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Molordus mirior {LlNNf1EUS) Beerne:-i 2. VI.198!.J 

i...UCANIDJ\E 

Pla:<{Cerus ::::c.cat,ol des : '..INNAEUS) 3ee!"nem 23. 'J. 1983 

DERODONTIDAE 

Laricobius erichsoni ROSENHAI.JER Beerner.:i 12.V.1984 

CHRYSOMEL1DAE 

Zeu,s;:ophoi'__a_ ::,cutel.:.aris SiJFfliIAN ()ostkamp 11. VI. 1984 

CURCULION1DAE 

Lasiorhynchites sericeus (:-!ERBST) Beernem 23. VJ...1984 
Lasiorhyr.chites cavifrons (G'iLLENHAL) Beer·nem 26.V.1983 
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3. Op aa.nvraag van Dhr. R. SEGERS die zich liet veror.tschul
digen, doet de Secretaris ae volgende mededeling. 
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coteopterologische mectedelingen 
Laboratorium voor Oecologie cter 

zoogeografie en Natuurbehoud 

van het 
Dieren, 

(RUG) 

Nummer VIII 

(COLEOPTERA) IN 
KREKENGEB!ED. 

STAPHYLINIDAE 
OOST·VLAAMSE 

HET 

door R. Segers*, K. Desender en 
A. Anselin. 

Localiteit : Sint-Jan-in-Etemo {UTM-hok) : ES47), Oostpolderbeek 
Data : Wekelijkse beroonstering van 20-4 toto 21-7-1982. Veertien
daagse bemonstering van 21-7 tot 29-9-1982. 
Collectie : Laboratorium voor Oecologie. 
Habitaatstypes: Vochtig rietland, grens akkers met droger ver
ruigd rietland, slibrandjes, nit,rofiele \•eget.atie onder boom. 
Vangmethode : 15 permanente bodemvallen, diameter 9 cm. 
Naamgeving : naar FREUDE, HARDE & LOHSE {196~) 

Soortenlijst { totaal aar,tal) 

Bledius fracticornis (PAYK.} (1), 3ledius subterraneus ER. 
(14), Coprophilus striatulus (F.) (52), Euaesthet~~ bipunctatus 
(LJUNGH.) (6), Euaesthetus laeviusculus MANNH. (2), Gabrius pen
!.1.§...t}!~ SHARP ( 23), Gabri us trOt;SUlus ( NORDM.) ( 1), Lathrobium 
geminum KR. (17), Lathrobium lvngulum GRAV. (4), Lesteva sicula 
ER. { 1), Micropeplus porcatus ( F.) ( 1), Ocypus globulifer 
(GEOFFR.) ( 1), Omalium rivulare (PAYK.) (1), Oxytelus rugosus 
(GRAV.)(145), Oxytelus sculpturatus GRAV \71), Oxytelus tetraca
rinatus BLOCK ( 23), Paederus riparius ( L.) ( 4}, Philonthus dis
coideus (GRAV.) ( 1), Phil on thus fuscipennis ( MANNH.) { 94), Philo
n~ laminatus (CREUTZ) (18), Philonthut; micantoides BENICK 
LOHSE (4}, Philonthus auisguiliarius (GYLL.) (15), P hilonthus 
vans (PAYK.) (1), Philonthus varius (GYLL.} (14), Platysthetus 
tlutaceus THOMS. (5), Proteinus ovalis STEPH. { 1), ~~1:1_li
ginosus (GRAV.) (8}, Quedius molochinus {GRAV.) (9), Quediu~ 
nigricePS KR. ( 5), Que di us ni ti pennis STEP!-!. { 1 ) , Sten us bigutta-

