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Een nieuwe loopkeversoort voor Drente, Amara anthobia Villa
door
T. H. P. VAN HUIZEN
(Mededeling no. 170 van het Biologisch Station Wijster)

Tijdens bewerking van het jaarmonster 1969, afkomstig van blikvangsten in ruderaal
terrein (ruderale grasbegroeiing onder vruchtbomen) te Wijster, trof ik 34 exemplaren
van de soort Amara anthobia Villa aan.
In Brakman (1966) wordt deze soort voor Drente nog niet vermeld. Op 10.4.1974
waren de weersomstandigheden gedurende de middag van dien aard dat er massaal
door carabiden tegen de ramen van het Biologisch Station te Wijster werd aangevlogen.
Onder de 262 exemplaren, verdeeld over 8 soorten, 4 genera, bevond zich eveneens één
exemplaar Amara anthobia Villa. Een herhaling van de vliegaktiviteiten deed zich voor
op 13.5.1974, bij welke gelegenheid 4 exemplaren werden gevangen.
Onder laboratoriumcondities konden deze tot vliegen worden gebracht. Toch is deze
Amara-SQQVt tot op heden niet aangetroffen in vangschermen, waarmee reeds vanaf
1969 wordt gemonsterd.
Gezien de faunistische gegevens volgens Horion (1941) is voorlopig de conclusie ge¬
rechtvaardigd dat, tenminste voor Nederland, Drente als uiterste noordgrens van het
verspreidingsgebied van Amara anthobia Villa kan worden beschouwd. Daar de soort
echter noch in Denemarken (Larsson, 1939) noch in Scandinavië (Lindroth, 1945) is
aangetroffen, vormt Drente misschien zelfs een deel van de absolute noordgrens. Het
feit dat de soort op één van 75 monsterplaatsen voorkomt wijst er op, dat gunstige
omstandigheden maar op enkele plaatsen gerealiseerd zijn.
SUMMARY
Amara anthobia Villa (Coleoptera, Carabidae) is new to the fauna of the province of
Drente. In 1969 the species was caught in numbers (34 specimens) in pitfalls under
fruit trees, in 1974 one flew against the windows of the Biological Station at Wijster (in
the centre of the province). Drente forms part of the northern limit of the distribution
area of the species.
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PERSONALIA
Op 20 november 1974 promoveerde Drs. A. Veerman aan de Universiteit van Am¬
sterdam tot Doctor in de Wiskunde en Natuurwetenschappen op een dissertatie ge¬
titeld: “Carotenoid pigments of four species of spider mites (Acari : Tetranychidae)”.
Promotor was Dr. W. Helle.
De redactie wenst Dr. Veerman van harte geluk met de succesvolle afsluiting van
zijn universitaire studie.

