
SEKTIE EVERTS INFO - 29 

BESTUURSMEDEDELINGEN 

Bestuursleden: 
Voorzitter: 

Penningmeester: 

Coord. vergad. : 

Leden: 

Jan Cuppen, Buurtmeesterweg 16, 
6711 HM, Ede (0318-652039). 
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VERENIGINGSNIEUWS 

november 1995 

25 nov Workshop in Tilburg, in het Noordbrabants Natuurmuseum, aanvang 10.30 uur. 

24 feb 1996 Workshop 

11 mei Excursie naar de omgeving van Vlijmen 

6-8 sept Weekendexcursie naar zuidoost Drenthe 

23 nov Workshop 

WORKSHOP TILBURG 

De komende workshop te Tilburg zijn we te gast bij het Noordbrabants Natuurmuseum 
(Spoorlaan 434). Het museum ligt schuin tegenover het station! De aanvangstijd is 10.30 uur. 
Het museum is open om 10 uur. Het ochtendprogramma ziet er als volgt uit: 

- Huishoudelijk deel 
- Projecten 
- Bernhard van Vondel over het tekenen van kevers. 
- Jan Cuppen over het genus Glischrochilus in Nederland. 

De middag is, zoals gebruikelijk, gereserveerd voor de 'onderlinge' contacten. 
Tot ziens in Tilburg. 

CONTRIBUTIE 1996 

U wordt verzocht de contributie over 1996 over te maken op giro 4058536 t.n.v. Sektie 
Everts, Utrecht. Evenals dit jaar (en vorig jaar) bedraagt deze flO,-. Kijk ook eens na of u 
over voorgaande jaren de contributie wel voldaan hebt. Er staat in het totaal nog 1740,· aan 
achterstallige contributie uit. Voor de sektie is dit een niet onaanzienlijk bedrag! 
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VERHUISD 

A. van Nieuwenhuyzen, Kochstraat 61 k215, 9728 KD Groningen, tel. 050-5262862. 
C.F.M. den Bieman, 't Hofflandt 48, 4851 TC Ulvenhout, tel. 076-5613450. 

TIEN-KEVER PROJECT II 

Zoals in Sektie Everts Info 27 (april 1995) al te lezen viel is de sectie met een nieuw tien
kever project gestart. Vaneen aantal leden werden reeds gegevens of materiaal ontvangen. 
Meedoen kan natuurlijk nog steeds. 

Van de Pyrochroidae (Vuurkevers) zijn de gegevens uit het Nationaal Natuurhistorisch 
Museum inmiddels binnen. Deze zijn verwerkt tot de een drietal voorlopige 
verspreidingskaartjes (kleine stippen betreffen gegevens van voor 1900, iets grotere stippen 
de periode 1900-1950, de grote stippen zijn van na 1950). Deze soorten vertonen alle een heel 
fraai en verschillend verspreidingspatroon ! Opvallend is vooral het beeld dat Pyrochroa 
serraticornis te zien geeft. Het zwaartepunt van haar verspreiding ligt in het groene hart van 
Holland. Je vraagt je af welke ecologische voorkeuren verantwoordelijk zijn voor een 
dergelijke verspreiding. Er zijn maar weinig soorten die voornamelijk in het westen van het 
land te vinden zijn en toch niet direct of indirect gebonden zijn aan kustbiotopen als duinen, 
kwelders of brakke binnenwateren. Natuurlijk zijn er nog veel meer, ook ecologische, 
gegevens nodig om een dergelijk verspreidingspatroon te begrijpen. 

Mocht je gegevens of materiaal hebben neem dan even contact op Jan Cuppen of 
Oscar Vorst, of neem het mee naar Tilburg! Nog even ter herinnering, het gaat om de 
volgende tien soorten: Pyrochroa serraticornis, P. coccinea, Schizotus pectinicornis 
(Pyrochroidae), Trixagus (Throscus) brevicollis, T. dermestoides, T. carinifrons, T. 
elateroides, T. obtusus (Trixagidae, voorheen Throscidae), Aridius (Latridius) bifasciatus 
en A. nodifer (Latridiidae). 

