Vijf kevers nieuw voor de Nederlandse fauna uit het
Naardermeer (Coleoptera: Ptiliidae, Staphylinidae,
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Abstract: Acrotrichis silvatica, Boreophilia eremita, Athetafallaciosa, A. strandiella and Epuraea distincta are recorded
from The Netherlands for the first time. All five species were collected in the nature reserve Naardermeer, a lowland
peat area in the province of Noord Holland. Some details on the biology and distribution of these species are presented.
Characters for identification are given.
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Inleiding

(Grimmer). Opmerkelijk is dat alle drie de
kortschildkevers

een

noordelijk

versprei-

Tijdens een inventarisatie in 1994 van de ke-

dingspatroon kennen; Epuraea distincta heeft

V erf a tina van het Naardermeer, Neerlands

juist een meer zuidelijk areaal.

oudste natuurreservaat, werden maar liefst vijf
soorten aangetroffen die nog niet eerder uit
Nederland gemeld werden (Brakman, 1966;
Huijbregts & Krikken, 1985, 1988). Tussen 9

Acrotrichis silvatica
Tientallen exemplaren van deze soort werden

april en 7 september 1994 werd het gebied ze¬

verzameld met behulp van potvallen met aas

ven maal bezocht. Met behulp van een groot

en mest. Deze stonden gedurende twee weken,

aantal verschillende verzameltechnieken werd

van 18 juni tot 2 juli 1994, ingegraven aan de

gepoogd een zo compleet mogelijk beeld van

rand van een berkenbroekbos en een veenmos¬

de keverfauna te verkrijgen. Naast hand-

rietland in de Driehoek (Amersfoort coördina¬

vangsten, vangsten in het water met schepnet

ten 135.3-479.4). In het totaal stonden acht

en appelmoeszeef, het afslepen van de vegeta¬
tie en het afkloppen van bomen en struiken

jauw) en vier met menselijke faecaliën, twee

potvallen opgesteld, vier met vis (verse kabel¬

werden ook monsters genomen van de strooi-

van elk in het veenmosrietland, de overige vier

sellaag-bewonende fauna met een keverzeef.
Ook werd een aantal series potvallen, waaron¬

ruim tien meter verderop in het berkenbroek¬

der enkele met aas en mest, geplaatst. In totaal

(ethyleenglycol) gebruikt. Vrijwel alle exem¬
plaren van A. silvatica werden in de vallen met

werden op deze manier meer dan 4.000 exem¬
plaren verzameld, behorend tot ruim 370 soor¬
ten.
De vijf nieuwe soorten voor de fauna zijn
een ptiliide, Acrotrichis silvatica Rosskothen,

bos. Als conserveringsvloeistof werd antivries

vis aangetroffen: 130 in het bos en 9 in het
rietland. In de val met mest opgesteld in het
bos zat nog één vrouwtje.

drie soorten kortschildkevers (Staphylinidae),

Acrotrichis silvatica schijnt een voorname¬
lijk Noordeuropese soort te zijn, die tot in

alle behorend tot de subfamilie Aleocharinae,

Midden-Europa voor komt; de verspreiding is

Boreophilia eremita (Rye), Atheta fallaciosa
(Sharp) en Atheta strandiella Brundin, en een

echter onvoldoende bekend. De bekende vind¬

glanskever (Nitidulidae), Epuraea distincta

den van Fennoscandinavië over Groot-Brit-

plaatsen strekken zich uit van het hoge noor¬
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tannië, Denemarken, Duitsland en Polen tot in
de Alpen (Hansen, 1968; Horion, 1949, 1951a;
Hyman & Parsons,

1994; Johnson,

1967;

Lucht, 1987; Lundberg, 1986). In Duitsland is
de soort van verscheidene plaatsen in het
Rijnland, Oldenburg, Lüneburger Heide en

Naast Acrotrichis silvatica en Atheta strandiella (zie verderop) werden in de vallen met
vis nog een 30-tal andere soorten kevers
aangetroffen; een aantal hiervan is te beschou¬
wen als meer of minder typische aaskevers.
Dit zijn, in volgorde van afnemende abun-

Beieren bekend (Horion, 1951a; Koch, 1968,

dantie,

1978; Lohse & Lucht, 1989). In Groot-Brit-

Atheta gagatina (Baudi), Sciodrepoides wats-

tannië heeft A. silvatica een ruime verspreiding

oni (Spence), Atheta crassicornis (Fabricius),

Nicrophorus

vespilloides

Herbst,

en is gemeld van zowel Engeland, Schotland

Oiceoptoma thoracica (Linnaeus), Proteinus

als Wales, maar wordt wel als ‘very local’ ge¬

atomarius

kenschetst door Hyman & Parsons (1994).

