu- 

kers, P. Koomen, J. Krikken, J.H. Küchlein & Mw. 

C. Küchlein, W. Kuijken, S.C. Langeveld, M. van 

der Luitgaarden, B. van Maanen, A. Masseur, 

Mw. J.D. Prinsen, G. Romein, R.T. Simon Tho¬ 

mas & Mw. A.M.J. Simon Thomas-Heijmans, J. 

Smit, J.A.H. Smits, A.J. Threels, Sj. Tiemersma, 

J. van Tol & Mw. S. Kofman, G. Vierbergen, 

O.F.J. Vorst & J.D. Fokker, H. Wiering & Mw. 

Wiering, C.J. Zwakhals. 

van vindplaatsen 
Bergen, Bergen aan Zee. AC 103-518. 
Bergen, Bergen aan Zee, Verbrande Pan, 
Beukenduin. AC 105-518. 
Castricum, Noord-Hollands Duinreservaat, 
Zeeweg, duinpoel met oever, handvangst 
kruidenrijk duingrasland, hoop hooi, gesleept 
bosrand met veel Ouercus robur en Ulmus. 

AC 103-508. 
Castricum, Noord-Flollands Duinreservaat, 
Zeeweg, Krochtveld, geklopt Salix cinerea en 
Rhamnus catharticus, gezeefd oever sloot. 

AC 104-508. 
Castricum, Noord-Flollands Duinreservaat, 
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Van Oldenborghweg, achter schors Popu/us, 

recent gegraven duinmeer met oever. AC 

103-509. 

cas4 Castricum, Noord-Hollands Duinreservaat, 

Geversduin, gesleept, geklopt, poeltje. AC 

103- 507. 

cas5 Castricum, Bakkum, Noord-Hollands Duinre¬ 

servaat, omgeving Koningsbosch, bosrand, 

wegberm, gesleept, geklopt. AC 104-510. 

cas6 Castricum, Bakkum, Noord-Hollands Duinre¬ 

servaat, nabij Herenweg. AC 105-510. 

cas7 Castricum, Bakkum, Noord-Hollands Duinre¬ 

servaat, geklopt van struiken. AC 104-509. 

cas8 Castricum, Noord-Hollands Duinreservaat, De 

Brabantse Landbouw, AC 103-506. 

cas9 Castricum, Noord-Hollands Duinreservaat, 

Koningsbosch. AC 105-509. 

egb Egmond, Egmond-Binnen, Herenweg, ge¬ 

klopt heg, sloot langs bollenveld. AC 105-512. 

egh Egmond, Egmond aan de Hoef. AC 106-515. 

egml Egmond, Egmond-Binnen, Noord-Hollands 

Duinreservaat, Lage Weg, o.a. op Urtica dioi- 

ca. AC 103-511. 

egm2 Egmond, Egmond-Binnen, Noord-Hollands 

Duinreservaat, Staringweg, rietslootje, ge¬ 

sleept berm, potvallen met vis en mest. AC 

104- 511. 

egm3 Egmond, Egmond-Binnen, Noord-Hollands 

Duinreservaat, bosrand. AC 104-512. 

egm4 Egmond, Egmond-Binnen, Noord-Hollands 

Duinreservaat, Middenweg, gesleept, geklopt 

Pinus. AC 103-512. 

egm5 Egmond, Egmond-Binnen, Noord-Hollands 

Duinreservaat, strand. AC 102-512. 

egm6 Egmond, Egmond-Binnen, Noord-Hollands 

Duinreservaat, geklopt, duinplas Scheilaan. 

AC 103-510. 

egm7 Egmond, Egmond-Binnen, Noord-Hollands 

Duinreservaat, vochtig tot nat grasland, ex- 

bollenland, buisvallen, AC 104.1/2- 

511.9/512.0. 

egm8 Egmond, Egmond-Binnen, Noord-Hollands 

Duinreservaat, vochtige ruige kruiden vegeta¬ 

tie, buisvallen, AC 104.3-511.8. 

egm9 Egmond, Egmond-Binnen, Noord-Hollands 

Duinreservaat, vroonlanden, buisvallen, AC 

104.4/5-511.8. 

egmIO Egmond, Egmond-Binnen, Noord-Hollands 

Duinreservaat, open duindoornstruweel, o.a. 

buisvallen, AC 104.2-511.7/8. 

egmll Egmond, Egmond-Binnen, Noord-Hollands 

Duinreservaat, kruidenvegetatie, o.a. buisval¬ 

len, 104.0-511.7. 

egm12 Egmond, Egmond-Binnen, Noord-Hollands 

Duinreservaat, duinriet-zandzegge-vegetatie, 

o.a. buisvallen, AC 103.7-511.4. 

egm13 Egmond, Egmond-Binnen, Noord-Hollands 

Duinreservaat, klauwtjesmosvegetatie met 

buntgras, o.a. buisvallen, AC 103.6-511.4. 

egm14 Egmond, Egmond-Binnen, Noord-Hollands 

Duinreservaat, zeereep, helm en vlierstru- 

weel, o.a. buisvallen, AC 102-511. 

egm15 Egmond, Egmond-Binnen, Noord-Hollands 

Duinreservaat, zandverstuiving, buisvallen, 

AC 102.7-511.5. 

egm16 Egmond, Egmond-Binnen, Noord-Hollands 

Duinreservaat, nat kruipwilgstruweel, buisval¬ 

len, AC 102.8-511.7. 

egm17 Egmond, Egmond-Binnen, Noord-Hollands 

Duinreservaat, voormalig dennenbos en wal- 

stroloofbos, o.a. buisvallen AC 103.5/6- 

512.3/5. 

egm18 Egmond, Egmond-Binnen, Noord-Hollands 

Duinreservaat, rand dennenbos, AC 103.5- 

512.2. 

egm19 Egmond, Egmond-Binnen, Noord-Hollands 

Duinreservaat, duinvallei bij Reggers, natte 

vegetatie met kruipwilg, veenmos. AC 

103.3-511.8 

egm20 Egmond, Egmond-Binnen, Noord-Hollands 

Duinreservaat, duin, abelenbos. AC 104-513. 

egm21 Egmond, Egmond-Binnen, Noord-Hollands 

Duinreservaat, binnenduinbos met grove den. 

AC 104.2-512.5. 

egzl Egmond, Egmond aan Zee, Noord-Hollans 

Duinreservaat, Soeckebacker, malaiseval C. 

Zwakhals. AC 103-513. 

egz2 Egmond, Egmond aan Zee, Noord-Hollands 

Duinreservaat, Robbenzand, gesleept langs 

fietspad, geklopt, zuigval, handvangst. AC 

103- 514. 

egz3 Egmond, Egmond aan Zee, Noord-Hollands 

Duinreservaat, 't Zegeveld, volkstuintjes, 

berm en ruderaal. AC 103-515. 

egz4 Egmond, Egmond aan Zee, Noord-Hollands 

Duinreservaat, 't Zegeveld, volkstuintjes, 

berm en ruderaal. AC 103-516. 

egz5 Egmond, Egmond aan Zee, Noord-Hollands 

Duinreservaat, 't Zegeveld, volkstuintjes, oe¬ 

ver plasje. AC 104-516. 

egz6 Egmond, Egmond aan Zee, Noord-Hollands 

Duinreservaat, soortenrijk duingrasland. AC 

104- 515. 

egz7 Egmond, Egmond aan Zee, zeereep. AC 102- 

514. 

heil Heiloo. AC 109-512. 

hei2 Heiloo, woonwijk, Kasteel Nijenburgh. AC 

109-513. 

hei3 Heiloo, park. AC 107-512. 

kaa Egmond, Egmond aan Zee, Noord-Hollands 
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Duinreservaat, De Kaap, elfenbankje. AC 104- 

514. 

rin Egmond, Rinnegom, Noord-Hollands Duinre¬ 

servaat, Van Oldenborghweg, zuigval. AC 

104-513. 

rin2 Egmond, Rinnegom, Noord-Hollands Duinre¬ 

servaat, open binnenduin met grove den en 

braam; begin van fietspad. AC 104.2-513.9. 

sch Schoorl, Noord-HollandsDuinreservaat, omg. 

De Berekuil, potvallen met vis en mest. AC 

106-523. 

vre Egmond, Egmond-Binnen, kampeerboerderij 

Vredesteijn, gesleept bosrand met veel Ul- 
mus en Popu/us, inktzwam, handvangst en 

gesleept kruidenrijk duingrasland, achter 

schors Ulmus, gezeefd. AC 105-511. 

woul Bergen, Noord-Hollands Duinreservaat, 

Woudweg, Transvaal, struweel, stuifduin, ge¬ 

zeefd hooi. AC 103-517. 

wou2 Bergen, Noord-Hollands Duinreservaat, 

Woudweg, bosje, struweel, natte plek. AC 

104-517. 

wou3 Bergen, Noord-Hollands Duinreservaat, 

Woudweg, weide, bosrand. AC 105-517. 

gebruikte symbolen 

# potval 

►COLLEMBOLA - springstaarten 

Matty P. Berg 

De nomenclatuur van de soorten is volgens 

Fjellberg (1980). 

HYPOGASTRURIDAE 

Xenylla maritima'. egm5(7 ex), hei2(40 ex) 

Xenylla grisea: egm4(16 ex) 

ISOTOMIDAE 

Isotomurus palustris: egm4(20 ex) 

Isotoma anglicana: egm5(5 ex) 

Vertagopus cinereus: egm3{3 ex), egm4(22 

ex) 

CYPHODERIDAE 

Cyphoderus albidus: egm3(2 ex) 

ENTOMOBRYIDAE 

Lepidocyrtus lignorum: egm4(5 ex), vre(4 ex) 

Entomobrya albocincta : egm4(3 ex) 

Entomobrya nivaüs: egm3(4 ex), egz2(5 ex), 

hei2(1 ex) 

Entomobrya mult/fasciata : egm5(5 ex), vre(4 

ex) 

Orchesel/a cincta: egm3(3 ex), egm4(1 ex), 

egm5(40 ex), egz1(1 ex), vre(20 ex) 

Heteromurus nitidus: egh(1 ex) 

TOMOCERIDAE 

Pogonognathellus f/avescens: egz1(1 ex) 

SMINTHURIDAE 

Allacma fusca: vre(20 ex) 

Literatuur 
Fjellberg, A., 1980. Identification keys to Norwegian Collem- 

bola. Norsk Entomologisk Forening. 

►BLATTARIA - kakkerlakken 

P. Boer & J.D. Prinsen 

ECTOBIIDAE 

Ectobius lapponicus: cas1(1 ex.) 

Ectobius panzeri: egm9(3 ex), egm13(1 ex), 

egm14(19 ex) 

Ectobius sylvestris: egm17(1 ex) 

► DERMAPTERA - oorwormen 

P. Boer 

FORFICULIDAE 

Forficuia auricularia: egm9, egml 1 

►THYSANOPTERA - tripsen 

G. Vierbergen 

AEOLOTHRIPIDAE 

Aeolothrips albicincthus: cas5(7?) 

Aeolothrips mela/eucus: cas5(1 ¥) 

Aeolothrips vittatus: egm2(1 ?) 

THRIPIDAE 

Anaphothrips obscurus: egz3(25¥) 

Aptinothrips rufus: cas5(22¥, 3l",3?), egz3(5¥), 

vre(1 ?, II"'1?) 

Baliothrips dispar: egz3(1 $, 3^) 

Chirothrips aculeatus: cas5(2?) 

Chirothrips manicatus: cas5(9¥), egz3(1 ?) 

Dendrothrips ornatus: cas5(17?, 'ld'), 

egzl ( 1 ?, 1 o") 

Frankiinieiia intonsa: cas5(9?, 2cf), egz3(2?) 

Limothrips cerealium: egz3(2?) 

Mycterothrips annulicornis: cas5(2?) 

Oxythrips ajugae: cas5(5?), egm2(5?, 

6l"'5?' u), egz3(1 ?, 2IIU?'U), vre(19. II"'1?) 

Rubiothrips silvarum: egz3(1?) 

Thrips brevicornis: cas5(7ï, 2cf, 141"), 
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egz3(1 ?) 

Th rips fuscipennis: cas5(3?, 2 o"), egz3(13?, 

2d’'), vre(1 ?) 

Thrips inopinatus: egz3(20?, 12d", 1 pop", 6I11, 
5Î, 

Thrips major'. cas5(21?, 12a"), egz3(4?, Ia"), 

vre(3?, 3a") 

Thrips minutissimus: cas5(209, 171"'16s'1d'), 

egz3(5¥) 

Thrips nigropilosus: egz3(11 ?) 

Thrips sambuci: cas5(31 ?, 3o") 

Thrips ta bad'. egz3(16?) 

Thrips trehernei: cas5(2o") 

Thrips vu/gatissimus: egz3(9ï), vre(1 $) 

PHLAEOTHRIPIDAE 

Cephatothrips moniiicornis'. cas5(1 ?) 

Haplothrips cf. leucanthemi: egz3(4?) 

Haplothrips subti/issimus: cas5(3?) 

Hoplothrips corticis: vre(1 ?). Onder schors 

van Ulmus sp. 

Commentaar 

Mycterothrips annulicornis is een palaearctische 

soort, die bekend is uit Midden- en Zuid-Europa 

en Siberië. De soort was niet eerder verzameld 

in Nederland. In Zuid-Europa is deze polyfage 

bloementrips niet zeldzaam. Chirothrips aculea- 

tus was in Nederland alleen van Scheveningen 

bekend, waar deze grastrips verzameld was in 

1936 en 1995. Beide soorten zijn warrmtemin- 

nend en ontbreken geheel in Noord-Europa (Dr. 

R. zur Strassen, in litt.). In het Nederlandse duin¬ 

gebied kunnen deze soorten blijkbaar noordelij¬ 

ker voorkomen. 

