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inleiding

In dit artikel wordt verslag gedaan van een 
collectie- en literatuuronderzoek naar de versprei-
ding van glanskevers (Nitidulidae) van de genera 

Cychramus Kugelann, 1794, Pocadius Erichson, 
1843 en Thalycra Erichson, 1843 in Nederland. 
Deze kevers hebben alle een nauwe relatie met 
paddestoelen en worden daarom mycetobiont 
genoemd (zie kader). Hoewel ze een groot deel 
van hun leven doorbrengen in en op paddestoelen 
worden ze ook wel op bloemschermen en bij 
uitlopend sap van bomen en boomstobben aan-
getroffen. De hier behandelde soorten kunnen 
met wijn- en biervallen gevangen worden. 

Voor het achterhalen van de verspreiding werd de 
relevante literatuur en het beschikbare collectiema-
teriaal bestudeerd. De volgende collecties werden 
bij het onderzoek betrokken: Nationaal Natuur-
historisch Museum Naturalis, Leiden (rmnh), 
Zoölogisch Museum, Amsterdam (zma), 
Natuurhistorisch Museum, Maastricht (nhme), 
Laboratorium voor Entomologie, Wageningen 
(luw) en de Plantenziektenkundige Dienst, 
Wageningen (pd) en tevens de particuliere collec-
ties van Gert van Ee (Haarlem), Siem Langeveld 
(Hillegom), Anton Lutjeboer (Apeldoorn), Cor 
van de Sande (Amsterdam), Sjoerd Tiemersma 
(Wezep), Wim Veldkamp (Eibergen) en Oscar 
Vorst (Utrecht). Al het beschikbare materiaal is 
gecontroleerd. Bij de determinatie is gebruik 
gemaakt van Audisio (1993) en Spornraft (1967, 
1992).

het voorkomen van glanskevers van de genera CYCHRAMUS, 

POCADIUS en THALYCRA in nederland (coleoptera: nitidulidae)

Jan de Oude 

Glanskevers vertonen een grote diversiteit aan levenswijzen. Soorten van het genus 

Meligethes eten stuifmeel en Nitidula en Omosita leven van aas. Amphotis-soorten eten 

honingdauw. Dat verkrijgen ze door te bedelen bij mieren die de honingdauw hebben 

geoogst in bladluizenkolonies. Carpophilus en Glischrochilus zijn gebonden aan rot-

tend fruit en plantenafval. In dit artikel wordt ingegaan op de verspreiding en levens-

wijze van enkele met paddestoelen geassocieerde genera: Cychramus, Pocadius en 

Thalycra. 

Figuur 1. Cychramus luteus. Foto Roy Kleukers.
Figure 1. Cychramus luteus. Photo Roy Kleukers.



52 nederlandse faunistische mededelingen 26 ‒ 2007

kevers en paddestoelen

Paddestoelen vormen een rijk biotoop voor ongewervelden. Lawrence & Milner (1996) noemen Acarina, 
Collembola, Blattodea, Isoptera, Psocoptera, Hemiptera, Thysanoptera, Coleoptera, Diptera, Lepidoptera 
en Hymenoptera. De kevers zijn goed vertegenwoordigd: tonderkevers (Erotylidae), dwergschimmelvreters 
(Cryptophagidae), boomzwamtorretjes (Cisidae), kortschildkevers (Staphylinidae), truffelkevers (Leiodidae), 
schimmelkevers (Staphylinidae: Scaphidiinae), glanskevers (Nitidulidae), Endomychidae, Latridiidae 
Tetratomidae en Mycetophagidae (fig. 3-8). Over de relatie tussen kevers en paddestoelen is betrekkelijk 
veel gepubliceerd (Lawrence & Milner 1996, Hammond & Lawrence 1989, Rehfous 1955, Benick 1952, 
Scheerpeltz & Höfler 1948, Donisthorpe 1935, Paulian 1988, Wilding et al. 1989). 

