Arpedium quadrum in Nederland (Coleoptera:
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Abstract: The rare staphylinid Arpedium quadrum has been recently collected in three kilometer-squares in the Betuwe
(province of Gelderland, The Netherlands). The phenology of this winter-active species is shortly discussed.
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Arpedium quadrum (Gravenhorst) was tot nu

1987, werd twee- of driewekelijks een bodem¬

toe slechts bekend van twee lokaties in de pro¬

monster van 20 bij 20 cm uitgestoken met een

vincies Noord-Brabant en Limburg. De eerste

schop en handmatig uitgezocht in het labora¬

Nederlandse exemplaren werden in november

torium. De monsters werden in de zomer¬

1944 gevangen te Heeze (Reclaire & Van der

maanden juist boven de waterlijn gestoken en

Wiel, 1948; Berger & Poot, 1970). Op dezelf¬
de plaats werd ze daarna nog verzameld in ok¬

in de wintermaanden, toen de laagste water¬

tober 1954 en maart 1963. In de collectie van

de kale, drooggevallen rand van de wetering.

het Zoölogisch Museum te Amsterdam be¬

De bodem bestond uit klei, bedekt met een

standen optraden, in de vegetatie grenzend aan

vindt zich nog een exemplaar van dezelfde

dunne si Tooisel laag. De vegetatie werd gedo¬

vindplaats van februari (!) 1944, verzameld

mineerd door grassen en zeggen (Carex sp.).
Nadien werden hier op 2 februari 1994 nog

door C.J.M. Berger. In februari 1969 werd één
exemplaar gezeefd uit aanspoelsel langs de
Geul te Schin op Geul (Berger & Poot, 1970).

twee vrouwtjes verzameld.
In hetzelfde kilometerhok werd op dezelfde

Op 20 maart 1993 ving de eerste auteur een

wijze op 2 december 1985 één mannetje van

mannetje van Arpedium quadrum te Waden¬

A. quadrum verzameld in de Carex-vcgetatie
langs de oever van een temporaire spoorsloot.

oijen (Gelderland). Het exemplaar werd ver¬
zameld tussen blokken puin aan de oever van

Arpedium quadrum komt verspreid over

recreatieplas De Zandput, gegraven in 1957
ten behoeve van zandwinning (Amersfoort-

Midden- en Noord-Europa, Siberië en NoordAmerika voor (Horion, 1963). In Duitsland is

coördinaten 152-432).

zij vrij algemeen (Horion, 1963; Lohse, 1964),
maar naar het westen toe schijnt de soort zeld¬

Door de tweede auteur werd enkele jaren
eerder (28 maart 1987), op slechts een paar ki¬

zamer te worden en in het aan Gelderland

lometer afstand van de vorige vindplaats, een

grenzende Westfalen is het voorkomen be¬

exemplaar van Arpedium verzameld aan de

perkt tot het Weserbergland (Terlutter, 1984).

oever van een greppel ( A mer stoort* coord ma -

Uit België zijn slechts vondsten bekend van

ten 154-431).
Eerder werden door de laatste auteur in de

Molenbeersel en Zonhoven (Segers, 1986).
De soort is niet bekend uit Groot-Brittannië

jaren 1985-1987 bij een systematische bemon¬
stering enkele tientallen exemplaren verza¬

(Tottenham, 1954).
In de literatuur worden oevers van allerlei

meld aan de oever van de Verloren Zeeg te

wateren als voornaam,ste habitat van A.
quadrum genoemd. De soort zou hier voorko¬

Valburg (Gelderland; Arnersfoori-coördinaten.
181-436). Van augustus 1985 tot september

men tussen mos en strooisel, vooral van wil-
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tjes met zachte dekschilden uitsluitend in de
monsters van april werden aangetroffen.
De recente vindplaatsen van A. quadrum
liggen alle in de Betuwe. Misschien is de soort
in het oostelijk rivierengebied talrijker dan in
de rest van het land. Waardoor A. quadrum,
die toch in algemeen voorkomende biotopen
werd verzameld, niet vaker wordt waargeno¬
men, is niet geheel duidelijk. Door de ligging
van Nederland aan de rand van het areaal van
A. quadrum is het aantal vindplaatsen moge¬
lijk toch in werkelijkheid beperkt. De geringe
verzamelactiviteit in de wintermaanden van
de Nederlandse coleopterologen, tezamen met
de grootste activiteit van de kever in dezelfde
periode, kan echter ook een reden zijn voor het

Figuur 1. Fenologie van Arpedium quadrum te Valburg op
basis van maandelijkse waarnemingen.
[Figure 1. Phenology of Arpedium quadrum at Valburg at
monthly intervals].

geringe aantal waarnemingen.
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