►HETEROPTERA - wantsen 

B. Aukema, J. G. M. Cuppen & D. J. Hermes 

Het overzicht omvat naast waarnemingen van 

de auteurs ook gegevens van materiaal verza¬ 

meld door P Boer, H. T. Edzes, Th. Heijerman, 

Sj. Tiemersma, G. Vierbergen en 0. Vorst. De 

nomenclatuur en volgorde zijn volgens Aukema 

(1989), daar waar nodig aangepast conform 

'The Catalogue of the Heteroptera of the Palae- 

arctic Region" (B. Aukema & Chr. Rieger, eds). 

De met NH aangeduid soort was tot dusverre nog 

niet uit de provincie Noord-Holland bekend. De 

soorten met een * werden niet eerder uit het 

Noord-Hollands Duinreservaat gemeld. 

NEPIDAE 

Nepa cinerea: casl 

* Ftanatra linearis: casl. In permanente niet te 

ondiepe wateren, bij voorkeur op stengels 

van emergente vegetatie, zoals riet of lis¬ 

dodde. 

CORIXIDAE 

Arctocorisa germari: cas3 

Ca/licorixa praeusta : cas3 

Corixa panzeri: cas3 

Corixa punctata: casl, cas3, egz5 

Hesperocorixa Hnnaei: casl 

Hesperocorixa sahlbergi: egb 

Paracorixa concinna: cas3 

Sigara lateralis: cas3 

NAUCORIDAE 

llyocoris cimicoides: casl 

NOTONECTIDAE 

Notonecta glauca: casl 

Notonecta viridis: casl, cas3 

PLEIDAE 

Piea minutissima: casl, cas3, egz5 

HEBRIDAE 

Hebrus pusi/lus: casl 

* Hebrus ruficeps: casl. Op bemoste oevers, 

ook op het wateroppervlak. 

HYDROMETRIDAE 

Hydrometra stagnorum: casl, egb 

VELIIDAE 

Microveüa reticulata: casl 

GERRIDAE 

Gerris argentatus: casl. Op stilstaand water. 

Gerris lacustris: casl, cas4 

SALDIDAE 

* Sa/du/a arenicoia: egz5. Op zandige oevers. 

Sa/du/a orthochiia : woul 

* Saldula pa/lipes: cas8, egz5, woul. In vochti¬ 

ge biotopen met weinig vegetatie en langs 

oevers. 

Saldula sanatoria: cas3, cas8, egm2/3, egz5, 

woul 

* Salda littoralis: woul. Op spaarzaam begroei¬ 

de bodems langs de kust, zouttolerant. 

TINGIDAE 

Aca/ypta parvu/a: egz2, woul 

Agramma laetum: egrm6, egz5, woul 

Dictyla echii: casl, cas2, cas4, cas8, cas9, 

egm2/3, egz2, vre 

* Tingis ampliata: cas9, woul. Op akkerdistel 

(Cirsium arvense), de gebruikelijke 
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waardplant. 

MIRIDAE 

* Dicyphus epUobii: cas9. Op harig wilgenroos¬ 

je (Epilobium hirsutum). Buiten het reser¬ 

vaat niet zeldzaam. Weinig vindplaatsen in 

Noord-Holland. 

Dicyphus globu/ifer: cas4, hei3 

Leptopterna ferrugata: egm2/3, egz2 

Stenodema ca/carata: egm2/3, woul 

Stenodema laevigata: casl, cas2, cas4, cas9, 

egz2,vre 

Rhabdomiris striate/lus: casl, cas2, cas9, 

egz5, hei3 

* Mins striatus: cas2, cas9. Op loofbomen en - 

struiken. In Noord-Holland zelden waarge¬ 

nomen. 

Lygocoris pabulinus: cas9 

Orthops basa/is: egm2/3 

Pina/itus cervinus: cas9, egm2/3 

Liocoris tripustu/atus: egm2/3, hei3, vre, 

woul 

Capsus aten egz2 

NH Capsodes sulcatus su/catus: egml/4, egm14. 

Een West-Europese soort met een Medi- 

terraan-Atlantische verspreiding, die in Ne¬ 

derland de noordgrens van haar areaal be¬ 

reikt (Aukema, Er Hermes, 1989). De derde 

vindplaats in Nederland na de vondst van 

een enkel individu bij Vorden in 1979 en de 

ontdekking van een omvangrijke populatie 

in de duinen bij Nieuw-Haamstede in 1989 

op jacobskruiskruid (Senecio jacobaea). Bij 

Egmond werd ze door R Boer verzameld 

in vangpotten in helm en vlierstruweel in 

en nabij de zeereep (een vrouwtje en twee 

larven). De meest noordelijke vindplaats 

van de soort. 

Dryophilocoris f/avoquadrimaculatus: casl, 

cas2, cas9, egrm2/3, vre 

Cyllecoris histrionius: casl, cas2, cas9, 

egm2/3, egm6, hei3 

Macrotylus paykuHi: egz2 

Harpocera thoracica', casl, cas2, cas9, 

egm2/3, egz2, hei3 

Ch/amydatus pullus: cas8, cas9, egm2/3, 

egz2 

Sthenarus rotermundi: cas9 

Psa/lus perrisi: casl, cas2, egm2/3, egm6, 

hei3 

Psallus varia bill's: cas9 

Psa/lus wagneri: casl, cas2, egm2/3 

* Psallus a/bicintus: cas2, cas9. Op zomereik 

('Quercus robur), opmerkelijk talrijk. 

Psallus varians: casl, cas2, cas9, egm2/3 

Amblytylus nasutus: egz2 

* Conostethus roseus: cas8. Op buntgras (Co- 

, rynephorus canescens) in open vegetaties 

op kaal zand, het zogenaamde buntgras- 

duin (Violo-Corynephoretum) (Aukema, 

1988). Uit Noord-Holland bekend van de 

opgespoten terreinen bij Sloterdijk en uit 

het Gooi. De eerste vondst in de duinen. 

NABIDAE 

Himacerus mirmicoides: vre 

Nabis ericetorum: cas9, egz2 

Nabis pseudoferus: egz2 

ANTHOCORIDAE 

Anthocoris nemoralis: egm2/3, hei3, woul 

Anthocoris nemorum: casl, cas9, egm2/3, 

egz2, hei3, vre, woul 

BERYTIDAE 

Berytinus crassipes: vre 

Neides tipularius: cas2, egz2, woul 

Gampsocoris punctipes: egz2, vre, woul 

LYGAEIDAE 

Nysius ericae: cas8 

Kleidocerys resedae: cas9, egm2/3 

Cymus claviculus: cas8, egm2/3, egz5, woul 

Cymus g/andico/or: casl ,cas4, egm6, woul 

Geocoris gry/loides: egz2 

* Plinthisus pusi/lus: cas8, egz2. Uit mos ge¬ 

klopt. Door de geringe grootte en de ver¬ 

borgen leefwijze mogelijk vaak over het 

hoofd gezien. 

Plinthisus brevipennis: bazl, casl, cas8, 

egm2/3, egz2, egz5, woul 

Scolopostethus affinis: hei3, vre, woul 

Scolopostethus thomsoni: cas9, vre, woul 

Stygnocoris fuligineus: casl, cas2, cas8, 

egz2, vre, woul 

Acompus rufipes: cas9 

Beosus maritimus: woul 

Graptopeltus lynceus: bazl, cas8, egm2/3 

Peritrechus geniculatus: egz2 

Megalonotus praetextatus: cas2, egz2, woul 

Megalonotus sabulicola : cas8, egz2, woul 

Pionosomus varius: cas2, cas8, egml/4, 

egz2,vre 

Trapezonotus arenarius: casl, cas2, egml/4, 

egm2/3, egz2, woul 
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COREIDAE 

Arenocoris fallend'. cas2, cas8, egm2/3, egz2, 

vre, woul 

Ceraleptus lividus: woul 

RHOPALIDAE 

Hhopalus parumpunctatus '. cas2, cas8, cas9, 

egm2/3, egz2, woul 

CYDNIDAE 

Se hi rus luctuosus: cas9, woul 

Tritomegas bicolor: cas2, vre, woul 

* Legnotus limbosus: cas2, egm2/3, egz2. Op 

en onder kleefkruid (Galium aparine). 

Aethus flavicornis'. cas2, egz2, vre 

THYREOCORIDAE 

Thyreocoris scarabaeoides: cas8 

SCUTELLERIDAE 

Odontoscelis fuliginosa: egz2, woul 

Odontoscelis lineola : casl, egz2 

PENTATOMIDAE 

Podops inuncta: egz2 

Sciocoris cursitans: casl, cas2, cas8, 

egm2/3, egz2, woul 

Aelia acuminata: cas9, vre, woul 

* Neottiglossa pusilla: cas9. Op grassen. 

Palomena prasina: casl, cas2, cas9, egz2 

Dolycoris baccarum: cas2, cas4, cas8, 

egml/4, egm2/3, egm6, egz2, woul 

Eurydema oleraceum: cas4, egz2 

Pentatoma rufipes: cas9, egz5 

Picromerus bidens: woul 

ACANTHOSOMATIDAE 

Elasmucha grisea : cas4 

Commentaar 

Gegevens over de wantsenfauna van het Noord- 

Hollands Duinreservaat zijn deels samengevat in 

Woudstra (1964) en Steenbergen (1993: Nepo- 

morpha en Gerromorpha) en deels alleen opge¬ 

nomen in het gegevensbestand van de EIS- 

werkgroep Heteroptera (coördinator B. Auke- 

ma). Het betreft gegevens over tenminste 240 

soorten, die ooit in het reservaat werden aange¬ 

troffen. In totaal werden tijdens de zomerbijeen- 

komst 101 soorten aangetroffen, waarvan er 15 

niet eerder vermeld werden uit het Noord-Hol- 

lands duinreservaat. Capsodes suicatus su/catus 

werd niet eerder in Noord-Holland waargeno¬ 

men en P/inthisus pusi/lus was alleen uit de pro¬ 

vincie bekend van één oude vondst op Texel. 

In totaal zijn er 255 soorten wantsen met zeker¬ 

heid aangetroffen in het Noord-Hollands Duinre¬ 

servaat. Dit is iets meer dan 40% van alle Neder¬ 

landse soorten en vergelijkbaar met de soorten¬ 

rijkdom op de grotere Waddeneilanden Texel en 

Terschelling. 

Literatuur 
Aukema, B., 1988. Conostethus venustus fauna nov. spec, 

en C. roseus weer in Nederland waargenomen (Heterop¬ 

tera: Miridae). - Entomologische Berichten, Amsterdam 

48: 1-7. 

Aukema, B., 1989. Annotated checklist of the Hemiptera-He- 

teroptera of The Netherlands. - Tijdschrift voor Entomo¬ 

logie 132: 1-104. 

Aukema, B. 8 D.J. Hermes, 1989. Capsodes suicatus in Ne¬ 

derland (Heteroptera: Miridae, Mirinae). - Entomologi¬ 

sche Berichten, Amsterdam 49: 185-187. 

Aukema, B. 8 Chr. Rieger, 1995. Catalogue of the Heteropte¬ 

ra of the Palaearctic Region 1. Enicocephalomorpha, 

Dipsocoromorpha, Nepomorpha, Gerromorpha, Lepto- 

podomorpha: i-xxvi, 1-222. Netherlands Entomological 

Society, Amsterdam. 

Aukema, B. 8 Chr. Rieger, 1996. Catalogue of the Heteropte¬ 

ra of the Palaearctic Region 2. Cimicomorpha I: i-xiv, 1- 

361. Netherlands Entomological Society, Amsterdam. 

Aukema, B. 8 Chr. Rieger, 1999. Catalogue of the Heteropte¬ 

ra of the Palaearctic Region 3. Cimicomorpha II: i-xiv, 1- 

577. Netherlands Entomological Society, Amsterdam. 

Woudstra, J.H., 1964. Wantsen. In: Recreatie en natuurbe¬ 

scherming in het Noordhollands Duinreservaat. Fauna. 

Uitkomsten van de inventarisatie (D. Kruizinga ed.). - 

Mededelingen Itbon 69, suppl. 3: 50-52. 

Steenbergen, H.A., 1993. Macrofauna-atlas van Noord-Hol- 

land: verspreidingskaarten en responsies op milieufac¬ 

toren van ongewervelde waterdieren. - Basisinformatie 

Provincie Noor-Holland 7: 1-651. 

►HOMOPTERA - bladluizen 

J.D. Prinsen 

CALLAPHIDIDAE 

Drepanosiphum p/atanoides: vre (op 

esdoorn), egm21. Gevleugelde ??. 

► PSOCOPTERA - stofluizen 

J.D. Prinsen 

PSOCIDAE 

Loensia fasciata : egm3, egm21 

► NEUROPTERA - netvleugeligen 

P Boer 

MYRMELEONTIDAE (MIERENLEEUWEN) 

Euroleon nostras: egm13, egm14 
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►TRICHOPTERA - kokerjuffers 

J. Huijbregts 

LIMNEPHILIDAE 

Enoicyla pusilla'. egm2# 

► MACROLEPIDOPTERA - grote vlinders 

J.H.Küchlein & J.B.Wolschrijn 

De gegevens hebben betrekking op adulten, 

tenzij anders wordt vermeld. De tussen haakjes 

vermelde getallen achter de vindplaatscoderin¬ 

gen geven de waargenomen aantallen weer. 

Volgorde en nomenclatuur van de soorten zijn 

volgens de naamlijst van Küchlein & De Vos 

(1999). Behalve door de auteurs werden gege¬ 

vens verzameld door mevr. J.D. Prinsen. 