* I.W.O.N.L. 
K. L. Ledeganckstraat 35, 9000 GENT. 
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1:i!...§. 1l., (29), ~_en:..is_!i_i:~~-ulatus GYLL. (42), Ster.us boops 
LJUNGH. '.95), ~~l'.runniceps STEPH. (5), Stenus canaliculatus 
GYLL. '. F.i~., Stenus cat bonarius GYLL. ( 1), Stenus crassus STE?H. 
(2:·, ili·c;s rcrmice:01u:" .i<1ANNi-i. (3i, ~~ juno (PAYK.J (38), 
S:er.us r~if":itulus GYLL. (10j, Stenus pallides GRA\'. (1), Sterius 
=~lus_tri, s r::~2), S:er,us pusi.i.lus STEPh' ·\g), ,Sten us s~ 
t.rt. I_ li, \':llicus rufipes ·'.GERM.) ( 1), Tachir,~~o~ticinus 
(GhA'.'.J (6), Tachir..t.;s .:.2.ticollis (GR.4.11.) t~;,,Tocttl;i:;;-~;ginef:. 

G :.r·.; (1), ~c~ _ _cufipes (DEG.) {127), Tachypory~.-~~ 
(L.) (2!.J), T.~ogO..f·hloeus cilineatus (STEPH. J (7), Trogophloeus 
·.::orticii:•1s (GRAV.) (l.J6}, Xant.hC.linus .!.ongiventris rn"RC]J;~ 
~l~i_;_c:s se~i!"'ufus ( RTT.) ( 2 .1. 

Bespr·eking 

Deze liJst om,1at 117G ex. ver·,jeeld 0 1;e, 611 soorten Staphyli
nidae. Twee belangr1jke •kc:ologische groeperr zijn talrijk verte
genwovrdigd. Een eerste bestaat Liit weid verspreide, eurytope 
soorten als C)xytelu~ rugo.sus, Tachinus rufiµes, Philonthus fus
:.::iper,nis, Sc-t:nus boops .,_--: canalic::.;Latus, en <Jxytelus sculptura:
t.us, jie al!e, in~r;,en,je voJgorc!e, in grate aantallen voorko
~en. 

In een tweede groep vinden we meer hygrofiele soorten van 
hooiland, moeras en oeverbiotopen. Het genus STENUS, waarvan we 
16 soorten aantroffen, valt hierbij op door zijn aantal 
zeldzaamheden: ( 1: laatste waarneming in de literatuur; n: 
bi~komende nieuwe vondsten): 

~ carbo:Ja!"'ius 

l : 'JilVOO!'•:.k, :noeras (F:lENNET 1943). 

n : Der.Je..---bt::lle, hoo.ilar.11 en liesgrasvegetatie, 
17/4 en 18/5/1982. 

Galmaarcien. nat rrooiland 2c,/ 2/ 1982 : I 3 

zeer talrijk op 
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Stenus crassus 

l _ Anderlecbt (BONDROIT 1907). 
b e nat hooiland, 6/10/1982 : 1 vr. n : Herts erg , 

1 
men. 

?oeke, gras:!.and, 16/6/1982 : 

Stec1us formicetoru:'l EELG. NOV. SPEC. 

n :Stuivekenskerke, oever, 18/~/ ~~'. 
Dostkamp weilana, 12/8/1982 

(leg. rt. Bosmans) , 1 man. 

Stenus ~elanopus 

1 
n 

Hoboken, Boom (ROELOfS 1907). 
Oostkamp, gr as land, 17/5/1982 

Stenus palustris : 

1 Bornem, 
Woumen, 

J/7/ 1938 (FAGEL 1939) 
holle lisdoddestengel, 

stenus pusillus 

: 1 man. 

l.,/j/1978 1 man. 

l 
n 

Li.'..lo, Hoboken, 
Gistel en .Sint-

Austruweel' 2oitsfort ( ROELOFS 
Joris, oevers, 2/5/1983 2 vr. 

1907). 

Volgende soorten zijn eveneens faunistisch interessant 

Omalium excavatum 

l : Hoboken (ROELOFS 1937). 

Fhilonthus fulvipes : 

l - Deurne Hoboken Lillo (ROELOFS 1932). 

n ; Smeere~be, nat ~ooiland, 27/8/1982 ; 1 

Philonthus micantoides BELG. NOV. SPEC. 

man. 
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Alleende man.zijn te onderscheiden van P. micans (GRAV.), waaroo 
alle ·.Toege;·t: meldingen terugva::..:.en. De soort were pas in 1956 
a.fges;:ilitst .!odat herziening var: Je collecties gewen5t is. 
We troffen eveneensman.acl.11 te Je:iderbelle, hooiland, 17/4/1982. 

