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VERENIGINGSNIEUWS
10-12 sept.

Weekend-excursie naar de Biesbosch

27 november

Workshop te Nijmegen

februari '94

Workshop

NIEUW LID
Kees van den Berg, Camera obscurastraat 106, 3813 PL, Amersfoort (033-802626).

WEEKEND-EXCURSIE BIESBOSCH (10-12 september 1993)
Evenals vorig jaar is er ook dit jaar weer een weekend-excursie naar een ontoegankelijk
gebied, dat niet in één dag te bezoeken valt. Dankzij de inspanningen van J. Blommaart is
ditmaal de Biesbosch, land van griend en Beverluis, aan de beurt. Op het programma staan
een vaarexcursie door de Biesbosch (zaterdag) en een bezoek aan de Amer en het Gat van
den Ham (zondag). Voor de overnachting hebben we de beschikking over trekkershutten op
Camping Drima te Drimmelen. Gedurende het weekend kunnen we gebruik maken van de
praktijkruimte van het nabijgelegen bezoekerscentrum. Kortom het belooft een
heugenswaardige excursie te worden.
De kosten bedragen hf1 55,- per persoon. Er is gereserveerd voor 20 personen: wie het
eerst komt, eerst maalt. Dit bedrag is exclusief de avondmaaltijden. Opgave door overmaking
van bovenstaand bedrag op giro 4058536 t.n.v. Sektie Everts, Utrecht.
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CONTRIBUTIE
Geacht lid van de Sektie Everts, volgens de administratie dient U over de volgende,
omcirkelde, jaren nog contributie te voldoen (htl 7,50, giro 4058536 Everts, Utrecht):

90

91

92
De penningmeester

VERSLAG VAN DE EXCURSIE NAAR DE TICHELGATEN TE BUREN
(7 september 1991)
In tegenstelling tot de najaarsexcursie van 1991 dit keer geen regen. Sterker nog, er was al

weken lang geen droppel gevallen. Dit maakte vooral het verzamelen van bodem-, oever- en
waterkevers er niet gemakkelijker op. Toch toog een tiental deelnemers aan de slag. Dit
leverde uiteindelijk een alleszins acceptabele lijst met bijna 200 soorten op. Hiervoor werden
gegevens ontvangen van de heren van Nunen, van Vondel en ondergetekende. Fytofage
soorten ontbreken door de gebruikte verzamelmethoden vrijwel geheel in onderstaande
opsomming.
Het onderzochte terrein bestaat uit een kleinschalige afwisseling van bos (populier),
grienden, rietmoeras, schrale graslanden en plasjes. Door het tichelen is op verschiedene
plaatsen kalkrijk zand aan de oppervlakte gekomen.
Onder de waterkevers verdienen Hydrochara caraboides (Kleine Spinnende Waterkever),
Hydraena palustris en Hydrochus megaphallus zeker vermelding. Deze laatste soort is in zijn
voorkomen vrijwel beperkt tot het stroomgebied van de grote rivieren. De histeride Acritus
nigricornis, die gezeefd werd uit een mesthoop, is waarschijnlijk niet zo zeldzaam, maar
wordt door zijn geringe grootte vaak over het hoofd gezien.
Uit zeefsel van zwarte bladaarde op de bodem van een pas drooggevallen
wilgenstamgriend kwamen een groot aantal soorten te voorschijn, waaronder Stenus argus,
Philonthus fumarius en maar liefst 25 exemplaren van de zeldzame aleocharine Diochmonota
clancula. Inspectie van de drooggevallen bodem van een rietpoelleverde naast een aantal in
de modder weggekropen waterkevers (o.a. Hydraena palustris, Peltodytes caesus, Haliplus
ruficollis, Agabus undulatus, Ilybius quadriguttatus en Helochares obscurus) niet alledaagse
soorten: Dacrila fallax, Carpelimus obesus en de pselaphide Trissemus impressus.

o. Vorst
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Soortenlijst excursie Tichelgaten te Buren, 7 september 1991
HYDROCHIDAE
Hydrochus carinatus Germ.
Hydrochus megaphallus Berge