PSYCHIDAE 

Psyche casta : baz1(5 zakken) 

ZYGAENIDAE 

Zygaena filipendulae : egz 2(3) 

COSSIDAE 

Cossus cossus: vre(1) 

PIERIDAE 

Pieris rapae: baz1(2) 

Pieris napi\ egm3(1 ) 

LYCAENIDAE 

Polyommatus icarus : baz 1(1) 

NYMPHALIDAE 

Coenonymphe pamphilus'. bazl ( 1 ), bak(1) 

GEOMETRIDAE 

Macaria notata'. bazl ( 1 ) 

Agriopis aurantiar/a : bazl (20 rupsen) 

Cyclophora punctaria : bazl (2) 

Cyclophora linearia : bazl (1 ) 

Scopuia f/osclactata '. bazl (1 ) 

Xanthome montanata: egm3(1) 

Epirrhoe alternata: bazl ( 1 ) 

Colostygia pectinatoria : bazl (2) 

Hydromena impluviata: baz 1(1 rups) 

Operophtera brumata'. bazl (20 rupsen 

LYMANTRIIDAE 

Euproctis chrysorrhoea'. bazl (2 rupsen) 

Euproctis similis: egz2(1 rups) 

ARCTIIDAE 

Tyria jacobaeae: egrm3(1) 

Commentaar 
Vorig jaar noemden we een oogst van 30 soor¬ 

ten "bedroevend slecht". Om het totaal van 20 

soorten, dat op deze zomervergadering bijeen 

werd gesprokkeld, te typeren schieten dan ook 

woorden te kort. Door de weersomstandighe¬ 

den kon vrijwel niet worden geïnventariseerd 

(zie het commentaar bij de bijdrage over de klei¬ 

ne vlinders). 

Literatuur 
Küchlein, J.H. & R. de Vos, 1999. Geannoteerde Naamlijst 

van de Nederlandse Vlinders: 1-302. - Backhuys Publis¬ 

hers, Leiden. 

► MICROLEPIDOPTERA - kleine vlinders 

W.N. Ellis, J.H. Küchlein & J.B. Wolschrijn 

De gegevens hebben betrekking op adulten, 

tenzij anders wordt vermeld. De tussen haakjes 

vermelde getallen achter de vindplaatscoderin¬ 

gen geven de waargenomen aantallen weer 

(maar niet ieder heeft de aantallen doorgege¬ 

ven). Volgorde en nomenclatuur van de soorten 

zijn volgens de naamlijst van Küchlein & De Vos 

(1999). Behalve door de auteurs zijn gegevens 

verzameld door mevr. C.M. Kuchlein-Nijsten, 

mevr. J.D. Prinsen, alsmede door de heren 

J.G.M. Cuppen en C.J. Zwakhals. 

MICROPTERIGIDAE 

Micropterix aruncella : egm3(2) 

ERIOCRANIIDAE 

Eriocrania subpurpurella : bazl (20 mijnen op 

Quercus robur), vre(mijnen op Q. robur), 

egm3(idem), kaa(idem) 

ADELIDAE 

Adela reaumurella: egz(2) 

Nemophora degeerella: bazl (5), egm3(12) 

PRODOXIDAE 

Lampronia luzel/a'. egm3(1) 

TISCHERIIDAE 

Tischeria ekeb/adella: bazl (5) 

TINEIDAE 

Triaxomera parasitella'. cas2(1 ) 

Nemapogon cloace/la: bazl (2) 

Mon opis laevigella : bazl (1 ) 

BUCCULATRICIDAE 

Bucculatrix u/mella: bazl(1 ) 

GRACILLARIIDAE 

Aspilateryx tringipenne/la : egm3(3) 

Acrocercops brongniardella'. bazl (5 mijnen 

op Quercus), egm3 (mijnen op Quercus 
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robur), vre(idem) 

Phy/lonorycter harrisei la : bazl ( 1 ) 

Phy/locnistis unipunctella: kaa (mijnen op Po¬ 

pulos de Ito id es) 

Phy/locnistis xenia: egm (mijnen op Popu/us 

canescens), vre (mijnen op P canescens), 

kaa (mijnen op P canescens) 

YPONOMEUTIDAE 

Yponomeuta padella'. egm3 (50 rupsen op 

Crataegus monogyna) 

YPSOLOPHIDAE 

Ypso/opha parenthesella: bazl (1 rups op 

Qercus robur) 

PLUTELLIDAE 

Plutella xyloste/la : bazl (5) 

GLYPHIPTERIGIDAE 

G/yphipterix simpliciella : egm3(60) 

OECOPHORIDAE 

Agonopterix conterminel/a : bazl ( 1 rups) 

ELACHISTIDAE 

Elachista argente/la: baz1(5), egm3(1), 

egzl(l) 

COLEOPHORIDAE 

Coleophora gryphipennella: bazl (1 zak op 

Posa), egm3 (vraat op Posa) 

Coleophora flavipennella: bazl (10 zakken op 

Quercus robur), egm3 (1 zak op Q. robur) 

Coleophora badiipennella\ vre (1 zak op LH- 

mus minor) 

Coleophora serrate//a\ bazl (2 zakken), vre 

(vraat op A/nus g lutin osa) 

Coleophora spinella: bazl (17 zakken, egm3 

(zakken op Crataegus monogyna) 

Coleophora lusciniaepennella'. bazl (2 zak¬ 

ken) 

Coleophora lineolea\ bazl (22 zakken), egz3 

(25 zakken op Ballote nigra) 

Coleophora discordella : egz2 (10 zakken) 

Coleophora palliatella : bazl (1 zak op Quer¬ 

cus robur) 

Coleophora ibipennella'. bazl (4 zakken op 

Quercus robur) 

Coleophora pennella : egm3 (zakken op Cy- 

noglossum officinale) 

Coleophora trochilella '. egz2 (10 zakken op 

Artemisia vulgaris), vre (op A. vulgaris) 

GELECHNDAE 

Te/eiodes proximella : baz 1(1) 

Gelechia sororculella : bazl ( 1 rups) 

Anacampsis populella : baz1(120 rupsen) 

Anacampsis temerel/a: bazl(15 rupsen) 

TORTRICIDAE 

Syndemis musculana : egm3(1) 

Apotomis semifasciana'. bazl (4 rupsen) 

Epinotia tetraquetrana: baz 1(1) 

Argyrop/oce lacunana: egm3(1) 

Epinotia cruciana: bazl(2 rupsen) 

Epiblema cynosbatella: bazl (3) 

Pammene regiana: cas3(1), egm5(1) 

ALUCITIDAE 

Alucita hexadactyla: bazl (3) 

PTEROPHORIDAE 

Hellinsia lienigianus: egz2 (5 rupsen op Arte¬ 

misia) 

CHOREUTIDAE 

Anthophila fabriciana\ egm3(5) 

EPERMENIIDAE 

Epermenia chaerophyllella'. kaa (mijnen op 

Anthriscus sylvestris) 

PYRALIDAE 

Crambus lathonie/lus: baz1(5), egm3(2), 

egz3(1) 

Commentaar 

We moeten er blijkbaar mee leren leven dat de 

zomervergaderingen zich hebben ontwikkeld tot 

evenementen waarbij onder volstrekt onmogelij¬ 

ke omstandigheden tóch nog wordt geprobeerd 

enkele soorten -in ons geval vlinders- onder o- 

gen te krijgen. Al jaren luidt het oordeel over de 

bizarre weersomstandigheden: "Erger dan dit 

jaar kan het beslist niet." En dat zeggen we nu 

wederom, maar met nóg meer overtuiging. Im¬ 

mers, bij de weersverwachting werd ons een or¬ 

kaan in het vooruitzicht gesteld, terwijl de radio 

op zondag waarschuwde voor het optreden van 

'maatschappijontwrichtende omstandigheden'. 

Stellig als gevolg van de ervaring opgedaan ge¬ 

durende een reeks van barre zomerbijeenkom- 

sten, zijn we er toch nog in geslaagd 49 micro's 

te noteren. Dat zijn er meer dan tijdens de beide 

eerdere zomervergaderingen, toen 38, respec¬ 

tievelijk 39 soorten werden gevonden. Geen van 

de soorten van deze lijst geeft echter aanleiding 

tot een faunistische kanttekening. De lijst bevat 

alleen soorten die uit het gebeid bekend waren 

of daar verwacht mochten worden. 

Literatuur 
Küchlein, J.H.. & R de Vos, 1999. Geannoteerde Naamlijst 
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van de Nederlandse Vlinders: 1-302. Backhuys Publis¬ 

hers, Leiden. 

► DIPTERA - vliegen en muggen 

Paul L.Th. Beuk, Hans Huijbregts, Roy Kleukers 

& Willem Ellis 

Aanvullend materiaal werd geleverd door Peter 

Boer (mierenpitvallen), Kees Zwakhals (Malaise- 

valmateriaal) en S.C. Langeveld. Het materiaal 

van Roy Kleukers werd gedetermineerd door 

Menno Reemer. 

MACROCERIDAE (PADDESTOELENMUGGEN) 

Macrocera phalerata: cas5 

ANISOPODIDAE (VENSTERMUGGEN) 

Sylvicola punctatus: egm4 

Sylvicola cinctus: vre 

CECIDOMYIIDAE 

Jaapiella veronicae: egm3. Op Veronica cha¬ 

rma e drys. 
Macrodip/osis dryobia: vre, egm3. Op Quer- 

cus robur. 
STRATIOMYIDAE (WAPENVLIEGEN) 

Beds chalybata : cas2 

RHAGIONIDAE (SNAVELVLIEGEN) 

Fthagio lineola: egm2 

ASILIDAE (ROOFVLIEGEN) 

Dioctria atricapiUa: cas9, egz2 

Dioctria hyalipennis: cas2, cas9 

Dysmachus trigonus: egz2 

Neoitamus cyanurus: cas2, cas9 

Pamponerus germanicus : cas9, wou2 

EMPIDIDAE (DANSVLIEGEN) 

Empis digramma : vre 

Empis picipes : eg m3 

Empis tessellata : egm4 

HHara maura: egm3, vre 

Rhamphomyia crassirostris: eg m3 

Rhamphomyia atra : vre 

Rhamphomyia barbata: egm4 

HYBOTIDAE (DANSVLIEGEN) 

Ocydromia glabricula : vre 

Stilpon nubi/us : eg m2 

Tachydromia umbrarum: egm3, egm4 

Tachypeza nubiia: egm4, egm3, egzl 

DOLICHOPODIDAE (SLANKPOOTVLIEGEN) 

Argyra diaphana: egzl 

Neurigona quadrifasciata: cas5, egm4, egzl 

Sciapus platypterus: egm3 

PLATYPEZIDAE (PADDESTOELENVLIEGEN) 

Parap/atypeza atra: egm3 

SYRPHIDAE (ZWEEFVLIEGEN) 

Brachyopa pi/osa : cas9 

Cheiiosia albitarsis: cas2 

Criorhina berberina: cas2, cas9 

Dasysyrphus venustus: cas2 

Episyrphus ba/teatus: cas2 

Eristalinus sepu/chralis: cas9 

Erista/is pertinax: cas2, cas9 

Eristalis tenax: cas2, egz2 

Eupeodes corollae: cas2 

Ferdinandea cuprea : cas9 

Helophiluspendulus: cas2, egz2 

Helophilus trivittatus'. cas9 

Melanostoma me/linum : cas6, egz2 

Melanostoma scalare : egz2 

Myathropa florea'. cas2, cas4, cas9 

Platycheirus albimanus: cas2, cas9 

Platycheirus scutatus '. cas2 

Rhingia cam pestris: cas9 

Scaeva selenitica : cas4 

Syritta pipiens : cas9 

Syrphus ribesii: cas2, egz2 

Xylota segnis: cas2, cas9 

Xylota tarda: cas9 

CONOPIDAE (BLAASKOPVLIEGEN) 

Sicus ferrugineus: egz3 

PLATYSTOMATIDAE 

Rivellia syngenesiae: eg m2 

LAUXANIIDAE 

Calliopum aeneum: egm3 

Calliopum simillimum: egm4, egzl, vre 

Homoneura subnotata: egm4 

Lyciella rorida : egm3, egzl, vre 

Minettia longipennis: eg m3 

Peplomyza iitura : eg m3, egm4 

Tricholauxania praeusta: egm4, vre 

SCIOMYZIDAE (SLAKKENDODENDE VLIEGEN) 

Urn nia unguicornis: eg m3 

Pherbellia dubia: vre 

Pherbellia pallidiventris: egm3 

Sciomyza simplex: egm4 

Trypetoptera punctulata : egml, egm4 

ANTHOMYZIDAE 

Stiphrosoma sabulosa: egml, egrm3 

OPOMYZIDAE 

Opomyza germinationis: vre 

AGROMYZIDAE 

Agromyza a biens: egm3. Op Cynoglossum 
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officinale. 

Agromyza anthracina: vre, egm3, kaa. Op Ur¬ 

tica dioica. 

Agromyza nana: vre, egm3. Op Trifolium re- 

pens. 

Agromyza pseudoreptans: vre, egm3. Op Ur¬ 

tica dioica. 

Amauromyza morionel/a: egz3. Op Ballota ni¬ 

gra. 

Liriomyza artemisicola : vre. Op Artemisia vul¬ 

garis. 

Paraphytomyza cornigera: eg m3. Op Lonice- 

ra peric/ymenum. 

Paraphytomyza hende/iana: egm3. Op Loni- 

cera peric/ymenum. 

Phyto myza chaerophylli: vre, eg m3, kaa. Op 

Anthriscus sylvestris. 

Phytomyza glechomae: vre, egm3. Op G/e- 

choma hederacea. 

Phytomyza lappae : kaa. Op Arctium sp. 

Phytomyza pubicornis: vre, kaa. Op Aegopo- 

dium podagraria. 

Phytomyza ranunculi', vre, kaa. Op Ranuncu¬ 

lus re pens. 

Phytomyza cf. syngenesiae: egm3, kaa. Op 

Senecio jacobaea. 