Xan thol i:ius sen;irufu~ er:ige verme.:.dingen 

- :Jelle, welland, 28/')/FJBO, 1 9(D'HULST.E:R & JESEND2:R, 1982). 
-.=sornem, rietveld, 10/980 14 ex. (SEGERS & BOSM.ANS, 1982). 
-Hesnil-Eglise, bos, ~/7/1966 (GASPAR & VERSTRAETEN , 1972) 

De onder!'aii:Lie ·"-LEOCH.".RlNAE:, zeer talrijk aar:wezig ( 1316 ex. 
wc10.rvan 660 in een vangpot) wer-d niet nader gedetermineerd. 

1.Jnze gegevens wiJzen erop dat dit soort biotoop, naast 
andere 11:Jchtige, weinig toegankelijke terreinen, nag dui,jelijk 
on,jerbemonsterd blijft in Belgie. Eveneens blijkt duidelijk het 
niaat in de puolicaties aangaande Staphylinldae. De eerste auteur 
staat dan oo.< graag ter beschikking voor verdere waarner.iin"en of 
de ter'minaties. · 

0 
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SEGERS R. & R. BOSMANS.1982. Diversity and similarity between 7 
sampling sites at the ~MoerA, Bornem (Belgium) based on pitfall 
trapping of Staphylinidae, Carabidae (Coleoptera) and Araneae 

Biol. Jaarboek Dodcnaea. 50 : 202-216. 

5. Dhr.P.GROOTAERT heet de leden van de werkgroep 
1
Diptera 

van Belgie• harteliJk welkom bij hun tweede bij8enkomEt. De derde 
nieuwsbrief wordt rondgedeeld en bevat de volgende thema's 
boekennieuws, een toelichting bij de start van de catalogus van 
de Diptera van de wereld, twee oproepen voor materiaal en een 
adressenli~st van de leden. Tot besluit laat Dhr. P. GROOTAERT 
vier pas ., verschenen identificatiewerken circuleren en geeft de 

volgende bespreking. 

Boekbespreking 

De Blaaskopvi iegen en Roofvliegen van Nede:·land en Belgie 
door Mark van 1/een, Jeugdbondsuitgeverij, 1984, 52 -p-.--

De sleutel tot deze twee families is zeer vlot te gebruiken en 
goed geillustreerd. Zeer positief is dat er telkens lets over de 
levenswi jze -.,an de soort wordt vermeld. De diagnose van de soort 
zit telkens in de sleutel verwerkt en lijkt voldoende uitgebreid 
om zeker te zijn van de identificaties. Wat betreft de Conopidae, 
blijft het genus Thecophora met zijn 5 soorten moeilijk te bepa
len. K. V. G. Smith ( 19 69) gee ft slec bts 2 soorten op voor Groot 
- Brittannie waaruit weer blijkt dat men voorzichtig meet zijn 
met de Britse tabellen. Een schoonheidsfoutje voor de taxonoom is 
dat de auteursnamen van de soorten zijn afgekr:irt en de datum 

ontbreekt. 

De tabel is te bestellen door 5 gulden te storten op giro 233040, 
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Jeugdbondsuitgeve:-ij, 's Graveland Nederland of bi.i de Jeugbond 
voor Natuurstudie en Milieubescherming, Kortrijksepoortstraat 
140, 3-9000 Gent. 

De Nederlandse 3oorvliegen ( Tephrit.idae) en ?rachtvliegen ( Otiti
dae) 
door· 'd. J. Katos en B. van J\artsen, K. N. N. V., 198.!.l, 52 p. 