CARABIDAE
Carabus granulatus L.
Leistus fulvibarbis Dej.
Nebria brevioollis (F.)
Notiophilus palustris (Duft.)
Notiophilus biguttatus (F.)
Elaphrus oupreus Duft.
Lorioera pilioornis (F.)
Dysohirius globosus (Hbst.)
Treohus quadristriatus (Sohrk.)
Bembidion dentellum (Thunb.)
Bembidion semipunotatum (Donov.)
Bembidion ass~ile Gyll.
Bembidion biguttatum (F.)
Bembidion aeneum Germ.
Bembidion guttula (F.)
Bembidion lunulatum (Fouror.)
Patrobus atrorufus (Ström.)
Pterostiohus strenuus (Panz.)
Pterostiohus nigrita (payk.)
Pterostiohus anthraoinus (111.)
Pterostiohus minor (Gyll.)
Agonum moestum (Duft.)
Agonum mioans (Nicol)
Agonum fuliginosum (Panz.)
Agonum pelidnum (Payk.)
Platynus assimilis (payk.)
Platynus obsourus (Hbst.)
Oodes helopioides (F.)
Badister dilatatus Chaud.
Odacantha melanura (L.)

HYDROPHILIDAE
Helophorus aequalis Thoms.
Helophorus brevipalpis Bedel
Helophorus obscurus Muls.
Coelostoma orbiculare (F.)
Cercyon ustulatus (Preyssl.)
Ceroyon melanooephalus (L.)
Ceroyon marinus Thoms.
Cercyon lateralis (~rsh.)
Cercyon unipunctatus (L.)
Cercyon atricapillus (Marsh.)
Cercyon terminatus (Marsh.)
Ceroyon oonvexiusculus Steph.
Cercyon sternalis Shp.
Cercyon analis (payk.)
Megasternum obsourum (Marsh.)
Anacaena globulus (Payk.)
Anaoaena limbata (F.)
Anacaena lutesoens (Steph.)
Heloohares obscurus (Müll.)
Enochrus ochropterus (Marsh.)
Enochrus testaceus (F.)
Enochrus eoarotatus (Gredl.)
Cymbiodyta marginella (F.)
Chaetarthria seminulum (Hbst.)
Hydrochara caraboides (L.)
HISTERIDAE
Aoritus nigricornis (Hoffm.)

HALIPLIDAE
Peltodytes caesus (Duft.)
Haliplus lineatocollis (Marsh.)
Haliplus ruficollis (Geer)
Haliplus heydeni Wehncke
Haliplus fluviatilis Aubé
Haliplus lineolatus Mannh.
Haliplus ~culatus Gerh.

SILPHIDAE
Phosphuga atrata (L.)
CHOLEVIDAE
Nargus velox (Spence)
SCYDMAENIDAE
Scydmaenus tarsatus Müll.Kunze

DYTISCIDAE
Noterus crassicornis (Müll.)
Hyphydrus ovatus (L.)
Hygrotus inaequalis (F.)
Hydroporus angustatus Sturm
Hydroporus umbrosus (Gyll.)
Hydroporus palustris (L.)
Hydroporus striola (Gyll.)
Hydroporus erythrocephalus (L.)
Suphrodytes dorsalis (F.)
Laocophilus minutus (L.)
Laccophilus hyalinus (Geer)
Copelatus haemorrhoidalis (F.)
Agabus bipustulatus (L.)
Agabus undulatus (Schrk.)
Ilybius ater (Geer)
Ilybius quadriguttatus (Lacord.)
Nartus grapei (Gyll.)
Colymbetes fuscus (L.)
Acilius canaliculatus (Nicol.)
Dytiscus marginalis L.

