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Interessante Coleoptera van het eiland Voorne (II) 

door 

M. SCHILTHUIZEN 

LBRARtP® 
ABSTRACT. — Interesting Coleoptera from the island of Voorne (II). A number of rare 

and less common Coleoptera is discussed, for the greater part collected between 111.1981 and 

XI. 1981, in the dunes of the island of Voorne (prov. of Zuid-Holland). Epuraea melanocephala 

Marsham is recorded for the first time from the Netherlands; artificial introduction is a possible 

explanation. 

INLEIDING 

Sedert mijn vorige verslag over de Coleoptera van Voorne (Schilthuizen, 1982), heb ik een 

aanzienlijk aantal nieuwe soorten op Voorne gevonden zodat in totaal nu (XL 1981) ongeveer 

520 soorten genoteerd werden. Uit de nieuwe vangsten selecteerde ik de meest interessante, 

die hieronder behandeld worden. 

CARABIDAE 

Nothiophilus substriatus Waterhouse. — Zowel Keer (1930) als Venema (1969) noemen 

N. substriatus een weinig zeldzame soort, die* vooral in dennenbossen te vinden is. Ik ving er 

vele exemplaren van met behulp van vangbekertjes op het Groene Strand bij Oostvoorne (o.a. 

28.III, 30.IV en 5.IX. 1981). Turin (1977) geeft de soort in Zuid-Holland alleen aan voor Den 

Haag en het noordelijke deel van deze provincie. 

Panagaeus bipustulatus (Fabricius). — In de duinen van Voorne duidelijk algemener dan de 

als niet zeldzaam bekend staande soort P. cruxmajor (Linnaeus). Ik bezit zeven exemplaren 

van bipustulatus, die gevangen werden op 17.V. 1979, 10.V. 1980, 7.III, 15.V, 29.V en 

6.VL1981, en verder nog één exemplaar van 29.V. 1939, gevangen door de heer Dekker. Uit 

zijn collectie heb ik tevens een cruxmajor van Rockanje, verzameld in 1937. 

P. bipustulatus komt vooral voor op zonnige plekjes in de binnenduinen. Venema (1969) 

vermeldt de soort ook van een met Voorne vergelijkbaar duinterrein: Meyendel bij Den Haag. 

Badister sodalis (Duftschmidt). — Een tamelijk zeldzame soort, die ik op 3.III. 1981 ving in 
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het Overbos en de Mildenburg bij Oostvoorne en op 30.IV. 1981 bij het Waterbos bij Rockan- 

je- 
Stenolophus teutonus (Schrank). — Deze weinig algemene loopkever geeft Turin (1977) nog 

niet voor Voorne en Goeree aan. Ik ving de soort in aantal onder stenen en dood gras op het 

Groene Strand bij Oostvoorne, op 28.V, 29.VIII en 19.IX. 1981. 

Amara ovata (Fabricius). — Deze soort lijkt mij veel minder gewoon dan in de meeste litera¬ 

tuur wordt gezegd (Keer, 1930 en Venema, 1969): „Algemeen”. Turin (1977) geeft hem niet 

aan voor het Westland, de Zuidhollandse eilanden en bijna geheel Zeeland. Op 30.IV. 1981 

ving ik een 9 op het Groene Strand bij Oostvoorne. 

Amara tibialis (Paykull). — Deze kleinste Amara-soovt (4,5 mm) kan vrij zeldzaam genoemd 

worden, maar komt op het Groene Strand bij Oostvoorne tamelijk algemeen voor. Ik ving 

exemplaren op 5.IV, 21.IV, 10.VII en 22.X. 1981. Turin (1977) geeft geen vindplaatsen op 

Voorne en Goeree op. 

Amara aulica (Panzer). — Van deze weinig algemene soort bezit ik een 6, dat ik op 

21.IV. 1981 met behulp van vangbekertjes op het Groene Strand ving. Turin (1977) geeft 54 

„records” op, maar vermeldt haar niet van Voorne. Over A. aulica zegt Keer (1930): „Soms 

op distels zittend”. Deze gewoonte nam ik echter waar bij de verwante (algemenere) soort 

Amara convexiuscula (Marsham). 

Agonum moestum (Duftschmidt). — Een algemene loopkever: Turin (1977) geeft maar liefst 

348 „records” op, vermeldt hem echter niet van het Westland, Voorne, Goeree, de Hoekse 

Waard en Schouwen-Duiveland. Ik ving een exemplaar bij het Quackjeswater (tussen Rockan- 

je en Hellevoetsluis). 