bricius), C. coracinus Kellner, Saprinus semi-

Een hele reeks rottende en ontbindende ma¬

Erichson,

Catops

morio

(Fa¬

striatus (Scriba), Philonthus succicola Thom¬

terialen, van zowel plantaardige als dierlijke

son, Onthophagus coenobita (Herbst), Ni¬

oorsprong, wordt genoemd als niche van deze

crophorus vespillo (Linnaeus), Sciodrepoides

soort. Zo werd zij verzameld van mest (onder¬

fumatus (Spence), Philonthus varions (Pay-

meer van duif, kip en das), aas (knaagdieren

kull),

en vogels), rottende paddestoelen, gistend

Acrotrichis

Thanatophilus
dispar

rugosus

(Linnaeus),

(Matthews), Aleochara

boomsap (berk), schimmelig hooi, strooisel in

curtula (Goeze) en Omosita discoidea (Fabri¬

een naaldbos, aanspoelsel en vogelnesten (on¬
dermeer van stormmeeuw en velduil), maar

cius).

ook in mierenhopen (Hansen, 1968; Hyman &

zeer lastig op naam te brengen. De meeste me¬
ten nauwelijks een millimeter en goede uit¬

Parsons, 1994; Koch, 1968, 1989a; Renkonen,
1939; Sundt, 1958). Omdat de soort makkelijk

De soorten van het genus Acrotrichis zijn

verwisseld kan worden met verwante soorten,

wendige kenmerken ontbreken vrijwel. Acro¬
trichis silvatica is een vrij kleine, tamelijk

zullen niet alle oecologische gegevens uit de

slanke soort met duidelijk gechagrineerd hals-

literatuur even betrouwbaar zijn. Vermeldens¬

schild en dekschilden en geelbruine tot bruine

waard is het optreden in ‘Mooren’ en ‘aus

sprieten. Het enige betrouwbare determinatie-

Sphagnum’, hetgeen in overeenstemming is

kenmerk vormt de spermatheca (fig. 1); man¬

met de recente vangst in het Naardermeer

netjes zijn dan ook niet met 100% zekerheid te

(Koch, 1968, 1989a). Opvallend is dat in het

determineren. Goede afbeeldingen van aede-

Naardermeer vrijwel alle exemplaren op ka¬

agus en spermatheca zijn te vinden in Sörens-

beljauw gevangen zijn en niet op menselijke

son (1988).
Acrotrichis silvatica werd door J. Huij-

mest, terwijl beide type vallen tegelijkertijd
stonden opgesteld, nog geen twee meter van
elkaar verwijderd!

bregts de afgelopen jaren op een aantal plaat¬
sen in ons land verzameld, eveneens door ge¬
bruik

te

maken

van

vallen

met

vis

(J.

Huijbregts, in litteris, 1995). Door haar gerin¬
ge grootte en de mogelijkheid van verwisse¬
ling met verwante soorten, is deze Acrotrichis-soort in het verleden waarschijnlijk over
het hoofd gezien. De ten aanzien van het sub¬
straat geringe kieskeurigheid van A. silvatica
doet vermoeden dat zij wel eens veel verbreider zou kunnen zijn. Door gericht verzamelen,
bijvoorbeeld met visvallen, zal A. silvatica
Fig. 1. Spermatheca van Acrotrichis silvatica (Schaallijn:
100 |im). [Fig. 1. Spermatheca of Acrotrichis silvatica
(Scale: 100 gm)].

waarschijnlijk op meer plaatsen vast te stellen
zijn.
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Boreophilia eremita

1989; Pope, 1977; Silfverberg, 1992). Palm
(1970) noemt de soort in Noord-Zweden vrij

Twee vrouwtjes van deze soort werden door

algemeen,

de eerste auteur op 9 april 1994 verzameld in

Denemarken is zij zeer zeldzaam (Hansen,

in

het

zuiden

zeldzaam;

in

een vrijwel onbegaanbare verlandingsvegeta-

1954; Johansen, 1914). In Groot-Brittannië is

tie aan de oever van het Kolkje (Amersfoort

B. eremita in Schotland verbreid, maar wordt

coördinaten 135.5-479.8). Door lang op een

naar het zuiden toe (tot in Gloucester) steeds

plek te blijven staan werd de drijvende bo¬

zeldzamer; de soort is ook bekend uit Ierland

demlaag onder water geduwd en konden de

(Cox, 1874; Fowler, 1888; Rye, 1866). De

bovendrijvende kevers verzameld worden. De

parthenogenetische vorm komt in Duitsland

vegetatie bestond onder andere uit veenmos

verbreid maar zeldzaam voor in de Noord-

(Sphagnum sp.), kleine lisdodde (Typha an-

duitse Laagvlakte (Hannover en Holstein) en

gustifolia L.), hennegras (Calamagrostis ca-

is ook bekend van Baden-Württemberg. De

nescens (Weber) Roth), riet (Phragmites aus¬
tralis (Cav.) Steudel), melkeppe (Peucedanum

sexuele vorm is met zekerheid bekend uit
Harz en Eifel, mogelijk ook uit Rhön en

palustre (L.) Moench), moerasvaren (Thely-

Ertsgebergte (Horion, 1951a; Lohse & Lucht,

pteris palustris Schott) en enige opslag van

1989). Verder naar het zuiden, bijvoorbeeld in

jonge berkjes (Betula sp.). Op dezelfde manier

België, Frankrijk en Oostenrijk, is B. eremita

werd hier op 23 april nog een derde vrouwtje

niet

van deze soort verzameld. In een serie potval-

1929; Segers, 1986). De vondst in het Naar-

gevonden

(Horion,

1951a;