TETHINIDAE 

Rhicnoessa grisea : egb 

CHYROMYIDAE 

Gymnochiromyia flavella'. egm4 

SPHAEROCERIDAE 

Crumomyia nitida : eg m2 

CAMILLIDAE 

Camilla flavicauda: vre 

DROSOPHILIDAE (FRUITVLIEGJES) 

Drosophila busckii: vre 

Drosophila subobscura : egm2 

Scaptomyza graminum: egrm3 

Scaptomyza pallida: egb, egm3, egm4 

SCATHOPHAGIDAE (MESTVLIEGEN) 

Cordilurina a/bipes: eg m3 

Scathophaga furcata: egm2#, sch# 

Scathophaga stercoraria: egrm2#, sch# 

ANTHOMYIIDAE 

Pegomya nigritarsis: egm3 (op Rumex aceto- 

sa, R. crispus en R. obtusifolius), vre (op 

Rumex obtusifolius). 

MUSCIDAE (ECHTE VLIEGEN) 

Polietes lardaria: egm2#, sch# 

Thricops semicinereus : eg m3 

CALLIPHORIDAE (VLEESVLIEGEN) 

Calliphora vicina: egm2#, sch# 

Calliphora vomitoria: egm2#, sch# 

Cynomya mortuorum : egm2# 

Luci/ia ampul/acea : egm2#, sch# 

LuciHa caesar: egm2#, sch# 

Lu ci Ha illustris: sch# 

Lucilia sericata : eg m2 # 

Lucilia silvarum: egm2# 

Protocalliphora azurea: egm3 

SARCOPHAGIDAE (DAMBORDVLIEGEN) 

Ravinia pernix: egm2#, sch# 

Sarcophaga haemorrhoa: egm3 

Sarcophaga caerulescens: sch# 

Sarcophaga carnaria: sch# 

Commentaar 

Opmerkelijk mag zeker de vangst van Empis pi- 

cipes Meigen worden genoemd. Deze soort 

werd door Van der Goot (1991 ) slechts van twee 

vindplaatsen genoemd (Nunspeet en Lattrop). 

Sti/pon nubi/us Collin is een soort die heel wei¬ 

nig gevangen wordt. Alle Sti/pon-soorten zijn 

zeer klein en leven dicht bij de grond of wat die¬ 

per in kruidachtige vegetatie. Als ze verzameld 

worden, dan is het meestal door zwaar te sle¬ 

pen door de vegetatie. Deze exemplaren wer¬ 

den aangetroffen in een mierenpitval van Peter 

Boer in een ruige kruidenvegetatie op vochtige 

ondergrond. 

Sciomyza simplex Fallén is niet zo algemeen. 

Revier en Van der Goot (1989) geven ongeveer 

25 exemplaren van twaalf vindplaatsen. Twee 

van die vindplaatsen liggen ook in de duinen 

(Noord-Hollands Duinreservaat bij Castricum en 

Amsterdamse Wateleidingduinen bij Heemste¬ 

de). Hetzelfde geldt bijna voor Pherbellia dubia 

(Fallén): ongeveer 25 exemplaren van elf vind¬ 

plaatsen waarvan twee in de Noord-Hollandse 

duinen (Velzen en Kennemerduinen). Van Pher¬ 

bellia pallidiventris (Fallén) geven Revier en Van 

der Goot ongeveer 30 exemplaren op, maar de 

zeven vindplaatsen liggen bijna allemaal vlak bij 

de kust of in de duinen. 

Utrecht, Beek, Hilversum en Valkeveen, dat wa¬ 

ren de vindplaatsen die tot op heden bekend 

waren van Stiphrosoma sabulosa (Haliday). Het 

is een minuscuul vliegje met sterk gereduceerde 

vleugels. Hij wordt slechts zelden verzameld 

omdat hij zich heel diep in dichte vegetatie op- 
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houdt. Een aantal exemplaren werd verzameld 

toen diep in helmpollen werd gezocht naar pis¬ 

sebedden, een aantal andere viel in een mieren- 

pitval van Peter Boer in droge klauwtjesmosve- 

getatie met buntgras. 

Literatuur 
Goot, V.S. van der, 1991. Dansvliegen. Determineertabel 

voor de wat grotere soorten van het-geslacht Empis en 

alle soorten van het geslacht Hybos in de Benelux. 

Jeugdbondsuitgeverij, 's Graveland. 24 pp. 

Revier, J.M., & V.S. van der Goot, 1989. Slakkendodende 

vliegen (Sciomyzidae) van Noordwest-Europa. - Weten¬ 

schappelijke Mededeling van de Koninklijke Nederland¬ 

se Natuurhistorische Vereniging 191: 1-64. 

► HYMNOPTERA SYMPHYTA - bladwespen 

W.N. Ellis 

TENTHREDINIDAE 

Kaliofenusa u/mi', vre (op Ulmus glabra), egz3 

(op U. glabra), kaa (op U/mus sp.) 

Pseudodineura füscula : egm3. Op Ranuncu¬ 

lus re pens. 

► HYMIMOPTERA PARASITICA - sluipwespen 

W.N. Ellis 

CYNIPIDAE 

Liposthenes latreillei: egm3. Op Glechoma 

hederacea. 

►HYMENOPTERA ACULEATA p.p. - 

angeldragers: bijen en wespen 

J. Smit 

POMPILIDAE (SPINNENDODERS) 

Arachnospila anceps: baz2(?) 

Arachnospila trivia lis: egz5(1 ?) 

Pompilus cinereus: egz5(1 d", 1 ?) 

Anop/ius infuscatus: egz5(2<A 1?) 

EUMENIDAE (SOLITAIRE 

PLOOIVLEUGELWESPEN) 

Ancistrocerus trifasciatus: egz2(1 <?) 

SPHECIDAE (GRAAFWESPEN) 

Tachysphex nitidus: egm3(1cr. 2?), egz5(2cf, 

4$) 

Pemphredon lugubris: baz2(o") 

Ammophila sabulosa: egz5(1 <f) 

APIDAE (BIJEN) 

Osmia rufa: egz5(1 <f) 

Andre na barbilabris: egz5(1 o", 1 ?) 

Bombus lucorum: egm3(1w) 

► HYMENOPTERA FORMICIDAE - mieren 

R Boer, G. Vierbergen & J. Smits 

In deze lijst zijn ook de mieren opgenomen die 

J. Krikken en J. Huijbregts in hun vallen hadden 

verzameld. Het gaat steeds om meer dan een 

kolonie, tenzij anders aangegeven, ex = werk¬ 

sters 

FORMICIDAE (MIEREN) 

Leptothorax acervorum: egmll, egm13 

Leptothoraxa/bipennis: baz2, egmll, 

egm13, egm15, sch#(5 ex) 

Myrmica rubra: cas5(2 ex), egm2#(202 ex), 

egm3, egm7, egm8, egm9, egmIO, 

egm14, egm16, egm17, vre(1 ex) 

Myrmica ruginodis: baz2, cas5(2 ex), 

egm2#(30 ex, 1 wijfje), egm7, egml 1, 

egm17, sch#(48 ex, 5 wijfjes), wou3 

Myrmica sabuleti: egm3, egm9, egmIO, 

egmll, egm12, egm13, egm15, egm18, 

kaa, sch#(65 ex), wou3 

Myrmica scabrinodis: baz2, kaa 

Myrmica schencki: egmIO, egml2 

Myrmica specioides: egm3, egm9, egml 1, 

egm12, egm13, egm14 

Tetramorium caespitum: baz2, egm2#(2 ex), 

egm3, egm13, kaa, wou3 

Lasios cf a/ienus: egrm2#(1 ex) 

Lasius flavus: egmIO, egml2 

Lasius umbratus: egm17(1 ex) 

Lasius fu/iginosus: cas5(1 ex), egm17(1 kolo¬ 

nie) 

Lasius niger: cas9(4 ex), egm3, egm8, egm9, 

egmll, egm14, egm16, egz3(1 ex), kaa, 

wou3 

Lasius p/atythorax: baz2, cas5(1 ex), egm2#(2 

ex), egm3, egmll, egm13(1 ex), egm17, 

kaa 

Lasius psammophilus: egm3, egm9, egmIO, 

egm12, egm13, sch#(11 ex), wou3 

Formica rufa: egml8(1 kolonie), sch#(15 ex) 

Formica cunicularia: cas5(1 ex), egm2#(4 

ex), egm13, kaa, wou3 

Formica fusca: baz2, egm2#(2 ex), egmIO, 

egmll, egml2, egml3, egml5, egml7, 

kaa, sch#( 19 ex), wou3 
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Commentaar 

De mierenwaarnemingen wijken niet af van het 

beeld dat bestaat van de mierenfauna in de kalk- 

rijke duinen van het Provinciaal Waterleidingbe¬ 

drijf Noord-Holland (Boer & De Gruyter, 1999). 

De enige uitzondering betreft Myrmica specioi- 

des. Deze soort is in het verleden veel verward 

met M. scabrinodis. Myrmica scabrinodis is 

echter een soort van vochtige terreinen, terwijl 

M. specioides een voorkeur heeft voor droge, 

enigszins stuivende duinterreinen. Inmiddels is 

in allerlei duinterreinen vastgesteld dat M. spe¬ 

cioides in de duinen een vrij gewone soort is 

(o.a. Boer, 2001 ). 

Uit de buisvalvangsten blijkt dat Myrmica sabu- 

leti de meest voorkomende mierensoort is in het 

grootste deel van de Egmondse duinen. 

Literatuur 
Boer, R 2001. Mieren van de Boswachterij Schoorl. Privé- 

uitgave, Bergen: 1-45. 

Boer, R & T. De Gruyter, 1999. Mieren in de Noord-Holland- 

se duinen. Verspreidingsatlas. Provinciaal Waterleiding¬ 

bedrijf Noord-Holland. BOO-onderzoeksrapport 1999-03: 

1-23. 

►COLEOPTERA - kevers 

J.G.M. Cuppen, O. Vorst, Th. Heijerman, M.B.R 

Drost, S.C. Langeveld, J. Huijbregts, S. Tiemers- 

ma, C. van de Sande, B. van Maanen & J. Krik¬ 

ken 

Met een kleine bijdrage van R Boer, W.N. Ellis, 

R Koomen, J. Smits en C. Zwakhals 

De volgorde van de families en de soorten is zo 

veel mogelijk gebaseerd op Brakman (1966), de 

naamgeving op de meest recente overzichten 

(Lucht, 1987; Hansen, 1996; Köhler & Klausnit- 

zer, 1998). 

Door Brakman (1966) worden 3830 soorten ke¬ 

vers uit Nederland gemeld, waarvan 2264 soor¬ 

ten (±59%) uit Noord-Holland. De onderstaande 

lijst vermeldt 512 taxa (±13% van de Nederland¬ 

se soorten), waarvan 41 soorten door Brakman 

(1966) niet voor Noord-Holland genoemd wor¬ 

den (taxa, waarvan de determinatie niet zeker is 

(cf of sp. in de lijst) zijn hierbij niet beschouwd. 

Deze nieuwe soorten worden in de lijst vooraf¬ 

gegaan door een NH of door een cijfer. De cijfers 

verwijzen naar latere publikaties waarin de soor- 

xxviii 

ten uit Noord-Holland worden gemeld, of naar 

persoonlijke waarnemingen: Turin, 2000; 2: 

Van Berge Henegouwen, 1986; 3: Cuppen, 

1986; 4: Jansen & Van Heijnsbergen, 1986; b: 

Vallenduuk, 1997; 6: Van Strien, 1980; 7: Kruizin- 

ga, 1964; 8: Van Heijnsbergen, 1970; 9: Vorst & 

Cuppen, 1995; 99: persoonlijke waarnemingen 

O. Vorst, J. Cuppen of Th. Heijerman. De met 

een NH gemerkte soorten zijn, voor zover be¬ 

kend, nog niet eerder in de provincie Noord-Hol¬ 

land verzameld; de met een 99 gemerkte soorten 

zijn, voor zover bekend, wel na 1966 in Noord- 

Holland verzameld, maar nog niet gepubliceerd. 

Het totaal aantal 'niet gepubliceerde' soorten 

voor de provincie bedraagt 27, waarvan 14, voor 

zover bekend, nog niet eerder in Noord-Holland 

waren verzameld. Deze 'nieuwe' soorten zijn 

vooral te vinden in de families Staphylinidae en 

Curculionidae, benevens diverse micro-Coleop- 

tera in uiteenlopende families. 

CARABIDAE (LOOPKEVERS) 

Carabus problematicus: sch# 

Leistus ferrugineus: cas5, egz4 

Nebria brevicollis: vre 

Notiophi/us aquaticus: egz5, sch# 

Notiophi/uspalustris: egz5 

Notiophi/us ruflpes: sch# 

Elaphrus riparius : cas3, egz4, egz5, woul 

Dyschirius thoracicus: cas3, egz5 

Dyschirius globosus: casl, egm7 

Omophron limbatum: casl, cas3, egz5 

Broscus cephatotes: woul 

Bembidion properans: egm7, egz5 

Bembidion pallidipenne : egz5 

Bembidion bipunctatum: egz5 

Bembidion articulatum: casl, wou2 

Bembidion tunu/atum : casl, cas3 

Trechus quadristriatus: woul 

Treebus obtusus: egml0, egml 1, egml2, 

egml7, vre 

Panagaeus bipustu/atus: egz6 

Ba dister bul latus: egml 1, egz2 

Harpalus affinis: egm2 

Harpalus luteicornis : egz4 

Harpalus neg/ectus: woul, wou2. De meeste 

Harpalus-soorien worden aangetroffen in 

open schrale vegetaties zoals stuifzanden, 

heidevelden en duingraslanden. 