De kevers die in dit artikel behandeld worden zijn mycetobiont, dat betekent dat zij zich in alle ontwikke-
lingsstadia met paddestoelen voeden en daar beschutting vinden (Scheerpeltz & Höfler 1948, Lawrence & 
Milner 1996, Gumier-Costa et al. 2003). Ze overwinteren soms ook in de afgestorven vruchtlichamen 
(Crowson 1984). Andere soorten, zoals van het genus Epuraea, worden ook regelmatig gevonden op padde-
stoelen, maar zijn er niet strikt van afhankelijk. Deze worden mycetofiel genoemd (Scheerpeltz & Höfler 
1948, Benick 1952, Nuss 1975, Paulian 1988). Mycetogene kevers zijn toevallige bezoekers van paddestoelen 
(Scheerpeltz & Höfler 1948, Benick 1952, Lawrence & Milner 1996). Voorbeelden van mycetogene glans-
kevers zijn Cryptarcha strigata (Horion 1960, Spornraft 1989) en Glischrochilus quadrisignatus (Spornraft 
1989). Deze laatste werd door Cor van de Sande in 2000 gevangen te Middelharnis in een plaatjeszwam en 
door Nuss (1975) op de zwavelzwam Laetiporus sulphureus (Bull. ex Fr.) Murrill. 

De verschillende delen van de paddestoel blijken verschillende kevers aan te trekken (Lawrence & Milner 
1996, Klimaszewsky & Peck 1987). Het verse vruchtlichaam waarop een laag sporenvormend weefsel 
(hymenium) ligt, dient als voedsel van Scaphisoma-soorten en andere Staphylinidae, vooral van het genus 
Gyrophaena. Sommige soorten Leiodidae, Anobiidae, Nitidulidae, Cryptophagidae, Endomychidae en 
Lathridiidae leven van de sporen van stuifzwammen. De massa van het zachte, steriele weefsel wordt aan-
gevreten door Dacne (Erotylidae), Mycetophagus (Mycetophagidae), Diaperis (Tenebrionidae) en Ciidae. 
Tijdens het rottingsproces van de sporendragers (sporoforen) worden deze bij sommige soorten padde-
stoelen bedekt met allerlei soorten schimmels. De zwamdraden (hyphae) en sporen (conidia) van deze 
schimmels worden op hun beurt aangevreten door andere soorten kevers, vooral Cryptophagidae en 
Lathridiidae. In het laatste stadium van het natte rottingsproces treden een groot aantal saprofage kevers 
op, zoals Hydrophilidae en Leiodidae.

Sommige kevers spelen een rol bij het overbrengen van ziektes op bomen waarop de paddestoelen groeien. 
Zo kunnen mycetofiele Epuraea-soorten pathogene microfungi overbrengen, die de vasculaire ziekte ‘oak 
wilt’ Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt kunnen veroorzaken. Dit kan leiden tot de dood van verschil-
lende soorten eik. De kevers worden aangetrokken door het uitlopende sap van eiken en door de padde-
stoelen in de geïnfecteerde of dode eiken (Juzwick & French 1983, Crowson 1984, Wilding et al. 1989, 
Lawrence & Milner 1996, Vega & Blackwell 2005).

Kevers komen voor op een grote variatie aan paddestoelen. Vooral op plaatjeszwammen worden veel kevers 
aangetroffen. Een voorbeeld is het stobbezwammetje Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.:Fr.) Singer & 
A.H. Sm. dat in bundels algemeen op stobben en stronken van loofhout (eik, els, berk en wilg) wordt 
gevonden (Keizer 2003). Op deze zwam werden Staphylinidae (acht soorten), Cryptophagidae (één soort), 
Colydiidae (één soort) en Endomychidae (één soort) gevonden (Scheerpeltz & Höfler 1948). Rehfous (1955) 
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voegt daar Carabidae (één soort) en Silphidae (vier soorten) aan toe.
Een bekende buisjeszwam, die veel kevers aantrekt, is de zadelzwam Polyporus squamosus (Huds.) Fr., 1821, 
een boomzwam die algemeen voorkomt op stobben, stammen en stamwonden van levende en dode loof-
bomen (Keizer 2003). Benick (1952) meldt 246 keversoorten die op deze zwam werden aangetroffen. 
Stuifzwammen, zoals de peervormige stuifzwam Lycoperdon pyriforme Schaeff.:Pers., die algemeen in 
groepen groeit op vermolmde stronken en loofhout op voedselrijke grond (Keizer 2003), trekken vooral 
Scydmaenidae, Staphylinidae, Nitidulidae, Lathridiidae, Colydiidae en Endomychidae aan (Rehfous 1955). 