Poitevin,

len die tussen 9 april en 6 mei 1994 ter plekke

dermeer sluit aan bij het voorkomen in de

stond opgesteld werd tenslotte nog één vrouw¬

Noordduitse Laagvlakte. Op grond van de vier

tje aangetroffen. Handvangsten op 6 mei en 18

vrouwelijke exemplaren valt niet uit te maken

juni leverden geen exemplaren meer. Ook bij
de bemonstering van de bodemfauna op een
tiental andere lokaties in hetzelfde terrein
werd B. eremita niet aangetroffen. Het betrof
hier veenmosrietlanden en elzen- en berkenbroekbossen.
Het genus Boreophilia Benick, dat ook wel
als subgenus van Atheta Thomson wordt op¬
gevat, heeft een holarctische verspreiding
(Benick, 1973; Lohse et ah, 1990). Van de
acht soorten die in Fennoscandinavië voorko¬
men bereikt alleen B. eremita Midden-Europa
(Silfverberg, 1992). De meeste Middeneuropese populaties van deze soort schijnen parthenogenetisch te reproduceren en worden ge¬
rekend tot de ondersoort alluvialis Renkonen
(Lohse et al., 1990). Mogelijk is deze vorm als
een zelfstandige soort op te vatten (Lohse &
Lucht, 1989). Het areaal van B. eremita omvat
het holarctische gebied; behalve uit Noord- en
Midden-Europa is de soort bekend uit NoordRusland, Siberië en Noord-Amerika. Binnen
Europa strekt haar verspreidingsgebied zich
uit van Noord-Rusland, Finland, Noorwegen,
Zweden en Denemarken tot in Groot-Brittannië, Duitsland en Polen (Lohse & Lucht,

Fig. 2. Spermatheca van Boreophilia eremita (Schaallijn:
100 |im). [Fig. 2. Spermatheca of Boreophilia eremita
(Scale: 100 gm)].
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of het hier de sexuele of parthenogenetische

Lohse, 1974; Lohse et al., 1990). Het hals-

vorm

in

schild is relatief groot en zo breed als de

Noord-Duitsland en Denemarken alle betrek¬

schouders van de dekschilden en bezit een

betreft.

Aangezien

de

vondsten

king hebben op deze laatste vorm, lijkt dit, zo¬

smalle, ondiepe lengtegroef die naar achteren

lang er geen mannetjes gevonden zijn, de bes¬

iets breder is. De beharing van het halsschild

te kandidaat.

is in het midden naar voren gericht. De sprie¬

Zoals te verwachten van een noordelijke

ten zijn relatief slank en ze reiken tot halver¬

soort als B. eremita heeft deze in onze contrei¬

wege de dekschilden. De borstels op de rand

en een duidelijke voorkeur voor koelere bioto¬

van het halsschild en op de schenen zijn matig

pen zoals venen en moerassen. Koch (1989a)

ontwikkeld (1-1,5 maal de dikte van een

spreekt van een stenotope soort die leeft in ve¬

scheen). De Nederlandse exemplaren meten

nen en tussen veenmos (tyrphofiel en sphagnicool). Benick & Lohse (1974) zeggen over de

ongeveer 3,5 mm en zijn geheel zwartbruin
van kleur. De dekschilden zijn naar achteren

biotoopvoorkeur van B. eremita: ‘In niedere

toe iets lichter, tot donker kastanjebruin. De

Lagen der Ebene an feuchten Orten mit ± kal¬

poten en vooral de schenen en tarsen zijn nog

tem Mikroklima ... sowie in höheren Mittel¬

lichter: donker roodbruin. Het eenvoudigst is

gebirgen’. In Zweden echter vormen bosge¬

B. eremita te determineren aan de hand van de

bieden de gebruikelijke biotoop en kan de

spermatheca, die kenmerkend is (fig. 2) en

soort algemeen zijn in het aanspoelsel van ri¬

slechts lijkt op die van de Noordeuropese B.

vieren (Palm, 1970).

islandica (Kraatz) (Lohse et al., 1990; Palm,

In het Naardermeer bestond de bodembe-

1970).

wonende kevergemeenschap in het desbe¬
treffende moerasvarenrietland uit 51 soorten,
waarvan de volgende meer dan eens werden

Atheta fallaciosa

aangetroffen: Pterostichus diligens (Sturm),

Op 6 mei 1994 werden door de tweede auteur

P. minor (Gyllenhal), Agonum fuliginosum

een mannetje en een vrouwtje van Atheta fal¬

(Panzer), Hydroporus scalesianus Stephens,

laciosa gevangen in het zelfde moerasvaren¬

H. tristis (Paykull), Limnebius aluta Bedel,

rietland waar Boreophilia eremita werd aan¬

Coelostoma orbiculare (Fabricius), Chaetar-

getroffen, en wel aan de oever van een

thria seminulum (Herbst), Phosphuga atrata

greppel. Tijdens de veelvuldige verdere be¬

(Linnaeus), Agathidium atrum (Paykull), Ste-

zoeken aan dit rietland werd de soort niet meer

nus lustrator Erichson, S. latifrons Erichson,

waargenomen.