DYTISCIDAE 

Agabus uliginosus (Linnaeus). — Zeldzame soort, die vooral in duin- en heideplassen voor¬ 

komt (Keer, 1930). Het schaarse materiaal in de collectie van het Instituut voor Taxonomische 

Zoölogie, Amsterdam, omvat exemplaren van de vindplaatsen Vlieland, Schiermonnikoog en 

Roermond. Ik ving van deze waterkever een 6 op 6.VI. 1981 in een poeltje bij het Brede Wa¬ 

ter. 

Rhantus punctatus (Fourcroy). — Een vrij zeldzame waterkever, waarvan ik op 

28.VIII. 1981 een â op licht ving bij het landgoed de Mildenburg bij Oostvoorne. 

LEIODIDAE 

Nargus anisotomoides (Spence). — Op 3.X. 1981 een exemplaar uit schimmelend hooi in de 

binnenduinen. Brakman (1966) vermeldt anisotomoides nog niet voor Zuid-Holland. 

Leiodes ciliaris (Schmidt). — Een zeldzame soort, die enigszins lijkt op de algemene soort 

L. dubia (Kugelann), maar onmiddellijk aan de afstaande haartjes op de dekschildrand te her¬ 

kennen is. Het dier leeft in de duinen tussen helm en gras (Reitter, 1909). Keer (1930) geeft 

hem aan voor de volgende vindplaatsen: Den Haag, Terschelling, Hoek van Holland, Wijk aan 

Zee, Rotterdam en Nunspeet. Brakman noemt nog Zeeland. Op 7.VIII. 1981 ving ik een 

exemplaar op licht in de Mildenburg bij Oostvoorne. 

Agathidium rotundatum Gyllenhal. — Eveneens een zeldzaamheid, waarvan Keer (1930) 

zegt: „Loosduinen, Doorn, Oisterwijk, Bürgst bij Breda, Mook, Roermond, Steyl en vele 

plaatsen in Gelderland”. Ik vond een exemplaar op 22.VIII. 1981 tussen wat zand en mos in het 

natuurreservaat de Kleine Beer. 

STAPHYLINIDAE 

Metopsia retusa (Stephens) {gallica (Koch)). — Een fraai gevormde en ook tamelijk zeldza¬ 

me kortschildkever, die ik op 3.X. 1981 kon bemachtigen door een berg takken, mos en gras in 

het natuurreservaat de Kleine Beer te onderzoeken. In de collectie in Amsterdam zag ik enke- 
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Ie exemplaren uit de duinstreek, te weten: Castricum, Den Haag en Katwijk. 

Sunius melanocephalus (Fabricius). — Zeldzaam, Keer (1930) noemt als vindplaatsen: Rot¬ 

terdam, Leiden, Bodegraven, Utrecht, Haarlem, Amsterdam, Vlissingen, en verder Gelder¬ 

land en Limburg. Op 26.IX. 1981 vond ik een exemplaar in wat oud gras bij de Tenellaplas bij 

Oostvoorne. 

Staphylinus compressas Marsham. — Van deze vrij zeldzame soort bezit ik twee exemplaren 

die ik ving op 26.VI en 15.VUL 1981 in de binnenduinen bij Oostvoorne. Het museummate¬ 

riaal in Amsterdam bestaat wat Zuid-Holland betreft uit exemplaren van Den Haag en Scheve- 

ningen. 

Quedius semiobscurus (Marsham) {rufipes (Gravenhorst)). — Zeldzaam. Eén exemplaar op 

3.x. 1981 gevonden onder gemaaid gras bij de Tenellaplas. Mij zijn wat Zuid-Holland en Zee¬ 

land betreft slechts vangsten van Loosduinen en Zierikzee bekend. 

Mycetoporus piceolus Rey. — Zeldzaam, 4.III. 1981, Groene Strand, 1 cJ. Was reeds bekend 

van Voorne. Determinatie door de heer C. J. M. Berger. 

Oxypoda exoleta Erichson. — Zeldzaam, 29.VIII. 1981, Groene Strand, 1 exemplaar. Was 

reeds van Voorne bekend. 

Aleochara brevipennis Gravenhorst. — Een vrij zeldzame soort, waarvan ik een exemplaar 

vond onder een steen op het Groene Strand bij het Oostvoornse Meer. Het schaarse materiaal 

in Amsterdam bestaat uit 12 exemplaren, voornamelijk uit Noord-Brabant afkomstig. Brak¬ 

man (1966) noemt nog Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Limburg. Determinatie 

door de heer C. J. M. Berger. 

MALACHIIDAE 

Anthocomus rufus (Herbst) (coccineus (Schalier)). — Keer (1930) zegt van deze „malachiet- 

kever”: „Verbreid door het gehele land; bij Laag-Soeren, Ankeveen, Stratum en Oisterwijk, 

VIII, IX, in groot aantal gevangen”. In het natuurreservaat de Kleine Beer trof ik de soort in 

aantal aan. De kevers zaten op de bloemen van Eupatorium cannabinum L. (Leverkruid); 

22.VIII en5.IX.1981. 