Figuur 3-8. Enkele met pad-
destoelen geassocieerde 
kevers. Foto 3-4 Theodoor 
Heijerman, 5-8 Roy Kleukers.
Figure 3-8. Some beetles asso-
ciated with mushrooms. 
Photo 3-4 Theodoor 
Heijerman, 5-8 Roy Kleukers.

Figuur 2. Zadelzwam 
Polyporus squamosus, een bij 
kevers geliefde paddestoel. 
Foto Roy Kleukers.
Figure 2. Dryad’s saddle 
Polyporus squamosus, a 
mushroom which is well-
loved by beetles. Photo Roy 
Kleukers.

3.  Endomychus coccineus
(Endomychidae)

4.  Scaphidium quadrimaculatum 
(Staphylinidae)

5. Triarthron maerkelii (Leiodidae) 6.  Tetratoma fungorum 
(Tetratomidae)

8. Diaperis boleti (Tenebrionidae)
7.  Litargus connexus 

(Mycetophagidae)
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soortbesprekingen

Cychramus luteus (Fabricius, 1787) – gele 

grote glanskever 

Uiterlijk Deze glanskever is ovaal van vorm en 
heeft een gele, liggende beharing (fig. 1). De kleur 
van de beharing van het pronotum is geel tot 
bruinachtig. De antennen tellen elf leden, waar-
van de laatste drie geen compacte knots vormen, 
zoals bij de meeste andere glanskevers. Lengte: 
3,0-6,1 mm (Audisio 1993). 

Biologie Men vindt zowel de larve als de kever bij 
stuifzwammen (vooral Lycoperdon pyriforme), de 
grote stinkzwam Phallus impudicus L.: Pers. en bij 
honingzwammen (vooral Armillaria mellea (Vahl:
Fr.) P. Kumm.) (Audisio 1993, Benick 1952), maar 
ook veel op bloemen en bloemschermen van bij-
voorbeeld lijsterbes Sorbus, sleedoorn Prunus, vlier 
Sambucus en kardinaalsmuts Euonymus (Everts 
1898, Horion 1960, Spornraft 1989). De kevers 

zijn actief van mei tot oktober (Audisio 1993). 
De actieve periode in Nederland valt vooral in de 
maanden mei, juni en juli met een duidelijke piek 
in juni (fig. 9).

Verspreiding Cychramus luteus is een algemene, 
Euraziatische soort die voorkomt in heel Europa 
(Audisio 1993). De soort lijkt zich in Nederland 
uit te breiden. Er ontbreken alleen nog meldingen 
uit de provincies Friesland, Flevoland en Zeeland 
(fig. 10). In de noordelijke provincies zijn de 
vangsten opvallend gering, waarschijnlijk vanwege 
het minder voorkomen van stuifzwammen. 
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Figuur 9. Fenologie van Cychramus luteus.
Figure 9 Phenology of Cychramus luteus.

Figuur 10. Vindplaatsen van Cychramus luteus.
Figure 10. Records of Cychramus luteus.
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Cychramus variegatus (Herbst, 1792) 
syn. C. quadripunctatus (Herbst, 1792)
 
Uiterlijk Cychramus variegatus (fig. 11) is met 
4,3-7,3 mm iets groter dan C. luteus (Audisio 
1993). De kever heeft een liggende, dichte beha-
ring waarvan de kleur kan variëren van geel tot 
lichtbruin. Het halsschild heeft vier min of meer 
duidelijke, donkere, ronde vlekken. De sprieten 
tellen elf leden waarvan de laatste drie geen com-
pacte knots vormen.

Biologie Zowel de larve als het imago ontwikke-
len zich in paddestoelen, vooral in houtzwammen 
(zoals Polyporus) en in plaatjeszwammen, zoals de 
echte honingzwam Armillaria mellea (Spornraft 
1989, Horion 1960, Palm 1959, Audisio 1993). 
Everts (1898) noemt eekhoorntjesbrood Boletus 
edulis Bull., 1791 en hij vond hem ook op eiken-
bladeren. Waarschijnlijk werden de kevers daar 

Figuur 11. Cychramus variegatus. Foto Roy Kleukers.
Figure 11. Cychramus variegatus. Photo Roy Kleukers.
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Figuur 12. Fenologie van Cychramus variegatus.
Figure 12. Phenology of Cychramus variegatus.

Figuur 13. Vindplaatsen van Cychramus variegatus.
Figure 13. Records of Cychramus variegatus.
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aangetrokken door microfungi. De kevers zijn 
actief van mei tot en met september, met een piek 
in juni (Audisio 1993) (fig. 12).