S. palustris Erichson, Paederus riparius (Lin¬

Atheta fallaciosa behoort tot het subgenus

naeus), Lathrobium rufipenne Gyllenhal, L.

Philhygra Mulsant & Rey, dat een holarcti-

brunnipes (Fabricius), L. fovulum Stephens,

sche verspreiding kent (Lohse et al., 1990).

Ochthephilum fracticorne (Paykull), Erichso-

Net als bij Boreophilia bestaat er onenigheid

nius cinerascens (Gravenhorst), Philonthus

over de status van dit taxon; sommige auteurs
beschouwen Philhygra als zelfstandig genus

nigrita (Gravenhorst), Tachyporus dispar
(Paykull), T. transversalis Gravenhorst, Oxypoda procerula Mannerheim, Bryaxis bulbifer

(Lohse et al., 1990). In het mannelijk geslacht
is dit subgenus gekarakteriseerd door het

(Reichenbach), Cyphon phragmiteticola Ny-

‘ Ventralblatt’ van de penis, dat sterk ontwik¬

holm en C. pubescens (Fabricius).

keld en zeer veelvormig is en meestal in een

Door de kop met kleine oogjes en sterk ver¬
brede slapen heeft B. eremita op het eerste

lange spits uitgetrokken; dit orgaan vormt dan
ook het meest betrouwbare determinatieken-

gezicht nog het meest weg van een Schisto-

merk. Fraaie afbeeldingen hiervan zijn te vin¬

glossa-soort. Het genus Boreophilia onder¬
scheidt zich echter door de bouw van de man-

den in de monografie van Brundin (1942).

dibels, die hier ongespleten zijn en bij
Schistoglossa Kraatz tweespitsig (Benick &

Kenmerkend voor de wijfjes van dit subgenus
is het ontbreken van een duidelijk gechitineerde spermatheca. In Midden-Europa komen
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een dertigtal Philhygra- soorten voor (Benick
& Lohse, 1974); de meeste hiervan zijn hygrophiel en bewonen oevers en andere vochti¬
ge plaatsen (Koch, 1989a).
Het verspreidingsgebied van Atheta fallaciosa reikt in Europa van Fennoscandinavië
boven de poolcirkel, inclusief het Kola-schier¬
eiland, en Schotland via Frankrijk, België,
Denemarken, Duitsland, Polen en de Baltische
staten tot in Zwitserland, Oostenrijk, NoordItalië, Bohemen en de Karpaten (Brundin,
1942; Hansen, 1954; Jelinek, 1993; Lucht,
1987; Lundberg, 1986; Pope, 1977; Segers,
1986; Silfverberg, 1992). Atheta fallaciosa is
een boreale soort die in Noord- en MiddenZweden tamelijk gewoon is; in het zuiden van
Zweden is deze soort daarentegen beduidend
zeldzamer (Palm, 1970); in Denemarken is zij
zeldzaam (Hansen, 1954). Meer naar het zui¬
den wordt de soort steeds schaarser en het ver¬
spreidingsgebied meer versnipperd. Zij lijkt
hier beperkt tot de koelere habitats. Zo is A.
fallaciosa in België alleen bekend uit de Hoge
Venen (Fagel, 1949). Ook in Duitsland liggen
veel vindplaatsen in hogergelegen, koele stre¬
ken: Beieren, Pfalz, Eifel, Harz en Ertsge¬
bergte; maar ook uit de Noordduitse Laag¬
vlakte zijn vondsten bekend van Hannover,
Hamburg en Mecklenburg (Brundin, 1942;

Fig. 3. Penis van Atheta fallaciosa, zijaanzicht, parameren
verwijderd (Schaallijn: 100 pm). [Fig. 3. Penis of Atheta
fallaciosa, lateral view, parameres not shown (Scale: 100
pm)].