STAPHYLINIDAE
Carpelimus rivularis Motsch.
Carpelimus obesus Kiesw.
Carpelimus impressus Boisd.Laoord.
Carpelimus cortioinus (Grav.)
Carpelimus elongatulus Er.
Oxytelus sculptus Grav.
Anotylus rugosus (F.)
Platystethus cornutus (Grav.)
Stenus juno (payk.)
Stenus bimaculatus Gyll.
Stenus boops Ljungh.
Stenus incrassatus Er.
Stenus argus Grav.
Stenus carbonarius Gyll.
Stenus brunnipes Steph.
Euaesthetus ruficapillus Boisd.Lacord.
Paederus riparius (L.)
Astenus pulchellus (Heer)
Rugilus rufipes Germ.
Rugilus orbiculatus (Payk.)
Lithocharis ochraoeus (Grav.)
Lathrobium quadratum (payk.)
Lathrobium brunnipes (F.)

HYDRAENIDAE
Hydraena palustris Er.
Ochthebius minimus (F.)
Limnebius aluta Bedel
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Lathrobium fovulum Steph.
Lathrobium impressum Heer
Leptacinus pusillus (Steph.)
Xantholinus longiventris Heer
Othius myrmecophilus Kiesw.
Erichsonius cinerascens (Grav.)
Philonthus fumarius (Grav.)
Philonthus tenuicornis Rey
Philonthus cognatus Steph.
Philonthus quisquiliarius (Gyll.)
Philonthus longicornis Steph.
Gabrius splendidulus (Grav.)
Gabrius nigritulus (Grav.)
Gabrius pennatus Shp.
Ocypus melanarius (Heer)
Quedius cruentus (01.)
Quedius fuliginosus (Grav.)
Quedius maurorufus (Grav.)
Habrocerus capillaricornis (Grav.)
Tachyporus nitidulus (F.)
Tachyporus obtusus (L.)
Tachyporus hypnorum (F.)
Tachyporus dispar (payk.)
Deinopsis erosa (Steph.)
Myllaena intermedia Er.
Myllaena minuta (Grav.)
Hygronoma dimidiata (Grav.)
Homalota plana (Gyll.)
Ischnopoda atra (Grav.)
Dacrila fallax (Kr.)
Aloconota languida (Er.)
Amischa analis (Grav.)
Amischa decipiens (Shp.)
Dochmonota clancula (Er.)
Geostiba circellaris (Grav.)
Dinaraea aequata (Er.)
Atheta palustris (Kiesw.)
Atheta fungi (Grav.)
Atheta sordidula (Er.)
Atheta celata (Er.)
Atheta graminicola (Grav.)
Atheta basicornis (Muls.Rey)
Atheta nigripes (Thoms.)
Acrotona pygmaea (Grav.)
Acrotona aterrima (Grav.)
Pachnida nigella (Er.)
Meotica exilis (Er.)
Ocyusa maura (Er.)
Oxypoda elongatula Aubé
Oxypoda procerula Mannh.
Aleochara lanuginosa Grav.

CUCUJIDAE
Monotoma sp.
Silvanus unidentatus (F.)
Psammoecus bipunctatus (F.)
Uleiota planata (L.)
CRYPTOPHAGIDAE
Atomaria munda Er.
Atomaria ruficornis (Marsh.)
LATHRIDIIDAE
Enicmus minutus (L.)
Enicmus transversus (01.)
Corticaria elongata (Gyll.)
Corticarina gibbosa (Hbst.)
COCCINELLIDAE
Cocciduia scutellata (Hbst.)
Cocciduia rufa (Hbst.)
Propylaea quatuordecimpunctata (L.)
SCARABAEIDAE
Oxyomus silvestris (Scop.)
CHRYSOMELIDAE
Galerucella pusilla (Duft.)
Agelastica alni (L.)
Aphthona coerulea (Fourcr.)
Epithrix pubescens (Koch)
Chaetocnema sp.
CURCULIONIDAE
Ceutorhynchus erysimi (F.)
Neosirocalus floralis (Payk.)

PSELAPHIDAE
Bibloplectus sp.
Euplectus sp.
Euplectus sanguineus Denny
Rybaxis longicornis (Leach)
Trissemus impressus (Panz.)
MALACHI IDAE
Anthocomus coccineus (Schali.)
CLAMBIDAE
Clambus pubescens Redt.
HELODIDAE
Cyphon phragmiteticola Nyh.
DRYOPIDAE
Dryops luridus (Er.)
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