Verspreiding Cychramus variegatus is een vrij zeld-
zame, boreo-montane soort, die naar het westen 
lijkt op te schuiven (Horion 1960). In Duitsland 
wordt hij vermeld in zeven van de achttien regio’s 
(Köhler & Klausnitzer 1998). Voor Noord-Europa 
(Fennoscandia, Denemarken, Estland, Letland, 
Litouwen) vinden wij meldingen bij Gustafson 
(1995). Vanaf Noord-Europa loopt de grens via 
Engeland, Spanje, Italië en Griekenland door 
Rusland naar het noorden (Audisio 1993). 
Brakman (1966) vermeldt de soort alleen voor 
Limburg. Ook recent zijn er slechts weinig vang-
sten in Nederland (fig. 13, tabel 1). 

Pocadius ferrugineus (Fabricius, 1795) – 

roestgele paddestoelkever

Uiterlijk Pocadius ferrugineus is een gewelfde, 
eivormige kever met een korte, roestbruine beha-
ring (fig. 14). De drie eindsegmenten van de elf-
ledige antennen vormen een compacte knots. 
Lengte: 2,6-4,8 mm (Audisio 1993).

Biologie De larven en imago’s zijn algemeen te 
vinden in en op stuifzwammen van gastero-
myceten van de genera Lycoperdon, Bovista, 
Calvatia en Scleroderma (Cline 2005, Spornraft 
1989). Ze voeden zich met de sporen van padde-
stoelen (Spornraft 1989, Wilding et al. 1989). De 
vliegperiode loopt vanaf april tot en met oktober 
(Audisio 1993), met in Nederland een piek van 
mei tot en met juli en in oktober (fig. 15). Audisio 
(1993) schrijft, dat de kevers in noordelijke 
gebieden later vliegen dan in het Middellandse-
Zeegebied en dat er twee generaties kunnen 
optreden. De vangsten van januari hebben 
mogelijk betrekking op exemplaren die in padde-
stoelen overwinterden.

Verspreiding Pocadius ferrugineus is een algemene 
soort die overal in Europa voorkomt (Audisio 
1993). In Duitsland wordt de kever vermeld in 
alle regio’s (Köhler & Klausnitzer 1998). In Enge-

Aantal Datum Plaats Provincie Verzamelaar Bron

 1 10.vi.1935 Houthem li Van der Wiel zma

 6 18.vi.1955 Vijlen li Van der Wiel zma

 1 23.vi.1955 Vijlen li Brakman rmnh

 1 v.1957 Vijlen li Brakman rmnh

 2 6.vii.1957 Vijlen li Brakman rmnh

 1 vi.1965 Vijlen li Berger rmnh

 1 13.viii.1965 Rijckholt li Poot Poot
 1 19.ix.1965 Rijckholt li Poot Poot
 1 27.v.1978 Liempde nb v/d Sande v/d Sande
 1 4.vi.1999 Nunhem (Leudal) nb Vorst Vorst

Tabel 1. Vindplaatsen van Cychramus variegatus.
Table 1. Records of Cychramus variegatus.
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land wordt hij gemeld op Lycoperdon-soorten 
(Joy 1932), op de zadelzwam Polyporus squamosum 
en enige andere Polyporus-soorten (Donisthorpe 
1935). In Noord-Europa komt hij voor in Fenno-
scandia, Denemarken, Estland en Litouwen 
(Gustafson 1995). De soort lijkt zich in Nederland 
langzaam uit te breiden. Sinds de lijst van Brak-
man (1966) ontbreken alleen uit de provincie 
Groningen nog vondsten (fig. 16). Dat de soort 
vrij schaars is in het noorden van het land zou 
verklaard kunnen worden door de schaarste 
van de voedselbron, onder meer de stuifzwam 
Lycoperdon pyriforme (Arnolds et al. 1995).
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Figuur 15. Fenologie van Pocadius ferrugineus.
Figure 15. Phenology of Pocadius ferrugineus.

