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Een nieuwe vindplaats van Microvelia umbricola Wróblewski 

(Hem. Het.) 

door 

G. VAN DER VELDE 

Sinds de ontdekking van de oppervlaktewants Microvelia umbricola naast de 

zeer algemene M, reticulata in ons land zijn er maar weinig vindplaatsen van deze 

soort gepubliceerd. Het zijn de volgende: Zuid-Limburg: Nederweert (Peel bij 

Ospel) (Higler, 1967) ; Zuid-Holland: Nieuwkoopse plassen (Van Nieuker- 

ken, 1972); Utrecht: Kortenhoef (twee lokaties) (Higler, 1962); Gelderland: 

Winterswijk (leemput) (Laeijendecker en Nieser, 1971); Overijssel: Vollen- 

hove (de Bollemaat bij Dwarsgracht) (Higler, 1962). 

Aan deze lijst van vindplaatsen kan ik slechts één vindplaats toevoegen, of¬ 

schoon ik vele Microvelia s heb verzameld in Zuid-Holland, Drente en Friesland 

en Nieser (1968) schrijft, dat de soort gewoon is. Het is een tweede vindplaats 

in Zuid-Holland, een rietmoeras langs de Zweth ten noorden van de Woudsche 

polder (Gern. Schipluiden, top. kaart 37B). Op deze vindplaats komt uitsluitend 

M. umbricola voor, dus niet samen met M. reticulata, zoals bij alle bovengenoemde 

vindplaatsen van M. umbricola. Tussen het riet stond ongeveer een decimeter 

water met flap en wat kroosplantjes (Lemna gibba, vlakke vorm). Tweemaal 

werd er door mij verzameld: 22.V.1972, 2 wijfjes en 5 mannetjes, apteer; 4.VI. 

1972, 2 wijfjes en 9 mannetjes, eveneens alle apteer. 

Ik hoop, dat de lezers van de Entomologische Berichten eens op deze wants 

letten en verdere vindplaatsen met omschrijving van het milieu publiceren, zodat 

wij meer inzicht krijgen in het voorkomen. Met zeven vindplaatsen kan men nau¬ 

welijks aannemen, dat de verspreiding van deze soort bekend is. 

Summary 

The author describes a new Dutch locality for Microvelia umbricola, situated 

in the south-west of the prov. of South-Holland. Seven localities are known now 

in the Netherlands. They are all mentioned in the text. 
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