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De Nederlandse soorten van het genus Hyperaspis Redtb. 

(Col., Cocc.) 

door 

J. T. WIEBES 

(Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden) 

Teneinde de faunistiek van de Nederlandse Coleoptera op de hoogte te brengen 

van die der Middeneuropese kevers (Horion, 1941—1961), zal het nodig zijn 

een aantal groepen te herzien aan de hand van recente bewerkingen. In de eerste 

plaats geldt dit voor het materiaal uit de collectie van wijlen Jhr. Dr. Ed. Everts, 

waarop immers de meeste gepubliceerde gegevens uit ons land berusten. 

De collectie-EvERTS is nog in de staat waarin Everts ze aan het Rijksmuseum 

van Natuurlijke Historie naliet. De exemplaren bevinden zich in een vrij krappe 

ruimte, en ze zijn niet afzonderlijk van determinatie-etiketten voorzien. Dit maakt 

het werken in de collectie moeilijk, en er bestaat groot gevaar voor breuk en 

verwarring. Ik stel me voor in de komende jaren de collectie geleidelijk in nieuwe 

dozen ruimer te laten rangschikken en de exemplaren vollediger te etiketteren. Bij 

dit werk hoop ik in de gelegenheid te zijn enkele groepen, waarvan de systema¬ 

tiek in de laatste tijd sterk is veranderd, te herzien. Dit eerste overzicht betreft het 

genus Hyperaspis Redtb. Een herziening van het genus Cyphon Payk. is in voor¬ 

bereiding. Veel materiaal is en wordt al ter revisie gestuurd aan de heer P. J. 

Brakman. Het zou prettig zijn als meer coleopterologen zich over enkele groepen 

willen ontfermen. 

Günther publiceerde enkele jaren geleden een overzicht van de Tsjechische 

Hyperaspis-soorten. Hij onderscheidt, mede op grond van onderzoek aan de man¬ 

nelijke genitalia, meer soorten dan tot nu toe gebruikelijk was. Hiervan komen in 

de collectie-EvERTS de volgende voor: 

H. pseudopustulata Muls. N.N. 2123. 

Hilversum, 21.11.1920, 12, 15, 19 en 20.IX.1925, 11.IV.1926, Reclaire; 

4 3,5 9 • 
Exaten, VII.1923, Rüschkamp; 1 9 . 

Oirschot, 21.VIII.1922, Venmans; 2 9. 

Scheveningen, VI, Everts; 1 9 . 

Den Haag, V, Everts; 1 9 . 

Everts determineerde deze exemplaren als H. reppensis (Herbst). Eén vrouw¬ 

tje en een mannetje uit Hilversum (20.IX) en een vrouwtje uit Oirschot be¬ 

schouwde hij als de f. subconcolor Weise. Het mannetje is echter te herkennen 

aan de genitalia; de vrouwtjes hebben weliswaar slechts een kleine vlek op de 

dekschilden, maar bij geen van de twee exemplaren is het voorhoofdschild vier¬ 

kant, zoals het bij H. subconcolor zou moeten zijn. 

H. subconcolor Weise N.N. 2124b. 

Epen, 1910, Zöllner; 1 $ . 

Vörden, IX, Groll; 1 $ . 

Deze dieren beschouwde Everts als H. campestris (Herbst), f. concolor Suffr. 
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H. subconcolor Weise, oorspronkelijk beschreven als een vorm van H. reppensis 

(Herbst), is volgens Günther een goede soort. 

H. campestris (Herbst) N.N. 2124a. 

Arnhem, VI, Klynstra; 2 $ . 

Montferland, V, Schölten; 6 $ , 7 $ . 

Nijmegen, VI, Tesch; 2 $ . 

Beek bij Didam, IV, Schölten; 1 $ . 

Deze exemplaren werden ook door Everts gedetermineerd als H. campestris. 

Twee vrouwelijke exemplaren uit Montferland beschouwde hij als respectievelijk 

naderende en behorende tot de f. concolor Suffr., maar daar beide vrouwtjes een 

— zij het kleine — vlek op de dekschilden vertonen, moeten ze tot de typische 

vorm gerekend worden. 

De drie soorten kunnen a.v. worden onderscheiden (zie ook de tabellen in 

Günther (1959) en Horion (1961, pp. 320—321): 

I. De lichte vlek op de dekschilden ligt iets achter het midden (ontbreekt bij 

de f. concolor Suffr., niet inlands). Lichaamsomtrek kort ovaal of bijna 

rond .... Ho campestris (Herbst) 

— De lichte vlek ligt in het apikale deel van de dekschilden, of ze ontbreekt. 

Lichaamsomtrek lang ovaal of elliptisch ... 2 

2. Dekschilden met een duidelijke lichte vlek. Voorhoofdschild breder dan 

lang ....... H, pseudopustulata Muls. 

— Dekschilden zonder, of met een kleine, lichte vlek. Voorhoofdschild onge¬ 

veer vierkant .. H. subconcolor Weise 

Summary 

Of the coccinellid genus Hyperaspis Redtb., the following species occur in The 

Netherlands: H. pseudopustulata Muls., H. subconcolor Weise, H. campestris 

(Herbst). 
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Vacature. Op het Laboratorium voor Entomologie te Wageningen bestaat een vacature 

voor een assistent voor oecologisch onderzoek. Aanstelling al naar in bezit zijnde diploma’s 

tot in de rang van analist. 

Sollicitaties bij de Hoogleraar-Directeur, postbus 62, Wageningen. 

Chemical control of insect pests. Van 15—27 september 1963 zal te Londen een congres 

gehouden worden, dat geheel gewijd is aan dit onderwerp. Speciale aandacht zal geschonken 

worden aan de gevaren van de rigoureuze toepassing van chemische bestrijdingsmiddelen 

voor mens en dier. 

De kosten bedragen £ 55. Aanmelden tot uiterlijk 30 juni a.s. bij The British Council, 

Keizersgracht 343, Amsterdam-C. 