Koch, 1968, 1989a). Zover na te gaan liggen
de dichtstbijzijnde vindplaatsen op ongeveer
200 km afstand van het Naardermeer, bij Aken
en in de Hoge Venen (Koch, 1968, 1978).
Evenals andere vertegenwoordigers van het
subgenus Philhygra leeft ook Atheta fallacio¬
sa aan oevers en op vochtige plaatsen. In
Noord- en Midden-Zweden bewoont zij met
zeggen (Carex sp.) begroeide oevers van me¬
ren en rivieren, waar ze gezeefd kan worden
uit plantenresten, mos en dergelijke. In het
zuiden van Zweden ving Palm deze soort aan
de kust onder zeewier en in een elzenbroekbos
(Palm, 1970). Horion (1935) zegt over de bio
toopkeuze van A. fallaciosa: ‘An vielen Stel¬
len in Deutschland, im Sphagnum der Moore/,
Papperitz (1956) meldt de soort van de oever
van een vijver. Naast bovengenoemde bioto¬
pen noemt Koch (1989a) voor deze, naar zijn
mening stenotope, tyrphofiele, sphagnicole en

phytodetricole soort, ook nog ‘Ufer sumpfiger
WaldtümpeP en als niche behalve Sphagnum,
evenals in Zweden, ‘C&rac-Büscheln’. De
omstandigheden waaronder A. fallaciosa in
het Naardermeer werd gevonden, in een veen¬
gebied met veenmos, stemmen dus overeen
met de literatuur.
Binnen het subgenus Philhygra wordt
Atheta fallaciosa gekenmerkt door de kop, die
duidelijk smaller is dan het halsschild en ach¬
ter de ogen iets verbrede slapen heeft, de voor¬
laatste sprietleedjes, die duidelijk breder dan
lang zijn, en het dikke laatste sprietlid dat nau¬
welijks zo lang is als het negende en tiende lid
samen (Benick & Lohse, 1974). De Neder¬
landse exemplaren meten ongeveer 2,8 mm en
zijn zwartbruin van kleur, het halsschild, de
dekschilden en de punt van het achterlijf zijn
bruin, de poten roodgeel en de sprieten don-
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kerbmin. Veel eenvoudiger is de soort echter

vis, die van 18 juni tot 2 juli stonden opgesteld

te determineren aan de hand van het mannelijk

in de Driehoek (zie voor beschrijving van de
vindplaats onder A. silvatica).

genitaal (fig. 3); bij het vrouwtje maakt de
vorm van het laatste achterlijfsegment een be

Atheta strandiella behoort tot de crassicor-

trouwbare identificatie mogelijk (Brundin,

nis groep, die deel uit maakt van het subgenus

1942).

Atheta, Van deze groep, waarvan de meeste
soorten leven in aas, rotte paddestoelen en an¬

Atheta strandiella
Een twintigtal exemplaren van deze soort

dere ontbindende materialen, zijn uit ons land
reeds vijf soorten bekend (Berger & Poot,
1970; Brakman, 1966). Hoewel beschreven in

werd aangetroffen onder een dode ringslang

1954 is de verspreiding van 4

(Matrix natrix (L.)) in een elzenbosje ten noor¬

mede door de grote gelijkenis met verwante

strandiella,

den van de Binnenzij (Amersfoort coördinaten

soorten, nog steeds onvoldoende geweten. De

135.5-479.6) op 18 juni 1994. De bodem van

soort is gemeld uit alle landen van Fennoscan-

dit elzenbosje bestond uit kletsnat laagveen en

dinavië, Groot-Brittannië, België, Denemar¬

de ondergroei werd gedomineerd door zeggen

ken, de Baltische staten, Duitsland, Oostenrijk

en braam (Rubus fruticosus L.). Op 30 juli
werd nog een enkel mannetje gezeefd uit een

en Tsjechië (Benick & Lohse, 1974; Jelinek,

dunne laag rietaanspoelsel aan de oever van

Groot-Brittannië, waar A. strandiella in 1971

1993; Pope, 1977; Silfverberg, 1992). Ook in

het Kolkje (Amersfoort coördinaten 135.4-

werd ontdekt, is de verspreiding nog onvol¬

479.7). De vegetatie aan de oever van dit laag-

doende bekend: zij is aangetroffen in East

veenplasje werd gekenmerkt door riet, grote

Anglia, het noorden van Schotland en op één

watereppe (Sium latifolium L.), waterscheer-

plek in Wales (Hammond & Bacchus, 1971;

ling (Cicuta virosa L.), watermunt (Mentha

Hyman & Parsons, 1994). In Duitsland komt

aquatica L.) en kattestaart (Lythrum salicaria
L.). Letterlijk honderden exemplaren tenslot¬

A. strandiella verspreid voor, maar is in het

te, werden verkregen in potvallen met aas en

Oldenburg waargenomen (Koch, 1989a). De

noorden slechts in Mecklenburg, Holstein en

Fig. 4-5. Penis van Atheta
strandiella, parameren ver¬
wijderd; 4, ventraal aan¬
zicht; 5, zijaanzicht (Schaal¬
lijn: 100 gm). [Figs 4-5.
Penis of Atheta strandiella,
parameres not shown; 4,
ventral view; 5, lateral view
(Scale: 100 pm).]