Harpalus pumilus: casl, cas4, egz2, egz4, 
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egz6, woul 

Harpa/us servus: cas4, egz2, woul 

Harpalus tardus: egm6, woul 

Ha rpa lus a nxius : w o u 1 

Harpalus serripes: vre 

Stenolophus teutonus: egz4, egz5 

Acupa/pus brunnipes: egz5 

Acupalpus dubius: casl 

Anthracus consputus: cas2 

Amara ovata: cas5 

Amara communis', woul 

Amara convexlor: woul 

Amara curta: casl, cas4, egz2, egz4, woul 

Amara aenea: casl, egz2, egz6, woul 

Amara fa milia ris : egz2 

Amara lucida'. casl, egm13, egz2, egz4, vre 

Amara tibia lis: vre, woul 

Amara bifrons: cas5, egz2 

Amara praetermissa : egm2 

Amara fulva : cas7 

Poecilus versicolor'. egm2#, egm7 

Pterostichus vernalis'. casl 

Pterostichus ob/ongopunctatus: sch# 

Pterostichus minor, casl 

Pterostichus strenuus'. casl, cas2, egm2#, 

egm7, vre, woul 

Abaxparallelepipedus'. sch#. Typische bos¬ 

soort van de hogere zandgronden, slechts 

bekend van enkele duinbossen. 

Calathus fuscipes'. egm2, egm9, sch# 

Calathus erratus: egz5, woul 

Calathus melanocephalus: sch#, vre 

Calathus mollis', woul 

Calathus cinctus'. casl, vre 

Agonum muelleri'. egm16 

Demetrias monostigma: cas4, cas5 

Paradromius linearis: cas4, egm4, rin, vre, 

wou3 

Dromius quadrimacu/atus: wou2 

Calodromius spi/otus: egm4 

Ph/lorhizus notatus: sch# 

Syntomus truncate/lus: casl, egm2#, egmIO, 

egmll, egm12, egm13, egz2, egz4, egz5, 

woul 

Syntomus foveatus'. casl, egm13, egz2, 

egz3, vre, woul, wou3 

HALIPLIDAE (WATERTREDERS) 

Peltodytes caesus'. casl 

Hahplus obliquus'. eg m2 

Ha hplus con finis : egm6 

HaUplus ruficollis: casl, egb 

NOTERIDAE 

Noterus clavicornis: casl 

DYTISCIDAE (WATERROOFKEVERS) 

Laccophilus minutus: casl, cas3, egm6 

Hyphydrus ovatus: casl, egm2 

Hydrog/yphus pusillus: casl 

Bidessus grossepunctatus: casl. Zeer zeldza¬ 

me soort van vennen en trilvenen. Twee 

exemplaren in een oudere duinpoel. 

Hygrotus impressopunctatus: wou2 

Hygrotus nigrolineatus: cas3. Vrij zeldzame 

pioniersoort van wateren met een kale 

zandbodem. Naast enkele volwassen 

exemplaren werden veel larven verzameld. 

Hygrotus confluens: cas3 

Hygrotus inaequalis: casl, wou2 

Suphrodytes dorsalis: casl 

Hydroporus umbrosus: casl 

Hydroporus tristis: casl 

Hydroporus palustris: casl, egm2 

Hydroporus erythrocephalus: egm6 

Hydroporus planus: casl, cas4, wou2 

Hydroporus pubescens: egm6 

Hydroporus memnonius: wou2 

Graptodytes pictus: casl 

Agabus bipustulatus: casl, egb, egm6, wou2 

Agabus sturmii: egb, egm2 

Agabus nebulosus: cas3 

Agabus conspersus: wou2. Opmerkelijke 

vangst van een brakwatersoort in een 

duinpoel. 

Agabus undulatus: egb 

Agabus labiatus: wou2 

Rhantus sutura/is: casl 

Phantus frontalis: cas3 

Phantus exsoletus: casl, egb, egm2 

Colymbetes fuscus: casl, cas3 

Graphoderus cinereus: casl, egm6 

Dytiscus marginalis: (casl), (cas3), egm2 

HYDRAENIDAE 

Hydraena testacea: casl 

Limnebius crinifer: casl 

Limnebius aluta: casl 

HELOPHORIDAE 

Helophorus aequalis: casl, cas4, egb, egm2, 

egm6, wou2 

Helophorus grandis: casl, cas4 

Helophorus brevipalpis: casl, cas3, cas4, 

egb, egm2, wou2 
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Helophorus minutus: cas3, wou2 

HYDROPHILIDAE (SPINNENDE 

WATERTORREN) 

Coelostoma orbiculare: casl, egb, wou2 

Cercyon ustu/atus: casl, egb 

Cercyon melanocephalus: egm2# 

Cercyon bifenestratus: cas3 

Cercyon lateralis: egm2#, sch# 

Cercyon convexiusculus: cas3, egb 

Cercyon a na lis: woul 

Megasternum obscurum: casl, egm2#, vre, 

woul 

Hydrobius fuscipes: egb, egm2, wou2 

Anacaena globulus: egm2 

Anacaena limbata: casl 

2 Anacaena lutescens: casl, egb, wou2 

Laccobius minutus: casl, cas3, egm6 

Laccobius bipunctatus: casl, egb 

Helochares Hvidus: casl, cas3, egb, egm6, 

wou2 

3 Helochares obscurus: casl, egb 

Enochrus ochropterus: casl 

Enochrus testaceus : eg m2 

Cymbiodyta margine/la: casl 

Chaetarthria seminu/um : casl, cas3, egb 

Hydrophi/us piceus: casl, wou2. Drie 

exemplaren van de zeer typische eicocon 

'schip met mast’ langs de oever van een 

duinpoel, een volwassen exemplaar in een 

andere duinpoel met veel Carex en mos¬ 

sen. 

SILPHIDAE (AASKEVERS) 

Necrophorus humator: egm2#, sch# 

Necrophorus vespilloides: egm2#, sch# 

Thanatophilus rugosus: sch# 

Oiceoptoma thoracica: cas5, egm2# 

Dendroxena quadrimaculata: cas3, cas5, 

cas7 

CHOLEVIDAE 

Nargus ve/ox: egmIO 

Sciodrepoides watsoni: egm2#, sch# 

Sciodrepoides fumatus: egm2# 

Catops coracinus: egrm2# 

Catops tristis: egm2#, sch# 

Catops chrysome/oides: sch# 

Catops mono: egm2# 

Catops nigric/avis: egm12. Eén van de zeldza¬ 

mere Catops-soorten. 

Catops fuliginosus: egm2#, sch# 

Catops nigricans: egm2#, sch# 

LEIODIDAE 

Le iodes ru fipen nis : vre 

Leiodes sp.: egm2#, egm16 

Anisotoma humera lis: eg m2 

NH Agathidium nigripenne: kaa 

A ga th idium la e viga turn: sch# 

Agathidium varians: kaa, vre 

Amphicyl/us globus: egm2# 

CLAMBIDAE 

Calyptomerus dubius: casl 

CORYLOPHIDAE 

Orthoperus atomus: woul 

Orthoperus sp.: vre 

PTIUIDAE 

Acrotrichis atomaria: cas2 

4 Acrotrichis sitkaensis: casl 

Acrotrichis intermedia : casl 

Acrotrichis fascicularis: vre 

Acrotrichis brevipennis: casl 

4 Acrotrichis cognata: egm2#, sch# 

SCAPHIDIIDAE 

Scaphisoma agaricinum : egz6 

Scaphidium quadrimacu/atum: egm13 

STAPHYLINIDAE (KORTSCHILDKEVERS) 

Metopsia sp.: egz3 

Oma/ium rivu/are: egm2#, sch# 

Omalium caesum: egm8, vre 

Anthobium unicolor: casl, egm2# 

Anthobium atrocepha/um: egm17, vre 

Lesteva sicula heeri: egb 

Carpelimus rivularis: casl 

Carpe/imus corticinus: casl 

Anoty/us rugosus: egb 

Anoty/us sculpturatus: sch#, vre 

P/atystethus cornutus: casl, cas3 

Bledius ga/licus: egm7 

B/edius pusi/lus: eg ml 3, woul. Een zeer 

zeldzame soort van open zandige plaatsen. 

Vrijwel beperkt tot de duinen. 

Stenus c/avicornis: casl, egm7, egm9, egz6, 

woul 

Stenus boops: casl, egm6 

Stenus canaliculatus: cas3 

Stenus fulvicornis: egz6 

Stenus cicinde/oides: casl, egb, egm6, wou2 

Stenus binotatus: egm2, egm6 

Stenus impressus: egm6, egz6 

Lathrobium vo/gense: egm2# 

Gyrohypnus angustatus: woul 

Xantholinus linearis: egm2#, vre 
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Xantholinus longiventris: egz6 

Othius punctulatus: casl 

Othius myrmecophilus casl 

Erichsonius cinerascens'. casl, wou3 

Erichsonius signaticornis: casl, egb 

Phi/onthus cognatus'. egm7 

Philonthus succico/a: egm2#, sch# 

Phi/onthus carbonarius'. casl, egm2, egm7, 

egm9 

Philonthus firnetarius'. egm2# 

Philonthus quisqu/iarius'. cas3, wou2 

Philonthus marginatus'. egm2# 

Gabrius osseticus: cas2 

He te ro th o ps dissim il is : e g z 6 

Quedius fu/iginosus: egm2# 

Quedius tristis: woul 

Quedius molochinus'. casl 

Quedius picipes'. casl 

Quedius semiobscurus: casl, cas7, egm9 

NH Quedius aridulus'. casl 

Quedius sp. : woul 

Acylophorus glaberrimus'. casl. Zeer zeldza¬ 

me soort van mosrijke poelen. 

Mycetoporus lepidus: vre 

Mycetoporus sp.: egm2#, egm8 

Ischnosoma splendidum: egz6, woul 

Sepedophi/us testaceus: vre 

99 Sepedophi/us marshami: casl, egml 0, 

egml 7, sch#, vre. Deze algemene soort 

werd in 1970 gemeld van een viertal vind¬ 

plaatsen in Limburg door Berger & Poot 

(1970). 

Sepedophi/us immaculatus'. casl 

99 Sepedophi/us nigripennis: casl, egm2#, 

egm12 

Tachyporus so/utus: egmIO, egz6 

Tachyporus chrysomelinus'. wou2 

9 Tachyporus dispar: casl, egb, egm9, egz6. 

Deze zeer algemene, van T. chrysomelinus 

afgesplitste soort, werd voor het eerst ge¬ 

meld uit Nederland door Sterrenburg 

(1992). 

Tachyporus tersus: egm9. Een zeldzame 

soort waarvan weinig recente waarnemin¬ 

gen zijn. 

Tachyporus atriceps: casl 

Tachyporus hypnorum : egm7 

Tachyporus pusi/lus: egm7 

Tachinus humeralis'. egm2#, sch# 

Tachinus signatus'. egm8, egm9, egmIO, 

egml 2 

Tachinus laticol/is: casl, egz6 

Tachinus corticinus: casl, egm2#, egrm9, 

egml2, woul 

Myllaena intermedia : casl, cas3, egb 

Myllaena infuscata'. casl, egb 

Cypha laeviuscula: woul 

NH Holobus flavicornis: vre 

99 Bolitochara obliqua: kaa, vre 

Fa la gr ia caesa: casl 

Thinonoma atra: wou2 

99 Gnypeta rubrior: casl, egm6 

Amischa analis'. casl, cas2, egz6 

Geostiba circellaris: vre 

Dacri/a fallax: casl 

Liogluta a/pestris nitidula: vre 

Atheta luteipennis: casl 

Atheta elongatula'. vre 

NH Atheta volans: casl 

8 Atheta dadopora : vre. Een gewone soort van 

verrotte zwammen en vochtig, rottend 

blad; als nieuw voor de fauna gemeld door 

Van Heijnsbergen (1970) van 's-Graveland 

en Huizen. 

Atheta fungi: casl, egm8, egm9, egmIO, 

egm12, egm17, vre, woul 

99 Atheta orbata: casl, egml7 

Ousipa/ia caesu/a'. casl, vre 

Drusilla cana/icu/ata'. egm2#, egm9, egmIO, 

egml 1, egml2, egml3, egml4, sch# 

Zyras limbatus: egml 2 

Zyras funestus: egml7. Een zeldzame mie- 

rengast. 

Ph/oeopora testacea : vre 

Calodera aethiops'. cas2 

Parocyusa longitarsis: vre 

Meotica exil is: casl 

Oxypoda opaca: casl, vre 

Oxypoda proceru/a: woul 

Oxypoda praecox: egz6, woul 

Oxypoda alternans: casl, woul 

Oxypoda haemorrhoa: woul 

Oxypoda brachyptera'. egm9, woul 

PSELAPHIDAE 

Euplectus karsten'r. vre 

Brachygluta fossu/ata'. egm2# 

Ftybaxis longicornis: rin 

Tychus niger: vre 

HISTERIDAE (SPIEGELKEVERS) 

5 Hololepta plana: cas5. Deze karakteristieke, 
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sterk afgeplatte, spiegelkever, levend ach¬ 

ter schors van vooral populieren, breidt 

zich uit naar het noorden. De meest noor¬ 

delijke vindplaats tot nu toe was Vogelen¬ 

zang (Vallenduuk, 1997). 