HETEROCERIDAE 

Heterocerus hispidulus Kiesenwetter. — Vrij algemene, maar moeilijk te vangen kever, daar 

hij zich ingraaft in de oevers van allerlei duin- en heideplassen. Ik kreeg enkele exemplaren op 

9. VIL 1981 op licht aan de oever van de Tenellaplas bij Oostvoorne. 

NITIDULIDAE 

Epuraea melanocephala (Marsham). — Fauna nov. spec. Op 14.VII. 1981 vond ik een exem¬ 

plaar van deze voor onze fauna nieuwe soort op bloeiende Linaria vulgaris Mill. (Vlasleeuwe- 

bek), op een zonnige plek langs het zgn. Locomotiefpad in de binnenduinen bij Oostvoorne. 

De heer C. J. M. Berger, die de vangst determineerde, deelde mee dat volgens Horion 

(1960: 119) E. melanocephala in het grootste deel van België schijnt voor te komen, maar in 

het noordwesten van Duitsland (Westfalen, Rheinland) ontbreekt, en ook het Atlantische kli- 

maatbereik vermijdt. Nieuwe vangsten op Voorne zullen moeten uitwijzen of de soort werke¬ 

lijk in dit gebied voorkomt, of dat het hier een verdwaald exemplaar betreft. 

ANOBIIDAE 

Ptilinus pectinicornis (Linnaeus). — Keer (1930) zegt van deze kever: „aan oude naald- en 

loofbomen; verbreid en op sommige plaatsen niet zeldzaam”. Een 6 trof ik aan op 29.V. 1981 

in de binnenduinen bij Rockanje, zittend op de stam van een dode den. 
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MORDELLIDAE 

Mordellistena pumila (Gyllenhal). — De Mordellidae vormen een familie die vooral in de 

warmere streken vertegenwoordigd is (Keer, 1930). Batten (1976) noemt M. pumila minder 

warmteminnend dan de andere soorten, zodat het niet verwonderlijk is dat de soort ook in de 

zeeprovincies te vinden is. Hij noemt uit de duinstreek de vindplaatsen Noordwijk, Den Haag, 

Wassenaar en de omgeving van Haarlem. Hieraan kan ik toevoegen mijn vangsten van pumila 

bij Oostvoorne: 17.V. 1980 een exemplaar op Fluitekruid en 7.II. 1981 een exemplaar in ver¬ 

molmd hout. 
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INVENTARISATIEATLAS VOOR FLORA EN FAUNA VAN NEDERLAND, 1981. 

Door de Topografische Dienst te Delft werd onlangs een atlas samengesteld en geproduceerd 

ten behoeve van de inventarisatieactiviteiten zoals die in ons land worden verricht, met name 

door Aoristen, ornithologen en de medewerkers van de EIS. Een en ander geschiedde in op¬ 

dracht van het Staatsbosbeheer, Inspectie Natuurbehoud (Natuurwetenschappelijk Archief). 

De atlas bestaat uit een complete set afdrukken van de topografische kaart van Nederland 

1 : 50.000; terwille van de hanteerbaarheid is de bladmaat echter iets teruggebracht (de royale 

bladspiegel meet ca. 30 x 35 cm), zodat de uiteindelijke kaartschaal 1 : 80.000 bedraagt. De 

kaarten zijn monochromatisch uitgevoerd, in een attractieve bruine tint. Het oorspronkelijke 

kilometernet (het zgn. Amersfoortcoördinatenstelsel) is met de bijbehorende nummering be¬ 

waard gebleven. Daarnaast is op de kaarten in een groene kleur een net van uurhokken (5x5 

km hokken, zoals gebruikelijk in ornithologie en Aoristiek) aangebracht, met de daarbij horen¬ 

de nummering. Middels deze twee systemen is het eenvoudig mogelijk om vindplaatsen overal 

in Nederland met de daartoe tot voor kort meest gebruikelijke methoden weer te geven. Met 

gebruikmaking van een bijgevoegd transparantje is het mogelijk om (middels het Amersfoort- 

stelsel) te werken met een nauwkeurigheid van 100 m. Het afwijkende UTM-systeem, dat door 

de EIS wordt gehanteerd, kon om financiële redenen niet op de kaarten worden aangebracht. 

Het zou de leesbaarheid waarschijnlijk ook niet ten goede zijn gekomen. Deze bijzonder han¬ 

dige en attractieve atlas is voor de luttele prijs van ƒ 30,— te verkrijgen door storting op giro 

54430, ten name van het Staatsbosbeheer Utrecht. — W, N. Ellis. 