Figuur 16. Vindplaatsen van Pocadius ferrugineus.
Figure 16. Records of Pocadius ferrugineus.
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Figuur 14. Pocadius ferrugineus. Foto Roy Kleukers.
Figure 14. Pocadius ferrugineus. Photo Roy Kleukers.
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Pocadius adustus Reitter, 1888
syn. P. lanuginosus Franz, 1969

Uiterlijk Evenals Pocadius ferrugineus is P. adustus 
een gewelfde, eivormige kever met een iets don-
kerder beharing. Deze beharing is echter veel lan-
ger. Andere verschillen met P. ferrugineus zijn dat 
bij het mannetje het pygidium iets is ingebogen 
en dat de beharing van de midden- en achter-
tibiae verschilt, evenals de genitalia. Lengte: 2,7-
4,9 mm (Audisio 1993). 

Biologie De kevers en larven zijn vooral te vinden 
op en in stuifzwammen. Deze soort wordt vaak 
aangetroffen samen met P. ferrugineus (Audisio 
1993). Cor van de Sande kweekte een flink aantal 
exemplaren van P. adustus uit de peervormige 
stuifzwam Lycoperdon pyriforme die hij op 
22 februari 1999 in het Gerendal bij Schin op 
Geul gevonden had. De vliegperiode is van mei 
tot oktober met jaarlijks twee generaties (Audisio 
1993), in Nederland zijn de vangsten gedaan tus-
sen augustus en november (fig. 17). 

Verspreiding In Duitsland komt de kever voor in 
zestien van de achttien regio’s (Köhler & Klaus-
nitzer 1998). In Rheinland-Pfalz werd hij gevon-
den in stuifzwammen op een beukenstronk 
(Spornraft 1989). De kevers zijn soms ook te 
vinden in houtzwammen, zoals de zadelzwam 
Polyporus squamosus (Kopetz & Weigel 2000). 
Weigel (2005) noemt ook enkele recente vonds-
ten. In Engeland is de kever wijd verbreid 
(Alexander 1997, Allen 1992, Hodge & Jones 1995, 
Johnson 1975, Nash 1982). In Noord-Europa is de 
kever gemeld uit Denemarken en Zweden 
(Israelson 1971, Gustafson 1995). In Polen werd hij 
voor het eerst gevangen in 1990 (Borowiec & 
Kania 1994, Maciejewsky 1997, Kubish 1996). In 
Zuid-Europa loopt de grens door Noord-Spanje, 
boven langs Italië, door Griekenland en dan ver-
der naar het oosten (Audisio 1993). Vanwege de 
kleine verschillen met P. ferrugineus werd de kever 
in Nederland tot voor kort niet herkend. Audisio 
ontdekte de kever bij zijn bezoek aan de collectie 
van het rmnh in 1993 (De Oude 1999) en sinds 

die tijd zijn er ook in andere collecties enkele 
exemplaren opgedoken (fig. 18, tabel 2). 
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Figuur 17. Fenologie van Pocadius adustus.
Figure 17. Phenology of Pocadius adustus.
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Aantal Datum Plaats Provincie Biotoop Verzamelaar Bron

 1 27.viii.1903 Velp gl  Van der Hoop zma

 1 21.vii.1936 Nunspeet gl  Uyttenboogaart luw

 3 x.1953 Bergen nh  Nonnekens zma

 7 05.x.1960 Wageningen gl  Nonnekens zma

 1 01.viii.1963 Epen li  Van der Krift rmnh

 6 xi.1963 Wageningen gl  Nonnekens zma

 1 01.viii.1978 Schinveld li  Veldkamp rmnh

 23 vii.1999 (ex larvae) Schin op Geul  li Gekweekt uit  v/d Sande v/d Sande
   (Gerendal)  peervormige 
     stuifzwam
 1 24.ix.2000 Putten gl Op gesteelde  Vorst Vorst
     stuifzwammetjes

Tabel 2. Vindplaatsen van Pocadius adustus.
Table 2. Records of Pocadius adustus.

Figuur 18. Vindplaatsen van Pocadius adustus.
Figure 18. Records of Pocadius adustus.

 ® < 1980
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Thalycra fervida (Olivier, 1790)

Uiterlijk Thalycra fervida is een gewelfde, ovale, 
roodbruine kever (fig. 19). De elfledige sprieten 
hebben een ronde, drieledige compacte knots. 
Lengte: 2,7-6,5 mm (Audisio 1993).