Ent. Ber., Amst. 56 (1996)

67

wel in ongeveer gelijke verhouding (57%
mannetjes, n=82). Het ligt voor de hand hier¬
uit te concluderen dat de sexen blijkbaar ver¬
schillen in hun voorkeur voor bepaalde sub¬
straten. Een verschil in vliegtijd zou echter
ook een verklaring kunnen vormen. De mest
en de rotte vis zouden dan niet elk gedurende
de gehele periode kevers aantrekken; de faeca¬
liën op een moment dat alleen vrouwtjes actief
zijn.
Aîheta sîrandiella lijkt sterk op de gemid¬
deld iets grotere A. crassicornis. Ze is echter
een tikje donkerder van kleur en bezit slanke¬
re sprieten, die geheel zwart zijn; bij A. crassi¬
Fig. 6. Spermatheca van Aîheta sîrandiella (Schaallijn:
100 jim). [Fig. 6. Spermatheca of Aîheta sîrandiella
(Scale: 100 jim).]

cornis hebben de sprieten een lichte basis. Het

dichtstbijzijnde vindplaats ligt waarschijnlijk

de sprieten verschilt A. sîrandiella van de an¬

bij Aken (Koch, 1968).
Zoals blijkt uit de vondsten in het Naarder-

dere Nederlandse vertegenwoordigers van de

meer heeft Aîheta sîrandiella een voorkeur

sprietlid zijn slank en ongeveer even lang; bij

voor aas en mest. In de literatuur wordt onder

A. crassicornis is het tweede sprietlid korter

andere het voorkomen op berkesap, paarde

en het derde lid daardoor langer dan het twee¬

mest en op uitgelegde dode vissen, duive en

de; het derde lid is bovendien naar het uiteinde

lichaam meet ongeveer 3,3 millimeter en is,
op de bruine dekschilden na, zwart; de poten
zijn geelbruin. Door de bouw en de kleur van

crassicornis-groep.

Het

tweede

en

derde

Palm,

iets verbreed. Zoals gebruikelijk binnen dit

1970). Daarnaast is er sprake van een voorlief¬

genus vormen zowel de mannelijke als de

de voor meer open biotopen, met name venen;

vrouwelijke genitalia prima determinatiekenmerken (fig. 4-6). Mogelijk is A. sîrandiella

kippemest genoemd (Koch,

1989a;

in Zweden werden de meeste vangsten gedaan
tussen Sphagnum (Palm, 1970). Koch (1989a)

tot nu toe verwisseld met A. crassicornis en

noemt de soort echter eurytoop, hygrofiel en

komt zij op meer plaatsen in ons land voor. In

phytodetricool, en meldt naast venen juist bos¬

andere laagveenmoerassen is ze zeker te ver¬

sen als voorkeursbiotoop. Het optreden in ve¬

wachten.

nen (tyrphofiel) zou volgens hem een typisch
Oostduitse aangelegenheid zijn. Het voorko¬
men in het Naardermeer sluit in ieder geval

Epuraea distincta

goed aan bij de vermeende voorkeur van A.

Hoogst opmerkelijk was de vondst van meer

sîrandiella voor venen en veenmos.

dan 25 exemplaren van Epuraea distincta in

De grootste aantallen van Aîheta sîrandiel¬

een aantal zwammen op een smalbladige wilg

la werden gevangen in de in het berkenbroek-

(Salix sp.) aan de Machinetocht (Amersfoort

bos opgestelde visvallen (277 stuks); de vis-

coördinaten 135.5-479.6) op 9 april 1994. Van

vallen die in het veenmosrietland stonden

desbetreffende

leverden 232 exemplaren op. Veel geringer

neerd werd als de roodporiehoutzwam (Dae-

waren de aantallen in de vallen met menselij¬
ke faecaliën, 10 en 26 exemplaren respectie¬

daleopsis confragosa (Bolt. ex Fr.) J.
Schroet), groeide een tiental exemplaren op de

velijk. Vreemd genoeg werden in de mestval¬

holle stam van de halfdode wilg, de enige van

paddestoel,

die

gedetermi¬

len slechts vrouwtjes aangetroffen. Des te

zijn soort in de wijde omtrek (fig. 7). Naast E.

eigenaardiger is dit als men bedenkt dat in de
aasvallen beide sexen werden aangetroffen, en

distincta vormden een twintigtal exemplaren
van Mycetophagus multipunctatus Fabricius
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Fig. 7. Vindplaats van Epuraea distincta in het Naardermeer (Machinetocht, 23 april 1994). Omgevallen stam van
een wilg (Salix sp.) met enkele vruchtlichamen van de
roodporiehoutzwam (Daedaleopsis confragosa (Bolt. ex
Fr.) J. Schroei). [Fig. 7. Site of Epuraea distincta in nature
reserve ‘Het Naardermeer’ (Machinetocht, April 23,
1994). Fallen willow (Salix sp.) trunk decorated with the
fungus Daedaleopsis confragosa (Bolt, ex Fr.) J. Schroet].

Fig. 8. Verspreiding van Epuraea distincta in Europa; de
recente vondsten in het Naardermeer en de Eifel zijn met
stippen aangegeven (naar Audisio, 1993). [Fig. 8.
Distribution of Epuraea distincta in Europe; the recent re¬
cords in ‘Het Naardermeer’ and Eifel are indicated by dots
(after Audisio, 1993)].

de andere bewoners van deze zwam. Twee

boomsap, op paddestoelen of in hommelnes-

weken later werden in dezelfde paddestoelen

ten (Spomraft, 1967). Volgens Audisio (1993)

nog steeds grote aantallen van beide soorten

zouden de meeste soorten mycetofaag zijn; de

schorskevers

aangetroffen.