Kissister minimus: egz2 

CANTHARIDAE (SOLDAATJES) 

Cantharis fusca : cas2, vre 

Cantharis nigricans: casl, cas2, cas4, cas5, 

egm3, egm8, egm14, egz2, egz6, vre, 

wou2 

Cantharis pellucida : wou3 

Cantharis livida: cas2, egm3, vre 

Cantharis decipiens: casl, cas4, vre, wou3 

Cantharis pallida : cas4, vre 

Rhagonycha Hmbata : cas5 

Rhagonycha lignosa: casl, wou3 

MALACHIIDAE 

Malachius aeneus: vre 

Malachius bipustulatus: cas4 

Cordylepherus viridis: cas4, cas7, egz2, egz3, 

egz6,vre 

MELYRIDAE (BASTAARDWEEKSCHILDEN) 

Dasytes cyaneus: casl, cas4, vre 

Dasytes plumbeus: casl, cas4, vre 

ELATERIDAE (KNIPTORREN) 

Agrypnus murina : cas2, cas4, cas5, egm8, 

egmIO, egml 1, egm13, egm14, sch#, vre, 

wou2, wou3 

Cardiophorus ase/lus : vre 

Dicronychus equiseti: egz3, vre 

Melanotus rufipes: cas2, cas3, sch#, vre 

Cidnopus aeruginosus : egm4, egm6, egz2 

Ectinus aterrimus: casl, cas2, cas4, egz6, 

vre, wou2 

Agriotes obscurus: egm6, egm8, egz6, vre 

Dalopius marginatus: casl, cas3, egm6, vre, 

wou2, wou3 

Dentico/lis linearis: casl, cas5, egm6, egz2, 

vre, wou2 

SCIRTIDAE 

Cyphon coarctatus: vre 

Cyphon laevipennis: egm2, wou2 

DRYOPIDAE 

Dryops ernesti: casl 

Dryops luridus: casl, egm2, egm6, wou2 

Dryops auriculatus: casl 

GEORISSIDAE 

Georissus crenulatus: casl 

HETEROCERIDAE 

6 Heterocerus hispidu/us: casl, cas3, egz5 

BYRRHIDAE 

Cyti/us sericeus: casl 

BYTURIDAE 

Byturus ochraceus: casl, cas2, egz2, vre 

Byturus tomentosus: egm2 

KATER ETIDAE 

99 Kateretes rufilabris: wou2 

Brachypterus g/aber: egml, egz6, vre, wou3 

Brachypterus urticae: cas7, egz6, vre, wou2 

Brachypterolus pulicarius: egz6, vre 

NITIDULIDAE 

99 Me/igethes f/avimanus: vre, wou3 

Tegenwoordig een algemene soort in Ne¬ 

derland; weinig provincie-waarnemingen 

in Brakman (1966). 

Me/igethes coracinus: egm6, vre 

Me/igethes aeneus: vre 

NH Me/igethes su/catus: vre. Deze op Lamium 

album levende soort werd door Brakman 

(1968) voor het eerst uit Nederland gemeld 

van Limburg ('t Root, Wahlwiller). 

Me/igethes ruficornis: egz6, vre. Talrijk op de 

aan de bosrand groeiende voedselplant 

Ballota nigra. 

Me/igethes planiuscu/us: casl, vre 

Me/igethes carinu/atus: vre 

Me/igethes sp. : egz6, vre 

Soronia grisea : vre 

Cychramus luteus: casl, vre 

Pocadius ferrugineus: wou2, wou3 

CRYPTOPHAGIDAE 

Micrambe vil/osus: vre 

Cryptophagus dentatus: vre 

PHALACRIDAE 

NH Phalacrus champion/': egm2, vre. Soorten van 

het geslacht Phalacrus leven op 'roestige' 

Carex en grassen. Door Kruizinga (1964) 

wordt Phalacrus fimetarius genoemd van 

Wijk aan Zee. 

O/ibrus millefolii: egz6, vre 

O/ibrus cortica/is: wou3 

O/ibrus cf liquidus: vre 

O/ibrus affinis: wou2 

Sti/bus testaceus: egz6 

LATRIDIIDAE 

Cartodere nodifer: vre, woul 

Enicmus transversus: egz6, woul 

Cortinicara gibbosa: casl, egz6, vre 
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COLYDIIDAE 

Orthocerus clavicornis: casl, egz4. Bodem- 

bewonende soort, levend van het korst¬ 

mosgeslacht Pe/tigera. Vooral bekend van 

de duinen. 

99 Synchita humera lis: cas4, vre 

CERYLONIDAE 

Cerylon ferrugineum: kaa, vre 

COCCINELLIDAE (LIEVEHEERSBEESTJES) 

Subcoccinella vigintiquatuorpunctata : egz3, 

kaa 

Coccidula scute/lata : vre 

Coccidula rufa : egz5 

Rhyzobius litura : egz5, egz6, vre, wou3 

Scymnus auritus: casl 

Scymnus suturalis: wou3 

Scymnus frontalis: egz5 

Tytthaspis sedecimpunctata: egz2, vre 

Ada/ia decempunctata : cas4, vre 

Coccinella septempunctata: cas2, cas5, 

egz2,vre 

Coccinella undecimpunctata: cas2, egb, 

egz2, vre, wou2 

7 Harmonia quadripunctata: cas4, egml, 

egm2, egz2, kaa, wou3. Onder de naam 

Coccinella quadripunctata wordt deze 

soort (NB als ons meest zeldzame lieve¬ 

heersbeestje) gemeld van Wijk aan Zee 

door Kruizinga (1964). 

Myrrha o cto de cim guttata: cas4, egm4 

Calvia quatuordecimguttata: cas4 

Propy/ea quatuordecimpunctata: kaa, vre 

Hatyzia se de cim guttata: casl, cas4, woul 

Psyllobora vigintiduopunctata: casl, cas4, 

egz3, egz6, vre, wou2, wou3 

Chi/ocorus bipustulatus: egz6 

99 Exochomus quadripustulatus: casl 

CISIDAE 

Ennearthron corn uturn: kaa, vre 

OEDEMERIDAE 

Oedemera lurida : egz2, egz3, egz6, vre 

SALPINGIDAE 

Salpingus planirostris: wou2 

PYROCHROIDAE 

Pyrochroa serraticornis: cas5, vre 

ANTHICIDAE 

Notoxus monoceros: egz2, egz3, egz6 

MORDELLIDAE 

Variimorda vil/osa : vre 

SCRAPTIIDAE 

Anaspis lurida: casl, vre 

Anaspis frontalis: casl, vre, wou2, wou3 

Anaspis maculata: casl, cas7, egm2, egm6, 

vre, wou2, wou3 

Anaspis regimbarti: casl, cas2, cas4, cas7 

Anaspis rufi/abris: casl 

MELANDRYIDAE 

99 Orchesia undulata : cas4 

LAGRIIDAE 

Lagria atripes: casl, cas4, wou2, wou3 

Lagria hirta : wou2 

ALLECULIDAE 

Isomira murina: cas4, egml, wou2, wou3 

TENEBRIONIDAE (ZWARTLIJVEN) 

Phylan gibbus: cas4, egml3, egz2, vre, 

woul, wou2 

Me/animon tibiale: cas4, cas5, vre, woul 

Crypticus quisquilius: cas5, egz2, egz6, rin, 

woul 

Scaphidema meta/licum: egm2#, vre 

NH Corticeus unicolor: cas5 

SCARABAEIDAE (BLADSPRIETKEVERS) 

Aph o dius sticticus : s c h # 

Aphodius foetidus: egm2# 

Aphodius granarius: egm7 

Psammodius asper: cas5, woul 

Aegialia arenaria: woul 

Phy/lopertha horticola: cas4, cas5, egml, vre 

CERAMBYCIDAE (BOKTORREN) 

Grammoptera ruficornis: cas4, cas6, egm4, 

vre 

Clytus arietis: casl, cas5, egzl, vre 

Leiopus nebu/osus: casl, cas4 

CHRYSOMELIDAE (BLADHAANTJES) 

NH Crioceris duodecimpunctata : egz6 

Crioceris asparagi: egm2, egm4, egz6, wou3 

Cryptocephalus oce/latus: cas4 

Chrysolina haemoptera : egz2 

Gastrophysa polygoni: cas3, cas4 

Gastrophysa viridula : wou3 

Phratora la tic o/lis: casl, egm2, egm6, wou3 

Ph rato ra vitellinae: casl, wou 2 

Galerucella pusi/la: wou2 

Lochmaea crataegi: cas4 

Phy/lotreta exclamationis: casl 

Aphtona nonstriata: egm2 

Longitarsus sp.: egz6 

Asiorestia motschu/skii: casl, vre 

Asiorestia ferruginea: casl, vre 

Crepidodera fulvicornis: wou2 
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Crepidodera aurata: vre 

Mantura chrysanthemi: wou3 

Chaetocnema arida: egm9 

Psyl/iodes napi: casl, cas4 

Cassida rubiginosa: cas4, egz6 

BRUCHIDAE 

NH Bruchidius varius: vre. Recent door Sterren¬ 

burg (1996) voor het eerst gemeld uit Ne¬ 

derland (Limburg, Cottessen), vermoede¬ 

lijk van Trifolium sp. 

CURCULIONIDAE (SNUITKEVERS) 

Otiorhynchus singularis: wou2 

Otiorhynchus ovatus: egz2 

Otiorhynchus atroapterus: egm5 

Phyllobius ob/ongus: cas4, cas5, cas6, cas7, 

egb, egm4, egz2, vre 

Phyllobius argentatus: cas4, cas5, egm4, 

egz2 

Phyllobius pyri: cas7, egm6, vre, woul, wou3 

Phyllobius viridearis: cas4, cas5, cas6, cas7, 

egm2, egm4, egz2, egz3, egz4, egz6, rin, 

vre 

Phyllobius pomaceus: casl, cas4, cas5, 

cas6, egb, egm4, egz3, vre 

Phyllobius sp. : cas4, cas5, cas6, egm4, egz2, 

egz3, egz4, egz6, vre 

Trachyphloeus scabriculus: casl, egm2#, 

egz2,vre 

Polydrusus sericeus: egb, egz2, vre 

Polydrusus cervinus: cas4, cas5, egb, egm4, 

egz2, egz3, egz6, wou2, wou3 

Barypeithes pel/ucidus: casl, cas4, cas5 

Strophosoma me/anogrammum: cas4, cas5, 

wou3 

Phiiopedon plagiatus: cas4, cas5, cas6, cas7, 

egb, egm2#, egm5, egm9, egmIO, egz2, 

egz3, vre, woul, wou3 

Sito na griseus: vre 

Sitona puncticol/is: egz2 

Sitona macu/arius: egz3 

Lixus iridis: egzl 

7 Hypera dauci: cas4, egz2. Door Kruizinga 

(1964) als Phytonomus fascicu/atus gemeld 

uit het Noord-Hollands Duinreservaat uit 

de omgeving van Wijk aan Zee. 

Hypera postica : egz2, egz3 

Hypera plantaginis: egz2, egz3 

Hypera nigrirostris: cas6, egz2, egz3 

7 Hypera venusta: egz2, egz3. Onder de naam 

Phytonomus tniineatus vermeld door Krui¬ 

zinga (1964) van Heemskerk. 

Limobius mixtus: egz2, egz6, vre 

Limobius borealis: egz2, egz3, egz4, rin, vre 

Hyiobius abietis: egm4, sch# 

Pissodes casta neus: egm4, wou3 

Magdalis memnonia: egm4 

Magdalis armigera : casl, vre 

Magdalis carbonaria: wou3 

Magdalis cerasi: casl, cas5, wou2 

Magdalis flavicornis: cas4, cas5 

Magdalis ruficornis: vre 

Tanysphyrus lemnae : egb, egz2 

Cossonus linearis: cas5. Door zijn levenswijze 

(achter schors) wordt deze snuitkever met 

de gebruikelijke methoden niet erg vaak 

verzameld. 

Rutidosoma g/obulus: cas6 

NH Neophytobius quadrinodosus: egmll 

Rhinoncus castor: vre 

Rhinoncus pericarpius: cas4, cas5, cas6, vre 

Rhinoncus perpendicularis: egb 

Nedyus quadrimaculatus: casl, cas4, cas5, 

cas6, egm2, egz2, egz3, egz6, vre, wou3 

Coe/iastes lamii: egz2, vre 

Coe/iodes erythro/eucos: casl, cas5, egm3 

Coeliodes ruber: cas5 

Coe/iodes dryados: cas5 

Trichosiroca/us troglodytes: cas4, cas6, 

egm2, egz2, egz3, egz6, rin, vre 

Mogulones cruciger: cas4, egz4 

Mogulones asperifoliarum : casl, cas4, egz2, 

egz3, egz4, rin 

Mogulones euphorbiae: egz4 

Hadroplontus litura: wou2 

Parethelcuspollinarius: casl, cas4, cas5, 

egz2,vre 

Glocianus distinctus: egz6 

G/ocianus punctiger: egz3 

Ceutorhynchus flora lis: cas6, egz6 

Ceutorhynchus pyrrhorhynchus: egz2 

Ceutorhynchus querceti: woul 

Ceutorhynchus alliariae: casl, cas4, cas5, 

cas6, vre 

NH Ceutorhynchus constrictus: casl, cas4, cas6 

Ceutorhynchus atomus: egz3, egz6 

Ceutorhynchus su/cicol/is: egz2 

Ceutorhynchus erysimi: egz2, egz3 

Ceutorhynchus contractus: cas4, cas6, egm3, 

egm4, egz2, egz3, egz4, egz5, vre, wou3 

Ceutorhynchus hirtulus: egz2, egz5, egz6 
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Ceutorhynchus chalybaeus: egz2 
Ceutorhynchus sp:. egz4, egz5, wou3 
Curculio sa/icivorus: casl, egm2, wou3 
Curculio pyrrhoceras: casl, cas4, cas5, cas6, 

egm4, egz2, vre, wou2, wou3 
Anthonomus rubi: cas4, cas5, egm2, vre, 

wou2, wou3 
Anthonomus pomorum: cas4 
Tychius squamulatus: egz6 

NH Tychius junceus: rin 
Tychius picirostris: cas6, egz2, egz6, vre 

Cionus alauda : cas4 
Mecinus janthinus: cas5, vre 
Mecinus pyraster: cas5, egz2, egz3, egz4, 

egz6,vre 
Gymnetron labile: cas5, egz2, egz3, egz6, rin, 

vre 
99 Gymnetron pascuorum: egz6 

Gymnetron rostellum: egz2, egz3, egz5 

99 Gymnetron collinum : cas5 
Gymnetron linariae: cas5, egz6 
Rhynchaenus quercus: cas4, egm3, kaa 
Rhynchaenus rufus: cas5, egb, vre 
Rhynchaenus pilosus: casl, cas5, wou2 

Rhynchaenus fagi: casl, cas4 
Rhynchaenus alni: egz3 
Tachyerges sa/icis: cas4, cas5, egm4, egz2, 

egz3, vre, wou2 
99 Tachyerges decoratus: egz2 

Rhampus pulicarius: cas4, cas5 
Cryptorhynchus lapathi: egm4, egz2 

Thryogenes nereis: casl 
Dorytomus longimanus: egz2 
Dorytomus tremulae : egz2, vre 
Dorytomus dejeani: casl, cas5 
Dorytomus taeniatus: cas4 
Dorytomus melanophthalmus: vre 

NH Comasinus setiger: rin. Zeer zeldzame soort 
van kalrijke graslanden, verzameld met de 

zuigval. 
Stenopelmus rufinasus: casl, cas4, egm6 

APIONIDAE 
Oxystoma pomonae : cas6, cas7, egm4, 

egm6, egz2, egz3, egz5, egz6, vre, wou2 
Oxystoma craccae: cas5, egm2, egz2, egz3, 

egz6 
Aizobius sedi: egz2, egz3, rin. Weinig alge¬ 

mene snuitkever van Sedum-soorten, die 
in de korte vegetatie goed met de zuigval 
verzameld kan worden. 

