Ceutorhynchus hampei en C. ignitus: twee snuitkevers
van Berteroa incana, nieuw voor de Nederlandse fauna
(Coleoptera: Curculionidae)
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Abstract. Two species of weevils are reported for The Netherlands for the first time. Ceutorhynchus hampei was swept
from Berteroa incana in the provinces of Gelderland (Millingen and Nijmegen) and Limburg (Weert and Afferden).
From the same plant species and from the same localities near Nijmegen, Weert and Afferden also Ceutorhynchus igni¬
tus was collected.
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enkele planten grijskruid voorkwamen. De
overige vangplekken betroffen tamelijk droge,
ruderale terreinen waar grijskruid in groot
aantal aanwezig was. Beide soorten werden
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C. kampei ook ‘met de hand’ gevangen worden tussen en onder bladrozetten van grijs¬
kruid.
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Lohse (1983) zou C. kampei, als gevolg van
de westwaartse uitbreiding van het areaal van
grijskruid gedurende deze eeuw, nu wel over¬
al in Midden-Europa voorkomen, met uitzon¬
dering van de berggebieden.
Ceutorhynchus ignitus Germar
Ceutorhynchus ignitus behoort tot de groep

Ceutorhynchus kampei Ch, Brisout
Ceutorhynchus kampei was vroeger onderge¬
bracht in het genus Neosirocalus, waartoe
bijvoorbeeld ook de bij ons zeer algemene C.
floralis Paykull behoorde. Ceutorhynchus
kampei kan van de andere soorten van deze
groep makkelijk worden onderscheiden op
grond van de lange, getande klauwtjes.
Volgens Scherf (1964), Lohse (1983) en
Koch (1992) leeft C. kampei monofaag op
grijskruid. Scherf (1964) schetst de ontwikke¬
ling van deze soort. Het vrouwtje legt in juli
meerdere eieren in de jonge vruchtjes van de
waardplant; de larven leven van de onrijpe za¬
den. Het larve stadium zou ongeveer een
maand duren, waarna, in augustus, de verpop¬
ping plaatsvindt in een aarden cocon in de
grond. De popduur bedraagt één tot twee we¬
ken.
Lucht (1987) vermeldt C. kampei voor alle
onderscheiden gebieden binnen MiddenEuropa met uitzondering van Noord
Zwitserland en de Benelux-landen. Dieck¬
mann (1972) noemt als verspreidingsgebied
het zuiden van Noord-, Midden-, Oost- en
Zuidoost-Europa, Italië en de Kaukasus. In
Frankrijk, in het noordoosten van het land,
werd C. kampei in 1977 voor het eerst verza¬
meld door Sorel (Tempère & Péricart, 1989).
Dieckmann (1972) en Tempère & Péricart
(1989) melden een mogelijke uitbreiding van
deze soort vanuit het oosten, inmiddels tot in
het Rheinland. Schol ze (1991) vermeldt de
eerste vondst van C. kampei in de noordooste¬
lijke heuvels van het Harz - gebergte. Hij
schrijft dat deze soort uit Finland, de Balkan
en de Kaukasus in het begin van deze eeuw
Duitsland bereikt heeft en zich steeds verder
naar het westen zou uitbreiden. Volgens

van de Ceutorhynchus-soorten met een rnetaalblauwe kleur, waarvan C. erysimi (Fabricius) de meest algemene soort in Nederland is.
De identificatie levert, bijvoorbeeld met
Lohse (1983), geen problemen op.
Volgens Scherf (1964), Lohse (1983) en
Koch (1992) leeft C. ignitus in ons gebied
monofaag op grijskruid en zouden de imago’s
van mei tot oktober op allerlei droge ruderale
plaatsen op die plant kunnen worden waarge¬
nomen. Uit het voormalige Tsjechoslowakije
zijn opgaven bekend van rotsschildzaad
(Alyssum saxatile L.) en andere cruciferen, in
Frankrijk zou ze ook op muurbloemmosterd
(Coincya cheiranthos (Vill.) Greuter &
Burdet) en mierik {Armoracia rusticana
Gaertner, Meyer & Scherb.) gevonden zijn
(Hoffmann, 1954; Koch, 1992). De larven le¬
ven in het topgedeelte van de stengel terwijl
de verpopping plaats vindt in de bodem.
Everts (1903) neemt Ceutorhynchus ignitus
wel op in zijn determinatietabellen maar ver¬
meldt daarbij dat de soort niet inlands is maar
bijvoorbeeld voorkomt in Westfalen (Ebers¬
walde). Volgens Everts (1922) is de soort “ ...
in Duitsland zeer algemeen op Capsella bursa
pastoris Mnch. volgens Kleine en Reitter op
Berteroa incana D. €., wat betwijfeld wordt”.
In Brakman (1966) wordt de soort als voorko¬
mend in het omliggende gebied genoemd.
Lucht (1987) meldt het voorkomen in alle on¬
derscheiden gebieden van Midden-Europa
met uitzondering van Noord-Zwitserland. De
soort zou naar het westen toe zeldzamer wor¬
den (Lohse, 1983), in Engeland komt zij niet
voor (Morris, 1991).
De tot nu toe bekende vindplaatsen van C.
kampei en C. ignitus liggen alle in de omge¬
ving van Noord-Limburg, waar grijskruid een
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algemene bermplant is geworden. We hebben
uiteraard de bovengenoemde plukakkers in¬
tensief bemonsterd, echter zonder resultaat.
Het is onze indruk dat beide soorten vooral
verzameld kunnen worden op plaatsen waar
grijskruid al sinds langere tijd voorkomt. Op
de vangplek bij Nijmegen komt grijskruid bij¬
voorbeeld al ten minste 14 jaar achtereen voor,
terwijl op en in de buurt van de vangplek bij
Afferden de plant al meer dan 25 jaar zou
voorkomen (persoonlijke mededeling J. Gup¬
pen). Gezien het feit dat grijskruid al zolang in
ons land voorkomt lijkt het ons niet waar¬
schijnlijk dat de ontdekking van C. kampei in
Nederland een gevolg is van de door Lohse
(1983) gesuggereerde westwaartse uitbreiding
van de waardplant.
Er worden de laatste tijd met enige regelmaat
nieuwe snuitkeversoorten voor de Nederland¬
se fauna verzameld. Dit komt doordat de
snuitkeverfauna van ons land nog steeds on¬
voldoende bekend is; gericht en volhardend
zoeken op specifieke voedselplanten zal dan al
snel iets opleveren. Overigens zijn er nog vier
snuitkeversoorten die uitsluitend of bijna uit¬
sluitend op grijskruid leven en nog niet in ons
land verzameld zijn: Ceutorhynchus canaliculatus Ch. Brisout, C. puncticollis Boheman, C.
thomsoni Kolbe en C. dubius Ch. Brisout!
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