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Micropeplus staphylinoides (Marsham) weer waargenomen in Nederland 
(CoL: Micropeplidae) 

door 

RONBEENEN 

ABSTRACT. — Micropeplus staphylinoides recorded again for the Netherlands. (Col.: Mi¬ 

cropeplidae). Two records in the south of the province of Limburg are given of this species 

which seems to be very rare in the Netherlands. 

Op 10.XIL1977 verzamelde ik te Cadier en Keer een exemplaar van Micropeplus staphyli¬ 

noides in de groeve van het Schiepersbergcomplex. Het dier bevond zich in strooisel dat zich 

opgehoopt had onderaan de krijtwanden. Vier jaren later (3.1.1982) vond ik bij een bezoek 

aan hetzelfde terrein weer een exemplaar van deze soort in strooisel, ditmaal buiten de groeve, 

nl. op de helling van de Koeberg. Deze vindplaats ligt in een bos dat in de vijftiger jaren aange¬ 

plant werd en dat nu tot het Elzenvogelkersverbond gerekend wordt (Haperen, 1974). 

Het genus Micropeplus wordt in Nederland vertegenwoordigd door zes soorten. M. staphyli¬ 

noides is herkenbaar aan diep gestippelde dekschilden met twee ribbels tussen schouder en 

naad en een kiel op het achterlijf die in een punt uitloopt. De determinatie werd geverifieerd 

door de heer P. Poot, Maastricht. 

Voor Nederland geeft Everts (1922: 161) slechts één vindplaats: Valkenburg (L.). Het enige 

exemplaar in de collectie-Everts werd in 1911 te Valkenburg verzameld door Mac Gillavry 

(pers. med. drs. J. Krikken, Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden). Sinds het ver¬ 

schijnen van deel 3 van de Coleoptera Neerlandica is er niets meer gepubliceerd over M. sta¬ 

phylinoides in Nederland. Horion (1963: 3) noemt uit Duitsland (Rheinprovinz) slechts twee 

oude meldingen en uit België een vondst te Torgny in 1959. 
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HET ZEVENTIENDE INTERNATIONALE ENTOMOLOGENCONGRES. — In tegen¬ 

stelling tot het zestiende internationale entomologencongres, dat in Japan werd gehouden en 

daardoor voor de meeste leden door de hoge reiskosten onbereikbaar was, zal het volgende 

congres gehouden worden in een voor Nederlandse entomologen heel wat toegankelijker oord: 

Hamburg. (Dit internationale congres is niet hetzelfde als het Europese entomologencongres, 

dat juist in 1982 in Kiel is gehouden!) De datum is 20-26 augustus 1984. 

Indien men aan dit congres denkt te willen deelnemen dient men zich zo spoedig mogelijk 

voorlopig aan te melden bij de secretaris van het congres. Allen die zich voorlopig hebben op¬ 

gegeven krijgen in juni 1983 nadere details en een formulier voor definitieve opgave. Het adres 

luidt: the Secretary, 17th Internal Congress of Entomology, Zoologisches Institut der Universi¬ 

tät, Abt. Angewandte Oekologie/Küstenforschung, — Biologiezentrum —, Olshausenstraße 

40/60, D-2300 Kiel 1, B. R. Duitsland. 


