BRIEF VAN RENÉ PLETINCK.
Aan E.H. Jozef Heynderycx voor Atalanta.
Betreft “ Cynegetis impunctata, Coccinellidae” Nieuwe soort voor België?
Op 26-4-1999 vond ik voor mij 2 onbekende kevertjes in paarhouding op het water.
Mijn eerste gedacht was dat het twee haantjes waren (Sphaeroderma testaceum F.) een
Chrysomelidae die hier vaak voorkomt in de Durmemeersen. Thuis gekomen en onder de
bino gekeken zag ik dat de kevertjes behaard waren, dus geen haantjes. Met het
determineerboek van Paul Kuhnt “Käfer Deutschland” kwam ik tot de familie van de
lieveheersbeestjes en tot de soort Cynegetis impunctata of ongevlekt lieveheersbeestje. Op 274-1999 vond ik met slepen door ‘t gras nog enkele exemplaren. Naar mijn weten staat dit
kevertje niet vermeld in de lijst van de Belgische lieveheersbeestjes. In het verleden moeten er
twijfelgevallen geweest zijn met Subcoccinella vigintiquatuorpunctata L, vooral met d
ongevlekte soort. Er zijn heel duidelijke verschillen tussen beide soorten. Beide kevers
behoren tot de Epilachninae of plantenetende soorten. Cynegetis komt van het Grieks en
betekent “Jager op bladluizen” en impunctata betekent “ongestippeld” dus zonder zwarte
vlekjes. De geslachtsnaam is dus verwarrend.
Hieronder de voornaamste kenmerken:
Cynegetis impunctata L.

Subcoccinella(=Lasia) vigintiquatuorpunctata
L
Midden- en Oost Europese soort van vochtige Midden- en Oost Europese soort van droge
graslanden.
graslanden
Zwarte kop, gele dekschilden en halsschild
Rode kop, geel-rode dekschilden en halsschild
Eerste sprietlid donker
Eerste sprietlid rood
Vliesvleugels verschrompeld
Vliesvleugels goed ontwikkeld
Voorste schenen duidelijk verbreed
Voorste schenen matig verbreed
Ongevlekt
Kan ongevlekt zijn, meest met 24 donkere
vlekjes op de dekschilden (kan volledig zwart
zijn
Uitsparing in epipleuren voor dijen van Geen uitsparing in epipleuren
midden- en achterpoten
Klauwtjes met kleine basale tand
Klauwtjes gespleten, gevorkt
Puntering op dekschilden met grotere punten Puntering egaal en fijn
tussenin verspreid
Schouders merkbaar
Dekschilden afgerond
Bij bovenaanzicht ziet men de zijranden van Bij bovenaanzicht ziet men de zijranden van

de dekschilden niet, kever is boller

de dekschilden, kever minder bol

Soms beschrijft men de kleur als volgt : matbruin, bruinrood of bruingeel, okerkleurig,
geelrood.
Geraadpleegde werken :
Faune de France, Rey Perrier blz. 161 nr. 391
De Nederlandse Lieveheersbeestjes KNNV. Nr. 125 blz. 39 nr. 2 bij opmerking
Thieme’s kevergids K.W. Harde/ F. Severa blz. 1884 nr. 2
Velddeterminatietabel
voor
de
Lieveheersbeestjes van België. Jeugdbond
voor natuurstudie. J.Y. Baugnée, E.
Branquart, D. Maes blz. 28 nr. 21, blz. 35
nr. 49
Illustrierte Bestimmungstabellen der Käfer
Deutschland, Paul Kuhnt blz. 565 nr. 3, blz.
569 nr. 3

Cynegetis impunctata

Mededeling : op 5-8-2003 vond ik door te
slepen op de heide te Waasmunster voor de eerste keer Hispella atra L. of zwart
stekelhaantje. De larven mineren verschillende grassoorten.
Vriendelijke groetjes.
René.