Perapion violaceum: cas5, cas6, egz2 
Perapion hydrolapathi: cas4, cas5, egz3, 

egz4,vre 
Perapion curtirostre : cas4, cas5, cas6, egz2, 

egz3, egz4,vre 
Perapion marchicum: egz3, egz4, woul 
Ceratapion penetrans: cas5 
Ceratapion sp.: cas5 
Aspidapion radiolus: egz2 
Taenia pion urticarium: egz3 
Apion frumentarium: casö, egz3, egz4, vre 

Apion haematodes: egz3, rin 
Apion rubiginosum: egz3 
Squamapion atomarium: egm2. Deze vrij 

zeldzame spitsmuis leeft op Thymus spec. 
Protapion fulvipes: cas2, cas5, egz3, egz5, 

egz6,vre 
Protapion nigritarse: egz2, egz3, rin, vre 

Protapion apricans: vre 
Protapion assimile: egz6 
Protapion dissimi/e: egz2, egz3, egz6, vre 

NH Protapion ononidis: cas5, egz2, egz3, vre 
99 Holotrichapion ononis: egz2, egz3 

Ischnopterapion loti: cas5, egb, egz2, egz3, 

egz5, egz6, vre, wou3 
Melanapion minimum: casl, cas4, cas5, 

egz2, wou3 
Nanophyes marmoratus: casl, cas5 

ATTELABIDAE 
Attelabus nitens: cas5 
Pselaphorhynchites tomentosus: cas5 

Commentaar 

De weersomstandigheden waren dit jaar nogal 

variabel en behoorlijk afwijkend van de weers¬ 
voorspelling. Vrijdagmiddag was het nog aange¬ 
naam lenteweer met veel zon, weinig wind en 
temperaturen van 18 °C. Het diner kon dan ook 
nog in de open lucht geconsumeerd worden. 
Daarna trok de wind snel aan en barstte de re¬ 
gen los. Zaterdag was het, tegen de verwach¬ 
ting, nog aangenaam te noemen met een snel 
brekend wolkendek en vooral 's middags toch 
weer veel zon en circa 14 °C, weliswaar met 
veel wind. In de nacht van zaterdag op zondag 
trok de wind nog meer aan tot een complete 
storm met veel regen, zodat de zondag in het 
water viel. De echte entomologische doorzetter 
ging op zondag nog wel op pad, maar werd let¬ 
terlijk de duinen uitgeblazen, zodat de resultaten 
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vrijwel nihil waren. 

De uitgereikte vergunning stond ons toe insec¬ 

ten te verzamelen op wegen en paden in het 

Noord-Hollands Duinreservaat. Gelukkig waren 

de toezichthouders wat coulanter. Toen wij bij 

een duinpoel, en na het passeren van prikkel¬ 

draad en artikel 461 wetboek van strafrecht, ge¬ 

controleerd werden, werd, na het uitvoerig lezen 

van de vergunningsvoorwaarden, geen enkele 

opmerking gemaakt over de overtreding. 

De voornaamste activiteiten vonden dit jaar 

plaats in een klein duingebiedje rond kampeer¬ 

boerderij Vredesteijn en in het Noord-Hollands 

Duinreservaat tussen Castricum en Wimmenum. 

Bijna traditioneel stonden de potvallen met 

mest en vis, en de malaiseval in kilometerhok- 

ken waarin verder zeer weinig coleopterologi- 

sche activiteiten plaatsvonden. 

Aan de noordzijde van de kampeerboerderij ligt 

een klein geïsoleerd duinbos met daarin een 

klein schraal kruidenrijk grasland met enkele 

stuifkuilen. Het gebied wordt begrensd door 

graslanden, bollenvelden en enkele kleine slo¬ 

ten. Vooral op vrijdagmiddag en -avond werd dit 

gebiedje (vre en egb) intensief onderzocht. In dit 

deelgebied werden in totaal 166 keversoorten 

verzameld, waaronder 43 soorten die niet in het 

Noord-Hollands Duinreservaat werden gevon¬ 

den. Opvallend was het grote aantal fytofage 

soorten van de familie Curculionidae, met daar¬ 

onder tal van soorten die in het binnenland op 

dezelfde voedselplanten vaak ontbreken (bv Li- 

mobius borealis en L. mixtus onder Erodium ci- 

cutarium, Coe Hastes lamii op La ml um album en 

Gymnetron-soonen op Linaria vulgaris). Relatief 

lang is ook de lijst van Me/igethes-soorten, 

waaronder enkele bijzondere soorten. 

Alle andere waarnemingen werden verricht bin¬ 

nen of aan de rand van het Noord-Hollands 

Duinreservaat, waarbij, dankzij de weersomstan¬ 

digheden, vooral de binnenduinen en de bossen 

bezocht werden, terwijl het strand en de eerste 

duinenrijen nauwelijks bezocht werden. Verza¬ 

meld werd in nagenoeg alle kilometerhokken 

tussen Castricum en Wimmenum, terwijl een 

deel van de potvallen nog noordelijker stonden. 

Een duidelijke concentratie van vangsten is niet 

aanwezig, zodat van een bespreking van afzon¬ 

derlijke gebieden binnen het reservaat wordt af¬ 

gezien. Binnen het Noord-Hollands Duinreser¬ 

vaat werden 454 soorten kevers waargenomen 

en ook hier was de lijst van de Curculionidae op¬ 

vallend lang. Opvallend kort was de lijst van de 

potvallen, vooral door het ontbreken van Histeri- 

dae en (nagenoeg) Scarabaeidae. Ook het aantal 

aan dood hout gebonden soorten was laag. 

Door Kruizinga (1964) is een relatief lange lijst 

met 368 keversoorten van het Noord-Hollands 

Duinreservaat gepubliceerd. Deze lijst is geba¬ 

seerd op waarnemingen van S. van Heijnsber- 

gen in de periode 1939-1955; over de verzamel- 

intensiteit is niets bekend. Naast de absolute 

aantallen soorten verschillen de lijsten aanzien¬ 

lijk in soortensamenstelling. Van de door Kruizin¬ 

ga (1964) genoemde soorten ontbreken er bijna 

200 (meer dan de helft!) in onze lijst! In totaal 

zijn er dus van het gebied een kleine 700 kever¬ 

soorten bekend. Uit bovenstaande kan gecon¬ 

cludeerd worden dat het werkelijk aantal voorko¬ 

mende soorten in het Noord-Hollands Duinreser¬ 

vaat zeker 1000 soorten zal bedragen. 

De verschillen tussen beide lijsten zijn niet (ge¬ 

makkelijk) te verklaren. Beide lijsten geven een 

redelijke doorsnede van de Nederlandse kever- 

families, waarbij bij Kruizinga (1964) de waterke- 

vers ondervertegenwoordigd zijn en in onze lijst 

de mestkevers. De fytofage soorten zijn in beide 

lijsten sterk vertegenwoordigd vooral door het 

grote aantal soorten snuitkevers dat verzameld 

werd in de diverse volkstuintjescomplexen bij 

Egmond. Door menselijke activiteiten zijn hier 

soortenrijke vegetaties ontstaan gedomineerd 

door akkeronkruiden en ruderale soorten, welke 

op hun beurt de voedselbron voor de fytofagen 

vormen. Het opheffen van deze volkstuintjes¬ 

complexen zal voor een aanzienlijke achteruit¬ 

gang zorgen van de biodiversiteit van het ge¬ 

bied. 
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►MYRIAPODA - duizendpootachtigen 

Matty R Berg & R Koomen 

Het overzicht omvat naast de eigen waarnemin¬ 

gen ook gegevens van materiaal verzameld door 

Peter Boer en Roy Kleukers. De nomenclatuur 

van de soorten is voor de Diplopoda volgens 

Berg (1995), voor de Chilopoda volgens Berg 

(1999). 

DIPLOPODA - MILJOENPOTEN 
POLYXENIDAE 

Polyxenus lagurus: hei2(300 ex), sch#(1 ex) 

BLANIUUDAE 

Proteroiu/us fuscus: egm3(5 ex), egm4(14 

ex), egz1(3 ex), heil(1 ex), hei2(1 ex) 

JULIDAE 

Ommatoiulus sabulosus: egml(lcf), 

egm2#(2cf), egm3(3 ex), egrm4(41 ex), 

egm5(30 ex), egm6(1 o", 1 ?), egm9(1 ex), 

egm10(3 ex), egml 1(1 ex), egm14(3 ex), 

egm15(4 ex), egm17(1 ex), egm19(1 o”, 4?), 

sch#(19d\ 5?) 

Tachypodoiulus niger: vre(1 o") 

Cylindroiulus caeruleocinctus : eg ml 0(1 ex), 

egml2(1 ex), egm15(1 ex), hei 1(1 ex) 

Cylindroiulus latestriatus: egh(4 ex), 

egm1(1 ¥), egm2#(3c7, 3¥), egm4(22 ex), 

egm5(18 ex), egml4(15 ex), egml9(1 ¥), 

' egz1(5 ex), egz3(1 d\ 1 ¥), heil(4 ex), hei2(2 

ex), vre(2 ex) 

Cylindroiulus punctatus'. egm3(1 ex), 

egm4(23 ex), egm13(1 ex), egm14(1 ex), 

egm17(div ex), egml9(1 o"), egzl(13 ex), 

egz3(1 ex), hei2(7 ex), vre(36 ex) 

Julus scandinavius: egml (2?), egm2#(1o\ 

3?), egm3(8 ex), egrm4(2 ex), egm9(1 ex), 

egml2(4 ex), egml7(1 ex), vre(1 ex) 

Ophyiulus pilosus: egm2#(2o", 1?) 

Brachyiulus pusillus'. egh(4 ex), egm1(1 ex), 

egz3(1 ex), vre(3 ex) 

POLYDESMIDAE 

Po/ydesmus angustus: egm2#(4d\ 3?) 

Polydesmus denticu/atus: egm2#(20cf, 89), 

hei 1 (3 ex), hei2(5 ex), vre(2 ex) 

Brachydesmus superus: vre(20 ex) 

CHILOPODA - DUIZENDPOTEN 
LITHOBIIDAE 

Lithobius forficatus: egm3(2 ex), egm4(17 ex), 

egz1(5 ex), egz3(1 ex), hei 1 (3 ex), hei2(3 

ex), sch#(1o"), vre(6 ex) 

Lithobius calcaratus'. egm6(1 o") 

Lithobius me/anops : egm1(1 ex), egm2(2 ex), 

egm4(1 ex), egz1(1 ex) 

Lithobius microps'. egm2#(2d\ 1 ¥), egm4(2 

ex), egml9(1 cf), heil(3 ex), vre(2o", 2$) 

Lithobius crassipes : egz1(1 ex) 

CRYPTOPSIDAE 

Cryptops hortensis'. egm4(4 ex), hei2(3 ex), 

vre(5 ex) 

GEOPHILIDAE 

Brachygeophilus truncorum: egm4(1 ex), 

vre(3 ex) 

Commentaar 

De meeste soorten zijn algemeen tot zeer alge¬ 

meen in Nederland en zijn eerder in de buurt van 

Egmond gevangen. Het betreft vooral droogte- 

minnende of indifferente soorten. Een leuke 

waarneming is Lithobius crassipes. Deze soort is 

algemeen in het oosten van het land maar wordt 
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niet vaak langs de kust waargenomen. Recente¬ 

lijk is de soort ook waargenomen op Texel, 

Ameland en Schiermonnikoog. 

Literatuur 
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►PSEUDOSCORPIOIMIDA - 

bastaardschorpioenen 

G. Vierbergen & R Koomen 

NEOBISIIDAE 

Neobisium muscorum: vre(59), egm2#(1 d"), 

egm6(1 9 ) 

CHELIFERIDAE 

Dacty/ochelifer latrei/lei: egz3(1 adult) 

►ACARI - mijten 

G. Vierbergen, W.N. Ellis & R Koomen 

IXODIDAE 

Ixodes ricinus: cas5(1 <f), egm6(1 9) 

PHYTOSEIIDAE 

Amblyseius masseei: egz3(1 9) 

Amblyseius zwoelferi'. cas5(19) 

Anthoseius bakeri'. vre(29, lef) 

Anthoseius foeni/is: cas5(49), egz3(1cf), 

vre(1 9) 

Paraseiulus so/eiger: egz3(19) 

Typh/odromus sp.(pyri-groep): egz3(1 9) 

Typhlodromus setubali: egz3(19) 

TETRANYCHIDAE 

Bryobia ca/ida: cas5(1 9) 

Bryobia kissophi/a: cas9(39, 8 deutonimfen) 

Bryobia lachodechiana: cas5(59) 

ERIOPHYIDAE 

Aceria macrochela '. vre, egm3, kaa. Op Acer 

campestre. 

