SEKTIE EVERTS INFO - 27

april 1995

DUITSE EXCURSIES
Ook dit jaar is onze sektie weer uitgenodigd om deel te nemen aan de excursies van de
Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Ko1eopterologen (zie boven). Voor opgave en verdere
informatie kan men terecht bij Jan Cuppen.

NIEUWE LEDEN
Huibert Barendregt, Kamperfoeliezoom 12,2353 RS Leiderdorp, tel. 071-890720.
Yde Jongerna, Eykmanstraat 24, 6706 JX Wageningen, tel. 08370-22774.

VERHUISD
L. Groot, Hof van Eden 54, 5615 GP Eindhoven, tel. 040-455462.
Andre van Nieuwenhuizen, Kraneweg 8, 9718 JP Groningen, tel. 050-125523.
Menno Schilthuizen, Kamperdijklaan 4, 6866 BR Heelsurn, tel. 08373-16843.

Kennisgeving van overlijden
Onlangs bereikte ons het droevige bericht dat op 29 januari j.l. ons lid Chrétien (Chris) J:M.
Berger op 80-jarige leeftijd in zijn woonplaats Hamont-Achel, België is overleden. De heer
Berger was sinds 1933 lid van de Entomologische Vereniging en mede-oprichter van de
afdeling Zuid-Nederland. Sinds 1929 verzamelde hij intensief de Nederlandse kevers; later
breidde hij zijn interesse uit tot de gehele West-Palearctische fauna. Dit alles resulteerde in
een van de grootste particuliere kevercollecties van ons land. Helaas stond zijn gezondheid
het de laatste jaren vaak niet toe aan de activiteiten van de sektie deel te nemen.

TIEN-KEVER PROJECT

II

Het eerste tien-kever project betreffende de recente verspreiding van een tiental soorten kevers
werd in 1992 afgerond met een publikatie in Entomologische Berichten. We willen jullie nu
oproepen tot een nieuw onderzoek naar een tiental (andere) keversoorten, waarbij niet alleen
de recente waarnemingen verzameld zullen worden, maar ook het collectiemateriaal zal
worden bewerkt. Op die manier kan een beeld verkregen worden van de verspreiding in het
algemeen, maar 'ook van een eventuele voor- of achteruitgang. Bij de huidige opzet is gekozen
voor de bewerking van enkele families of enkele nauwverwante soorten.
De eerste te bewerken familie is die der Pyrochroidae (Vuurkevers) met de soorten
Pyrochroa serraticornis, P. coccinea en Schizotus pectinicornis. Deze opvallende rode
kevers zijn zeer goed herkenbaar aan hun lange min of meer gekamde sprieten. De
verspreidingspatronen van de soorten zijn niet bekend; waarschijnlijk is Schizotus beperkt tot
Zuid-Limburg.
De tweede te bewerken groep is de familie Trixagidae (voorheen Throscidae) met de
soorten Trixagus (Throscus) brevicollis, T. dermestoides, T. cariniïrons, T. elateroides
en T. obtusus. Mogelijk komt ook T. duvali in ons land voor. De familie, nauw verwant aan
de kniptorren, is makkelijk te herkennen. Determinatie van de soorten is problematischer.
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