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Abstract. The occurrence of Chrysolina quadrigemina (Suffrian) in The Netherlands could be affirmed. Chrysolina 

cuprina (Duftschmid) has to be removed from the Dutch list. Longitarsus agilis (Rye) is recorded for The Netherlands 

for the first time. Specimens of this species were found in Eys (province of Limburg) on Scrophularia auriculata L. 

R. Beenen, Marsburg 13, 3437 GN Nieuwegein. 

J. K. Winkelman, Waverstraat 36m, 1079 VM Amsterdam. 

Inleiding 

Bij de voorbereiding van een nieuwe naamlijst 

van de Nederlandse bladkevers bleken enkele 

veranderingen in het genus Chrysolina Mot- 

schulsky (syn. Chrysomela auct, nee Linna¬ 

eus) noodzakelijk. Deze worden hier kort be¬ 

schreven. Tevens kan een nieuwe soort van het 

genus Longitarsus Berthold voor de Neder¬ 

landse fauna gemeld worden. Voor het be¬ 

schikbaar stellen van het bestudeerde mate¬ 

riaal willen wij J. Krikken (Nationaal 

Natuurhistorisch Museum, Leiden) bedanken. 

Voor het controleren van determinaties dan¬ 

ken wij M. Döberl (Abensberg, Duitsland). 

Chrysolina quadrigemina (Suffrian) 

Everts (1922) meldt Chrysolina quadrigemina, 

als variëteit van C. hyperiei (Forster), voor het 

eerst uit Nederland. In de naamlijst van 1925 

vermeldt Everts C. quadrigemina als soort 

naast C. hyperici. Brakman (1966) neemt C 

quadrigemina op in zijn naamlijst als synoniem 

van C. cuprina (Duftschmid). 

Dahlgren (1984) heeft uitgebreid onderzoek 

gedaan aan Europees materiaal van de betref¬ 

fende taxa en komt tot de conclusie dat het 

gaat om drie verschillende soorten. C. cuprina 

is een soort die direct te onderscheiden is van 

de andere twee op grond van de bestippeling 

op de dekschilden. Deze soort heeft een mon¬ 

tane verspreiding. C. hyperici en C. quadrige¬ 

mina vertonen uiterlijk grote overeenkomst, 

maar zijn op grond van de vorm van het man¬ 

nelijk genitaal eenvoudig te scheiden. Bij het 

determineren van soorten uit deze groep is het 

aan te bevelen de vermelde publikatie van 

Dahlgren te raadplegen. 

In de collectie van Everts in het Nationaal 

Natuurhistorisch Museum (Leiden) bevindt 

zich slechts één exemplaar gedetermineerd als 

C. quadrigemina. Dit exemplaar is verzameld 

in oktober 1919 te Valkenburg (Limburg) door 

Rüschkamp. Op dit exemplaar is de melding 

van Everts (1922), waarschijnlijk, terug te voe¬ 

ren. Na dissectie van dit, unieke, mannelijke 

exemplaar en bestudering van de vorm van de 

penis kon de juistheid van de determinatie van 

Everts bevestigd worden. C. quadrigemina kan 

weer als inlandse soort opgenomen worden 

naast C. hyperici. C. cuprina moet vervallen 

voor de Nederlandse fauna. 

C quadrigemina heeft een submediterrane ver¬ 

spreiding. De meest noordelijke vondst betreft 

een waarneming uit Denemarken in 1974 

(Mahler, 1987). In Midden-Europa zou deze 

soort sinds 1920 niet meer zijn waargenomen 

(Dahlgren, 1984). In Australië, Nieuw-Zeeland 

en Californië werd de soort met succes geïntro¬ 

duceerd voor de bestrijding van sint-janskruid 

{Hypericumperforatum L.) (Harris et al, 1969; 

Fraser & Emberson, 1987). 
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Longitarsus agilis (Rye) 

Op 23.iv. 1989 werd te Eys (gemeente Wittern) 

een Longitarsus-soort verzameld die nog nooit 

eerder uit Nederland gemeld was. Het betrof 

Longitarsus agilis die eerst sinds enkele jaren 

bekend was uit Midden-Europa (Döberl, 

1988). 

De Nederlandse vindplaats ligt in een zeer 

vochtig terrein met plaatselijk uittredend 

grondwater. De kever werd gevonden op een 

helmkruidplant (Scrophularia spec.) die nog 

niet bloeide en dus nog niet op naam gebracht 

kon worden. Een tweede bezoek aan dit gebied 

op 13.viii. 1989 leverde weer enkele exemplaren 

van deze keversoort op (leg. R. Beenen, col. R. 

Beenen en col. J. K. Winkelman) en tevens kon 

de voedselplant als Scrophularia auriculata L. 

gedetermineerd worden. 

Longitarsus agilis is bekend uit Groot-Brittan- 

nië, Frankrijk, Algerije, Bulgarije en sinds kort 

uit Duitsland (Döberl, 1988). In Duitsland is 

deze soort gevonden in Beieren in een vochtig 

terrein op Scrophularia umbrosa Dum. en in 

Sleeswijk-Holstein op dezelfde plant. Het lijkt 

aannemelijk dat deze soort een ruimere ver¬ 

spreiding heeft. 

In het standaardwerk ’’Die Käfer Mitteleuro¬ 

pas” (Mohr, 1966) wordt L. agilis niet vermeld. 

Voor een correcte determinatie zijn de tabellen 

van Mohr (1962) en Kevan (1967) geschikt. 

Het is tevens aan te bevelen de uitstekende 

afbeeldingen in het artikel van Döberl (1988) 

te bestuderen. 
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