Pyrochroa coccinea Pyrochroa serraticomis Schizotus pectinicomis 
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BUISJES 

De Sektie heeft nog steeds fraaie plastic verzamelbuisjes in de verkoop. Deze buisjes met 
plastic schroef zijn ideaal voor het bewaren van materiaal op alcohol. Op de workshop in 
Tilburg zullen deze te koop zijn tegen kostprijs dwz voor een dubbeltje per stuk. Nog slechts 
duizend stuks voorradig! 

Oproep Georissus crenulatus, Graphoderus bilineatus, Dytiscus latissimus, 
Osmoderma eremita, Lucanus cervus en Cerambyx cerdo. 

10 jaar geleden plaatste ik een oproep voor recente vangstgegevens van Georissus crenulatus. 
Ik heb toen een aantal reacties ontvangen, waarvoor dank. Helaas is het toen niet gekomen 
tot een publikatie, iets wat ik graag wil goedmaken. Uit bijgevoegde voorlopige 
verspreidingskaart blijkt dat deze soort vroeger niet zeldzaam was in het binnenland. 
Tegenwoordig wordt hij/zij vooral langs de kust gevonden. Een tabel met recente 
waarnemingen is bijgevoegd. Mocht u nog over nieuwe gegevens beschikken dan houdt ik 
me zeer aanbevolen. Ook niet Nederlands materiaal is zeer welkom! 

Vijf keversoorten zijn in Nederland wettelijk beschermd: Graphoderus bilineatus, Dytiscus 
latissimus, Osmoderma eremita, Lucanus cervus en Cerambyx cerdo. Behalve over het 
Vliegend hert is weinig bekend over de vroegere en huidige verspreiding. Na een oproep van 
de Balfour Browne Club heb ik het Nederlandse collectie-materiaal van de beide waterkevers 
geïnventariseerd. Gezien het naar verwachting kleine aantal waarnemingen van de andere 
soorten lijkt dit een goede gelegenheid om de status van alle beschermde keversoorten samen 
te vatten. Op basis van het tot nu toe onderzochte materiaal ontstaat de volgende indruk: 

Graphoderus bilineatus - vroeger verbreid doch niet gemeen; nu zeer zeldzaam. 
Dytiscus latissimus - vroeger zeer zeldzaam; nu uitgestorven. 

Waarnemingen van Georissus sinds 1970 

3- 3-1972 Ameland, Hollum Polderman & de Vries 
1973 Ubbergen, Ooijpolder van de Sande 

2- 4-1974 Oostvoorne Krikken 
- 7-1976 Kortgene Sterrenburg 

6- 5-1978 Rilland Bath van der Krift 
24- 5-1979 Rilland Bath 

9- 6-1979 Texel, de Hors Edzes 
11- 5-1980 Leende van der Krift 
21- 3-1984 Loenen H.P.J.J. Cuppen 

6- 4-1985 Venray, Loobeek Vondel 
18- 8-1985 Schiermonnikoog Vorst 
18- 9-1985 Wanroij Edzes 
20- 5-1986 Oostvoorne Nunen 
13-10-1990 Kennemerduinen Vorst 

8- 5-1993 Zandvoort, AWL-Duinen Sektie Everts 
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Osmoderrna eremita - vroeger zeer plaatselijk; nu uitgestorven. 
Lucanus cervus - vroeger plaatselijk; nu nog steeds plaatselijk. 
Cerambyx cerdo - vroeger enkele meldingen; de exemplaren van Cerambyx cerdo zouden 

wel eens allemaal met hout geïmporteerd kunnen zijn; het is de vraag of deze soort 
ooit in Nederland inheems is geweest. 

Om het overzicht te completeren zou ik graag waarnemingen van Nederlands mate~iaal 
ontvangen. Deze zullen uiteraard vertrouwelijk behandeld worden. 

Georissus crenulatus 
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Hans Huijbregts 
Lienplantsoen 60 
2264 Me Leidschendam 
email: hhuijbre@inter.nl.net 


