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Vangsten van de Kleine Poppenrover, Calosoma inquisitor (L.) 

(Col.) 

door 

W. HELLINGA 

De uitspraak van wijlen Dr. Everts, dat vele keversoorten niet zeldzaam zijn 

als wij maar weten waar en wanneer zij voorkomen en de juiste vangmethode 

kennen, gaat ook op voor de kleine poppenrover, Calosoma inquisitor (L.). 

Everts vermeldt in zijn werk, dat deze kever niet zeldzaam is in eikenbossen van 

Gelderland en Limburg. Toch hebben verzamelaars er maar weinig kunnen vangen 

en de meeste waren ongetwijfeld toevalligheidsvondsten. 

Ik heb nu gelegenheid gehad het voorkomen van deze mooie kever te bestuderen 

op een terrein van slechts enkele hectaren groot in de buurt van Hoog-Soeren, 

waar enkele percelen eikehout voorkomen in stammen van ca. 30 cm diameter. 

Met een grote regelmatigheid verschijnen de eerste exemplaren direct na het 

uitkomen van de bladeren en met het verschijnen van de eerste rupsen. De eerste 

dieren werden bemachtigd op 10 mei 1959, 11 mei I960, 15 mei 1961 en (na 

het zeer koude voorjaar) 15 juni 1962. 

In de daarop volgende twee weken kunnen ze bij honderden worden bemach¬ 

tigd in het type en de aberraties: viridimarginatum Letzn., coeruleum Letzn., ni¬ 

grum Letzn. en cup re urn Motsch. 

In I960 ving ik tezamen met nu wijlen de heer P. van der Wiel als nieuwe 

aberratie voor onze fauna de ab. viridescens Reitt. in een vijftal exemplaren. 

Aangezien de dieren in de toppen der bomen voorkomen, zijn ze op het oog 

niet te vangen. Bij een flinke trap tegen de stam vallen ze echter naar beneden, 

waar ze zich pijlsnel tussen de bladeren of het mos verschuilen en dan vrijwel 

niet meer te vinden zijn. 

Tezelfdertijd kan men op deze manier ook vangen: Elater cinnabarinus 

Eschsch., een zeldzame kniptor, en Xylodrepa quadripunctata (L.), een mooie 

aaskeversoort 

Zodra de knoppen uitlopen is op deze wijze ook het kleine vliegend hert, 

Systenocerus caraboides (L.), in aantal te bemachtigen. Ook deze kever komt een 

tiental dagen voor, juist voordat de poppenrovers verschijnen. 

Met deze ervaring, bij Apeldoorn opgedaan, heb ik Calosoma inquisitor ook zo 

gevangen nabij Arcen (L.), echter in veel kleiner aantal. 

Summary 

Calosoma inquisitor can easily be collected, with some aberrations, from oak 

trees in the woods of Hoog-Soeren near Apeldoorn, by kicking the trees, so that 

the beetles come falling down. Some other Coleoptera can be caught in the same 

way. 
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