Daarnaast

belandden

(Scolytidae),

aan

uitvloeiend

twee

soorten geassocieerd met schorskevers zouden

exemplaren in een potval die van 9 april tot 6

de ambrosia schimmels uit de gangen van de¬

mei stond opgesteld in een veenmosrietland,

ze kevers grazen.

ongeveer 500 meter verwijderd van de boven¬

Epuraea distincta is een in zijn gehele ver¬

beschreven vindplaats (Amersfoort coördina¬

spreidingsgebied zeldzame en slechts spora¬

ten 135.5-480.0). Eén enkel exemplaar werd

disch optredende soort. Het disjuncte areaal

bovendien verzameld in een, gedurende de¬

van deze soort (fig. 8) omvat Zuid-Engeland

zelfde periode opgestelde, vangserie in een

en strekt zich daarnaast van het oosten van

nabijgelegen

(Amersfoort

Frankrijk, het zuiden van Duitsland en de

coördinaten 135.4-480.0). Op beide laatste
vindplaatsen waren geen wilgen aanwezig.

berkenbroekbos

Alpen (Zwitserland, Oostenrijk en Noord-

Het genus Epuraea vormt een relatief ho¬

Polen, Tsjechië, Slowakije, Slovenië) tot in
Siberië en Japan (fig. 6; Audisio, 1993;

mogene groep met in Europa 43 soorten
(Audisio, 1993), waarvan er een twintigtal ook
in Nederland voorkomt (Berger & Poot, 1970;
Brakman, 1966; Schilthuizen, 1982). De bouw
van de aedeagus en de middentibia van de
mannetjes, die aan het uiteinde vaak een ka¬
rakteristieke verbreding vertonen, vormen de
belangrijkste

determinatiekenmerken;

Italie) uit over Oost-Europa (Zuid-Finland,

Jelinek, 1993; Lucht, 1987; Muona, 1984;
Nunberg & Pawlowski, 1974; Pope, 1977;
Silfverberg, 1992). In Duitsland is de soort
zeer zeldzaam en was tot voor kort slechts be¬
kend uit het zuiden en zuid-oosten van het
land (Horion, 1951b; Koch, 1989b; Reitter,

de

1911). In januari 1988 werd zij bij Altenahr in

vrouwtjes zijn niet altijd met zekerheid op
naam te brengen. In oecologisch opzicht is het

de Eifel ontdekt (Lucht, 1992). Tezamen vor¬
men de vindplaatsen in het Naardermeer en de

genus veel minder homogeen. De imagines

Eifel een verbinding tussen het geïsoleerde

van veel soorten zijn aan te treffen op allerlei
bloemen, vooral van bomen en struiken. De

voorkomen in Zuid-Engeland en de rest van
het areaal van E. distincta. In Groot-Brittannië

larvale stadia zijn te vinden in de gangen van

is ze bekend van een tiental vice-counties in
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Zuid Engeland en Wales (Hyman & Parsons,
1994). Net als in Duitsland breidt de soort zich
hier misschien uit (Allen, 1976; Duff, 1993;
Hyman & Parsons, 1994); de eerste melding
hier dateert uit 1919. Allen (1919) suggereert
dat de soort mogelijk geïntroduceerd is met
mijnhout.
Een uitgebreide beschrijving van de ecolo¬
gie van E distincia wordt gegeven door Audi
sio (1993), die haar binding aan loofbossen,
met name op vochtige plaatsen en aan oevers,
meldt. Zij zou daar oude vermolmde en omge¬

Fig. 9. Haisschild van Epuraea distincta (Schaallijn: 500
jim). [Fig. 9. Pronotum of Epuraea distincta (Scale: 500
pm)].

vallen stammen van wilg, els (Alnus sp.) en
berk bewonen, zelden ook van eiken (Quercus

(Audisio, 1993; Spomraft, 1967); deze zijn

sp.). De kevers worden niet alleen aangetrof¬

geen van alle uit ons land bekend.

fen onder de schors en op gistende boomsap
pen, maar vooral in de vruchtlichamen van al¬
lerlei houtbewonende basidiomyceten, met