Aceria macrorhynchus: egm3, kaa. Op Acer 

pseudop/atanus. 

Aceria pseudoplatani: egm3, kaa. Op Acer 

pseudop/atanus. 

Aceria ulmicola: egz3 (op U/mus glabra), vre 

(op U/mus minor). 

Cecidophyes ga/ii'. kaa. Op Ga/ium aparine. 

Eriophyes goniothorax\ egm3, kaa. Op Cra¬ 

taegus monogyna. 

Eriophyes sorbi'. egm3. Op Sorbus aucuparia. 

Commentaar 

In tegenstelling tot de waddeneilanden blijken in 

het (Egmondse) duingebied roofmijten van de 

Phytoseiidae niet moeilijk te vinden. De meeste 

soorten werden geklopt uit grassen of uit blad¬ 

verliezende loofbomen. De soortenrijkdom is 

hoog en, omdat deze mijten belangrijk zijn in de 

land- en tuinbouw voor de beheersing van kleine 

plaaginsecten en plaagmijten, kan dit duinge¬ 

bied fungeren als een 'genenbank' voor de Phy¬ 

toseiidae. 

►OPILIONIDA - hooiwagens 

R Koomen, R Boer, & J.D. Prinsen 

NEMASTOMATIDAE 

Nemastoma lugubre: vre(lcf) 

OLIGOLOPHIDAE 

Lacinius ephippiatus: egm7(1 ex) 

PHALANGIIDAE 

Rilaena triangularis: cas2(1 9), egm2#(7d\ 

9?), egm4(1 ?), egm6(3cf, 1 ?), egm13(1 

ex), egm14(div ex), egz3(1 o"), sch#(1 d\ 9) 

►ARAMEIDA - spinnen 

P Koomen & J.D. Prinsen 

Gebruikte vangmethoden: vooral handvangsten, 

slepen door vegetatie, opzuigen met exhaustor 

uit vegetatie en dood hout, en afzoeken van 

stammen. J. Huijbregts en J. Krikken leverden 

een spinnen afkomstig uit aasvallen, P Boer 

spinnen uit mierenpitvallen, en Th. Heijerman en 

J.G.M. Cuppen enkele handvangsten. 

De nomenclatuur en volgorde zijn grotendeels 

volgens Van Helsdingen (1999b). De Nederland¬ 

se zijn zoals in Roberts (1998). Voor de met NH 

gemerkte soorten waren nog geen vondsten van 

de provincie Noord-Holland gepubliceerd. De 

soort gemerkt met NL is hierbij voor het eerst 

voor Nederland gepubliceerd. 

AMAUROBIIDAE (NACHTKAARDESPINNEN) 

Amaurobius similis (muurkaardespin): vre(1 9) 

DICTYNIDAE (KAARDERTJES) 

NH Argenna subnigra (bodemkaardertje): egm9(1d") 

NH Lathys humi/is (dennenkaardertje): rin2(49) 
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GNAPHOSIDAE (BODEMJACHTSPINNEN) 

NH Drassodes cupreus (gewone muisspin) : 

egm19(1 9, 1 subad.9), sch#(2d", 2?) 

Drassy/lus pusillus (kleine kampoot): egm2#(1 9) 

Haplodrassus signifer (heidemuisspin) : sch#(2tf) 

Micaria subopaca (boomstammierspin): 

egm21(3cf, 2?) 

NH Zelotes longipes (stekelkampoot): sch#(1d") 

CLUBIONIDAE (STRUIKZAKSPINNEN) 

C/ubiona diversa (vale zakspin): egm2#(1cf) 

Clubiona frutetorum (struweelzakspin): egm4(1 

subad. Î, opgekweekt) 

Clubiona subti/is (kleine zakspin): egm2#(1 9) 

ZORIDAE (STEKELPOOTSPINNEN) 

Zora spinimana (gewone stekelpoot): egm1(1 9), 

egm2#(1 <?, 1 9) 

THOMISIDAE (KRABSPINNEN) 

Ozyptiia atomaria (grote bodemkrabspin): 

egm1(1 $ +eicocon) 

NH Ozypti/a claveata (zwarte bodemkrabspin): 

egm19(1 cf) 

Ozyptiia praticola (gewone bodemkrabspin): 

egm4(1cf), egm14(1cr), egm17(2o"), 

sch#(2ö") 

NH Ozyptiia trux (grasbodemkrabspin): vre(lcf) 

Xysticus cristatus (gewone krabspin): vre(1 9) 

Xysticus erraticus (graskrabspin): egm19(1cf) 

PHILODROMIDAE (RENSPINNEN) 

PhUodromus aureolus (tuinrenspin): egm1(1?), 

rin2(2a", 1?) 

PhUodromus cespitum (gewone renspin): 

egm4(1 o"), egm21(1 9) 

NH PhUodromus co/linus (dennenrenspin): rin2(1d\ 

2$) 

Tibel/us ob/ongus (gewone sprietspin): egm4(1 

subad. d\ opgekweekt) 

SALTICIDAE (SPRINGSPINNEN) 

Ba Hus chalybeius (eikenspringspin): rin2(1 9) 

NH Euophrys frontalis (gewone zwartkop): 

egm1(1 o"), egm19(1 o"), vre(1 m) 

Evarcha falcata (bonte springspin): egm6(1cT) 

Heliophanus aeneus (rechte blinker): egm6(1 9) 

Heliophanus flavipes (gewone blinker): vre(1 tf) 

LYCOSIDAE (WOLFSPINNEN) 

NH Arctosa leopardus (moswolfspin): egm16(4?) 

Aulonia albimana (withandje): egm2#(2cf), 

egm4(1 $), egm6(1 Î), egm19(1 $), vre(1 ?), 

NH Pardosa agrestis (slikwolfspin): eg ml 6(1 cf) 

NL Pardosa alacris (roodpolsboswolfspin) : 

egm2#(1 9), egm3(1 9) 

Pardosa monticola (duinwolfspin): egm6(1cr), 

egm9(1 o"), egm13(2cf, 1 9), egm19(1 9), 

egh(1 9), egz3(1 o") 

Pardosa nigriceps (graswolfspin): egm2#(3cf), 

egz3(2cf), sch#(6o", 1 9) 

Pardosa palustris (moeraswolfspin): egm9(2d\ 

1 9) 

NH Pardosa saltans (zwarthandboswolfspin): 

egml(lcf), egm6(4d", 39) 

Trochosa terricola (gewone nachtwolfspin): 

egm1(1 9), egm2#(3a"), egm7(1 9), 

egm19(29), sch#(1 d"), 

PISAURIDAE (KRAAMWEBSPINNEN) 

Pisaura mirabilis (grote wolfspin): sch#(1tf) 

HAHNIIDAE (KAMSTAARTJES) 

NH Hahnia nava (heidekamstaartje): egm2#(1o”) 

THERIDIIDAE (KOGELSPINNEN) 

Achaearanea lunata (prachtkogelspin): egm3(2cf, 

39) 

Anelosimus vittatus (slanke kogelspin): egm6(3a", 

49) 

NH Crustulina guttata (gevlekt raspspinnetje): sch#(1 

subad.d") 

Enoplognatha ovata (gewone tandkaak): egrm4(1 

subad.(f, opgekweekt) 

Episinus angulatus (gewone kabelspin): 

egm2#(1 <?) 

Euryopis flavomaculata (geelvlekjachtkogelspin) : 

eg ml 0(1 9), egml 1(1 <f), erm17(1 o"), 

sch#(1 cf), sch#(7o"), 

Neottiura bimacu/ata (witbandkogelspin): 

egm6(2cT, 29), egm2#(1 subad.cf) 

Paidiscura pal/ens (kleine boskogelspin): 

egm3(1 9), egm6(59), egm21(1 9) 

Steatoda bipunctata (koffieboonspin): vre s:1d") 

NH Theridion melanurum (huiskogelspin): egm3(19) 

Theridion tinctum (zwartringkogelspin): 

egm3(1 o"), egm21(1 o" 19), 

Theridion varians (gewoon visgraatje): egm6(1d'), 

rin2(1 o” 69) 

TETRAGNATHIDAE (STREKSPINNEN) 

Metellina mengei (zomerwielwebspin): 

egm4(1 9), egm6(1 9), 

Pachygnatha degeeri (kleine dikkaak): 

egm2#(1 <f), egm6(29), egm7(1 9), 

egm8(2d'), egm9(2o”, 29), vre(3c?) 

ARANEIDAE (WIELWEBSPINNEN) 

Ara niella cucurbitina (gewone komkommerspin): 

egm6(1 <?) 

Araniella opistographa (tweeling-komkommer- 
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spin): egm6(1 cf), vre(1 ?), 

Gibbaranea gibbosa (boomknobbelspin) : 

egm2(1 ?), egm20(1 ?) 

Mangora aca/ypha (driestreepspin) : vre(1 ?) 

Nuctenea umbratica (platte wielwebspin): cas5(1 

subad.cf, opgekweekt) 

LINYPHIIDAE (HANGMATSPINNEN) 

Bathyphantes parvulus (klein wevertje): 

egm2#(1 cf) 

Centromerus dilutus (middelste tongspinnetje) : 

egm2#(1 ?) 

NH Centromerus sylvaticus (gewoon zaagpalpje): 

egm10(1 ?) 

NH Ceratinella brevipes (gewoon schildspinnetje): 

egm2#(1 cf) 

NH Cnephalocotes obscurus (donker tepelpalpje): 

egm6(1 cf) 

NH Dicymbium nigrum (donker bolkopje): egm8(1?) 

NH Diplocephalus latifrons (tweeklauwdubbelkopje) : 

cas2(1 ?), egm2#(1 ?), vre(11 ?) 

Diplocephalus picinus (gewoon vals dubbelkopje): 

cas2(2?), vre(2cf, 2?) 

NH Drapetisca sodalis (schorskoloniespin): egm3(5 

juv.) 

NH Entelecara acuminata (voorkopstruikdwergspin): 

egm4(1 $ ) 

NH Entelecara congenera (bolkopstruikdwergspin): 

erm17(1 ?) 

Erigone atra (storingsdwergspin): egm7(1cf) 

Erigone dentipalpis (aeronautje): vre(1 cf) 

NH Gongylidiellum vivum (nagelpalpje): sch#(1cf) 

Lepthyphantes flavipes (zwart wevertje): 

egm2#(3cf 2?), egm17(19), sch#(1cf, 1$), 

vre(2?) 

Lepthyphantes mengei (veldwevertje): 

egm2#(3cf, 2$), egm19(1 ?), sch#(2cf) 

Lepthyphantes pallidus (geknot bodemwevertje): 

egm2#(1 cf) 

Lepthyphantes tenuis (bodemwevertje): 

egm2#(2?), vre(4$) 

Lepthyphantes zimmermanni (boswevertje): 

sch#(1 ?), vre(1 9) 

NH Linyphia hortensis (tuinhangmatspin): vre(1 ?) 

Maso sundevalli (gewoon dwergstekelpootje): 

egm10(1 cf) 

NH Meioneta innotabilis (grootoogprobleemspinnetje): 

rin2(1 <f) 

Meioneta saxati/is (spits probleemspinnetje): 

egm2#(2o") 

Micrargus herbigradus (vingerpalpputkopje): 

egm2#(1 d") 

NH Minyriolus pusillus (deukkopje): egm2#(4cf), 

sch#(1 cf), 

NH Moebelia penicillata (schorsdwergspin): 

egm3(1cf), egm21(10cf) 

Neriene c/athrata (kruidhangmatspin): cas2(1 ?) 

Oedothorax fuscus (gewone velddwergspin): 

egm7(1 $ ), eg ml 6(1 cf) 

Pelecopsis parallela (neusballonkopje): egml(lcf) 

Peponocranium ludicrum (heideballonkopje): 

egm19(2?), sch#(2cf) 

NH Pocadicnemis juncea (bleek heidegroefkopje): 

egm2#(9cf 2?), egm19(1 cf 1 ?), egz3(1 cf), 

sch#( 1 cf ), 

Saaristoa abnormis (driepunthangmatspin): 

egm2#(1 ? ) 

NH Wa/ckenaeria acuminata (periscoopspinnetje): 

erm17(1 ?) 

Commentaar 

Totaal werden 91 soorten spinnen gevangen. Dit 

aantal is exact gelijk aan dat van vorig jaar, al¬ 

leen waren er de laatste keer twee vangers voor 

nodig om hetzelfde resultaat te bereiken. Hoe¬ 

wel de kennis van de spinnen van Noord-Hol- 

land met Van Helsdingen (1999a) geweldig is 

toegenomen, blijft deze provincie wat spinnen 

betreft onderonderzocht. Van de gevangen soor¬ 

ten bleken er maar liefst 30 (33%) nog niet uit 

de provincie Noord-Holland bekend te zijn (zie 

ook Van Helsdingen, 1999b). Hier zitten ook ta¬ 

melijk algemene soorten tussen, zoals Drasso- 

des cupreus, Euophrys frontalis, Theridion me/a- 

nurum en Linyphia hortensis. Er valt blijkbaar 

nog steeds veel te ontdekken in Noord-Holland. 

Pardosa a/acris wordt hier voor het eerst voor 

Nederland opgevoerd. Deze soort werd vroeger 

samen met P saltans niet van P lugubris onder¬ 

scheiden. R alacris is de meest warmteminnen- 

de van de drie. Ook Heliophanus aeneus is ver¬ 

meldenswaard, een springspin van zonnige 

plaatsen. Tot nu maar eenmaal (1876) aangetrof¬ 

fen in Nederland. 
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