Deze heruit.gave is rijkelijk geillustreerd. Wat betreft de Boor
vliegen, belangr ijke i:;lan tenparasieten, is di t werkje een stap 
voorwaarts. Het be hand el t de 70 soo:-"ten die tot nu toe in Neder
land werden gevonden. Tien soorten daarvan werden nog niet in 
Belgie gevon.den, tEirwijl 11 soorten niet vermeld zijn welke reeds 
van Belgie bekend zijn. Dit neemt niet weg ,jat rien toch bijna 90% 
van de Belgische fauna zal kunnen identificeren. De sleutel tot 
de genera is niet dichotomisch, v,at even wennen is. Een steek
oroef v1ees uit dat men er tocn gemakkelijk uit wijs geraakt. 
5ijzonder jammer is dat de genera Paroxyna (7 soorten), Oxyna (3 
soorten) en Campiglossa ( 1 soortl niet gescheiden warden wat 
heelwat zoekwerk tot gevolg heeft. Daarnaast is er geen sleutel 
·,oar het genus Paroxyna (7 soorten) zodat men de figuren moet 
vergelijken (2 soorten zijn niet geillustreerd). 
1/oor het belangrijke genus Tephritis wordt eveneens geen sleutel 
gegeven voor de 12 soorten. Gelukkiglijk wordt per soort een 
korte beschrijving gegeven zodat men t.och een controle heeft op 
de identificatie. 
Bijzonder ir.teressant is de tabel met 
gerangschikt met hun parasieten en de 
zich bevinden ( bloemhoofdje, stengel, 
ren). 

waardplanten: alfabetisch 
plaats waar de parasieten 
vruchten, wortel of blade-

Wat betreft de Prachtvliegen warden er 13 soorten vermeld en kart 
beschreven doch er werden geen Belgische waarnemingen in ver
werkt. Oak dit gedeelte zal goed bruikbaar zijn voor identifica-
tie van Prachtvliegen in Vlaanderen. 

In de Handbooks for the Identification of British Insects zijn 2 
belangrijke werken verschenen : 

Sciarid flies, Diptera, Sci2ridae door P. freeman, 1984, 68 p. 
Scuttle flies, Diptera, Phoridae door R. H. L. Disney, 1984, 81 

pp. 
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Beide werken zijn een grate stap voorwaarts daar soorten behoren
dctot die families, tot nu toe nauwelijks met enige zekerheid te 
identifi::::eren waren. Spijtig, zeals bijna steeds in de Handbooks, 
is de beschrijving van de soor·ten zeer beknopt, zodat er steeds 
problemen zijn met onze fauna. Men ka!l r:.iet genoeg benadrukken 
dat de Britse fauna niet volledig overeenkomt met de 3elgische 
fauna. Echte Centraal- Europese soorten komen in Groot- 2ri t tan
nie niet voor, maar wel in Zuid - Beigie. 

6. Aan de hand van een grote reeks diapositieven illustreert 
Dhr. K. HOF'MANS de vier geomorfologische streken van het 
Natuurpark 'Viroin-Hermeton', en bespreekt de Muscidae fauna van 
dit natuurpark: 

DE MUSCIDAE FAUNA VAN HET 

NAl UURPARK 'VI ROI N-HERME fON' 

door K. rlotmans 0 en 8. Barer.brug 

Het na::-uurpark "Viroin - Hermeton" is gesitueerd in het 
Zuiaoosten van de streek /\tussen Samber en :-:2asA. rlet is gelegen 
in lJ geomorfologische streken; gaande van Noord naar Zuid zijn 
dit : "Condroz de l' Hermeton", "fagne schisteuse', /\Calestienne" 
en 'Ardenne" ( Anon, 1980). Door deze uitzonderlijke ligging bezit 
het natuurpar·k een grate verscheidenheid aa:-1 biotopen. In het 
kader van een algemene inventarisatie van de fauna en flora van 
dit rijke gebied, werd in 1983 gestart met een studie van de 
Muscidae, welke ir. 1981.J werd voortgezet. in 1983 verzamelden we 
de vliegen in de bossen van de 'Calestienne~ en de Ardennen, 
terwijl we in 1981.J vooral de kalkgraslanden van de "Calestienne" 

0 Laboratorium voor algemene 
Verheyenj, :,.i.::.C.Antwerpen, 
pen. 

dierkunde (Dir. Prof. Dr. W. 
Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwer-
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