Discussie

genera

Van de ruim 370 soorten kevers die gedurende

Daedaiea en Daedaleopsis en verwanten. In

één seizoen zijn verzameld in het natuurreser¬

deze zwammen zouden de larven zich ontwik¬

vaat ‘Het Naardermeer’ bleken er vijf nog niet

kelen. Daarnaast meldt Koch (1989b) als niche
zwammen op beuk (Fagus sp.), boorgangen

eerder uit ons land gemeld. Dit is een opvallend
groot gedeelte (1,4 %), temeer daar het hier

van Cossus Fabricius (Lepidoptera), en strooi¬

geen recent herkende soorten betreft, maar

sel. In Engeland is de soort ook bekend van

soorten die al vele tientallen jaren geleden be¬

zwammen op een wilg langs een rivier, van

schreven zijn. Van de 4147 exemplaren die be¬

name

vertegenwoordigers

van

de

paddestoelen op gevallen takken in een berken¬

studeerd werden behoorden zelfs 17,9 % (744

bos en geklopt van een wilg; overwinterende
exemplaren werden aangetroffen in rietstrooi-

exemplaren) tot deze vijf soorten! Dit wordt
voornamelijk veroorzaakt door de potvallen

sel (Heal, 1995; Hyman & Parsons, 1994). Duff

met aas en mest waar grote aantallen van

(1991, 1993) zegt over E, disîincta in Somerset

Acrotrichis silvatica en Atheta strandiella in te¬

‘only on peat moors; on bracket fungi in matu¬

recht kwamen. Wel is het zo dat deze soorten

re birch Betula woods’. Behalve dat E. distinc-

klein tot zeer klein zijn en daarnaast vaak moei¬

ta hier werd aangetroffen op een zwam op wilg,

lijk zijn te onderscheiden van naaste verwanten.

klopt deze omschrijving opmerkelijk goed met
de omstandigheden in het Naardermeer, ook

Hierdoor zullen zij niet alleen relatief weinig
verzameld zijn, maar door hun grote gelijkenis

hier zijn veel berkenbossen en één exemplaar

met andere soorten mogelijk ook niet herkend

werd gevangen in een potval opgesteld in een

zijn. Dit geldt met name voor Acrotrichis silva¬

berkenbroekbos.

tica, die ongetwijfeld een ruimere verspreiding
zal hebben, zoals ook blijkt uit de vondsten van

Epuraea distincta is relatief eenvoudig te
herkennen. Erichson (1845-1848) spreekt

J. Huijbregts. Voor de andere soorten geldt dit

zelfs van ‘eine in mehrfacher Hinsicht sehr

in mindere mate. Epuraea distincta is voor een

ausgezeichnete Art’. Karakteristiek is de vorm
van het halsschild, waarvan de zijden in de

Epuraea-soort zelfs eenvoudig te herkennen;

achterhoeken diep zijn uitgebocht (fig. 9). De

recente vondst in het Rijnland en het relatief

enige andere Middeneuropese soorten met een

grote aantal recente vondsten in Engeland zou¬

vergelijkbare halsschildvorm zijn E. danica
Sjöberg, E. boreella (Zetterstedt) en E. opalizans J. Sahlberg (= E. excisicollis Reitter)

den kunnen duiden op een uitbreiding van het

zij zal hier dan ook werkelijk zeldzaam zijn. De

areaal (Allen, 1976; Duff, 1993; Hyman &
Parsons, 1994; Lucht, 1992).
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De keverfauna van onze laagveenmoerassen is slecht bekend. Ook dit zal zeker een re¬
den zijn voor het grote aantal ‘nieuwe’ soor¬
ten. Door de slechte toegankelijkheid van veel
van deze terreinen - een boot en laarzen zijn
onmisbare attributen - in combinatie met hun
relatieve soortenarmoede, zijn deze gebieden
bij de meeste entomologen niet zeer geliefd.
Een aantal van de ‘nieuwe’ soorten kent
een voornamelijk noordelijk verspreidingsge¬
bied. Dit geldt voor de drie kortschilden en in
mindere

mate

voor Acrotrichis

silvatica.

Vooral Boreophilia eremita en Atheta fallaciosa zijn echte Noordeuropese soorten, die in
Scandinavië verbreid zijn, meer naar het zui¬
den steeds zeldzamer worden, en in MiddenEuropa min of meer beperkt zijn tot het mid¬
delgebergte. Het voorkomen van dergelijke
koudeminnende soorten in een laagveenmoeras is niet zo vreemd als men bedenkt dat der¬
gelijke biotopen een, met name zomers, koel
microklimaat bezitten. Door de permanent
waterverzadigde bodem warmt een moeras in
het voorjaar slechts langzaam op. Verder zal
door de hoogopgaande riet-, ruigte- en bosve¬
getaties de directe instraling op de bodem,
waar deze soorten leven, gering zijn. Ook de
nabijheid van grote, verdampende, laagveenplassen tempert in de zomer de opwarming.
Tijdens een warme zomerse excursie was het
in het terrein dan ook opmerkelijk koeler dan
in de omringende weilanden. Al deze factoren
tezamen zorgen er voor dat het Naardermeer
’s winters dan wel niet extra koud, maar zo¬
mers minder warm, is. Dit zou voor dergelijke
noordelijke soorten, die hier te lande de rand
van hun areaal bereiken, de cruciale factor
voor hun voorkomen kunnen zijn.

Dankwoord
Onze dank gaat uit naar de Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten voor het verlenen van een vergun¬
ning om onderzoek te doen in ‘Het Naardermeer’.
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