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Bestuur van de sektie:
Jan Cuppen (voorzitter)

Buurtmeesterweg 16,
6711 HM Ede (0318-652039)

Oscar Vorst (secretaris)

Poortstraat 55,
3572 HD Utrecht (030-2722209)

Bas Drost (coördinator vergaderingen)

Lingedijk 35,
4014 MP Wadenoijen (0344-661440)

Henk Pijpers (penningmeester)

Goudsbloemlaan 63,
2565 CP Den Haag (070-3602017)

Barend van Maanen

Kapellerlaan 20-G
6041 JC Roermond (0475-316090)

Bestuursmededelingen
Op de afgelopen bijeenkomst te Nijmegen is Barend van Maanen gekozen als lid van
het bestuur van de sektie.

Nieuw lid
Herman W.J. de Valk, Heydenrijckstraat 23, 6521 LK Nijmegen (024-3221323).

Verhuisd
B. van Manen, Kapellerlaan 20-G, 6041 JC Roermond (0475-316090).

Gevonden voorwerp
Op de bijeenkomst in Nijmegen is een rood zakmes achtergelaten. De eigenaar kan
zich melden bij Wiet Fliervoet (024-3225259).
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Agenda
26 april

Lentevergadering NEV

10 mei

Excursie Plasmolen

16-18 mei

Balfour-Browne Club meeting in Gotha, Duitsland.

29 mei-1 juni

Excursie Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen

30 mei-1 juni

Zomervergadering NEV

7 juni

Excursie Belgische Entomologische Vereniging naar het
Stramprooier Broek. Verzamelen om 10.00 uur bij de kerk van ‘t
Hasselt, gelegen tussen Bree en Kinrooi. Info: Luc Crévecoeur
(0032-89357760).

5-7 september

Weekendexcursie Lauwersmeer

Excursie naar Plasmolen
Voor de komende excursie naar Plasmolen is vergunning verkregen voor de terreinen
St. Jansberg, De Zevenbergen en de Rivierduintjes bij Mook van Natuurmonumenten.
De met löss bedekte hellingen van de St. Jansberg zijn deels begroeid met loofbos,
deels met naaldhout. Op de steile zuidhelling zijn bronnen, beekjes en stuwmeertjes te
vinden. De andere twee reservaatjes zijn aan de oevers van in de Maasuiterwaarden
gelegen ontgrondingsplassen gesitueerd. De rivierduintjes bestaan uit droge, kalkrijke
zandgronden. In het najaar vindt hier begrazing met schapen plaats.
We verzamelen om 10.30 uur bij hotel Plasmolen. Helaas is er geen station in
de buurt. Als je met iemand wilt meerijden kun je kontakt opnemen met Jan Cuppen.

Spaanse vlieg, glimwormen en vuurvliegjes, een oproep
Hans Huijbregts
In het kader kleine projecten dit keer enkele kevers die weliswaar zeer bekend zijn,
maar waarvan tot nu toe de verspreiding verre van duidelijk was.
De laatst bekende waarneming van de Spaanse vlieg (Litta vesicatoria L.) dateert van
juni 1931 uit Beek bij Nijmegen. Waarschijnlijk is deze soort in Nederland
uitgestorven, maar misschien kunnen onze leden in Limburg en rond Nijmegen nog
eens goed opletten? Alle waarnemingen, ook oude, zijn welkom!
Het materiaal van de glimwormen (Lampyridae) wat tot nu toe is ingevoerd laat een
tamelijk ruime verspreiding zien. Helaas zijn de meeste waarnemingen erg oud.
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Gevreesd moet worden dat de huidige verspreiding beperkt is tot een klein gedeelte van
het voormalige areaal. Naast waarnemingen en collectiemateriaal ben ik ook
geïnteresseerd in meer anekdotische opmerkingen in de trant van: tot eind zestiger jaren
bij station Putten, daarna nooit meer gezien op die locatie.
In samenwerking met een Belgische collega is een uitgebreid vragenformulier in
de maak. Als u in gelegenheid bent een vindplaats van glimwormen af en toe te
bezoeken en genegen bent dit formulier in te vullen zou ik dit graag vernemen.
De projecten Georissus & beschermde kevers (Graphoderus bilineatus, Dytiscus
latissimus, Osmoderma eremita, Lucanus cervus en Cerambyx cerdo; zie Info 29,
november 1995) zullen in de loop van dit jaar worden afgerond. Als u nog gegevens
heeft die ik nog niet heb, dan zou ik die graag z.s.m. ontvangen. Bij voorbaat dank.
Lienplantsoen 60, 2264 MC Leidschendam, 070-3204356

Projekt Duursche Waarden
Zoals toegelicht op de vergadering in Nijmegen, is het doel van dit nieuwe projekt om
een zo kompleet mogelijk beeld te krijgen van de keverfauna van een beperkt gebied.
Dergelijke informatie is schaars.
In dit geval is gekozen voor de Duursche Waarden in de uiterwaarden van de IJssel bij
Olst. Het betreft hier een natuurontwikkelingsgebied in beheer bij Staatsbosbeheer.
Gedurende een jaar zal getracht woden om door middel van een groot aantal
vangtechnieken de keverbevolking van dit gebied te bemonsteren. Het terrein is enkele
tientallen hectaren groot en beslaat een wilgenbos, een gegraven plas en vochtige en
droge graslanden. Er vindt begrazing plaats met Schotse Hooglanders en paarden.
Op 12 april werd een eerste excursie gehouden en zijn de eerste potvallen
ingegraven (zeven series van drie stuks) en is er een raamval geplaatst in het
wilgenbos. De vallen zullen maandelijks geleegd worden. De coördinatie is in handen
van Oscar Vorst.