Biologie Deze kever leeft vooral verborgen op en 
in soorten van het ondergrondse paddestoelenge-
nus der vezeltruffels (Rhizopogon), die voorkomen 
in dennenbossen. De douglasvezeltruffel R. haw-
kerae A.H. Sm. werd indertijd waarschijnlijk met 
dennenhout ingevoerd vanuit Noord-Amerika 
(Arnolds et al. 1995, Benick 1952, Howden 1961, 
Spornraft 1989, Wilding et al. 1989). Vanwege de 
verborgen leefwijze kan het voorkomen het best 
worden vastgesteld door het zetten van biervallen 
(Howden 1961). De kever wordt ook gevonden op 
aardappelbovisten (Scleroderma), op bloemen en 
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Figuur 20. Fenologie van Thalycra fervida.
Figure 20. Phenology of Thalycra fervida.

Figuur 21. Vindplaatsen van Thalycra fervida.
Figure 21. Records of Thalycra fervida.

Figuur 19. Thalycra fervida. Foto Roy Kleukers.
Figure 19. Thalycra fervida. Photo Roy Kleukers.

 ® < 1980
 l 1980-2006



 de oude - CYCHRAMUS, POCADIUS en THALYCRA in nederland   61

bij uitlopend sap van eiken en op rottende vruch-
ten (Spornraft 1992), Everts (1898) vermeldt aan-
vullend mierennesten en schimmelende bladeren. 
De vliegperiode is van mei tot oktober (Audisio 
1993), in Nederland met name van juni tot en 
met augustus (fig. 20).

Verspreiding Köhler & Klausnitzer (1998) melden 
dat de soort in Duitsland alleen in Baden niet is 
waargenomen. Recent werden vangsten gemeld 
uit Nordhessen (Höhner & Flügel 2006). Voor 
Engeland wordt de kever vermeld bij Joy (1932) 
en Kloet & Hincks (1977). Uit Noord-Europa 
zijn er meldingen uit Fennoscandia, Denemarken, 
Letland en Litouwen (Gustafson 1995). De zuid-
grens loopt van Engeland door Midden-Spanje, 
door Sicilië, langs Griekenland boven Kreta, door 
Turkije en Rusland naar het noorden (Audisio 
1993). Het aantal vondsten is in Nederland sinds 
Brakman (1966) langzaam toegenomen, waarbij 
gegevens ontbreken van Groningen, Flevoland, 
Zeeland en de Waddeneilanden (fig. 21). Een 
vondst uit Beetsterzwaag (Fr.) (1933, zma) is door 
Brakman (1966) waarschijnlijk over het hoofd 
gezien. De vangsten concentreren zich vooral in 
Utrecht en Gelderland.

discussie

Van de vijf behandelde soorten zijn van C. luteus, 
P. ferrugineus en T. fervida de meeste meldingen 
binnengekomen. Van deze drie soorten is sinds het 
verschijnen van Brakman (1966) de verspreiding, 
wat het aantal provincies betreft, toegenomen. 
Dat de vijf soorten kevers in dit artikel voor hun 
voortbestaan afhankelijk zijn van paddestoelen 
heeft vanzelfsprekend een grote invloed op 
hun verspreiding. Bij alle drie de genera zijn de 
meldingen van kevers uit de noordelijke provin-
cies bijvoorbeeld gering, wat zou kunnen liggen 
aan het daar praktisch ontbreken van een geschikt 
biotoop voor de betreffende paddestoelen. Het 
zou ook kunnen liggen aan het discontinue ka-
rakter van faunistisch veldonderzoek. 
Oorspronkelijk waren bepaalde gebieden favoriet 
bij entomologen. Nu wordt echter steeds meer 

aandacht gegeven aan witte vlekken op de ver-
spreidingskaartjes, maar misschien nog niet vol-
doende. 

Het faunistisch veldonderzoek is in de loop der 
jaren ongetwijfeld toegenomen. Het is dus moei-
lijk om uit te maken of de verspreiding van een 
soort daadwerkelijk is toegenomen. Voor C. luteus 
en P. ferrugineus meen ik van wel, voor T. fervida 
niet, omdat in vijf provincies de meldingen 
dateren van vóór het uitkomen van de lijst van 
Brakman (1966) en er in dit geval eerder een af-
nemende tendens valt te ontwaren. Er zijn slechts 
enkele meldingen van C. variegatus uit Limburg 
en Noord-Brabant bekend. Everts (1898) meldde 
dat de kever niet in Nederland voorkwam, maar 
wel over de Duitse grens in Oost-Friesland en in 
de Rijnprovincie bij Elberfeld (nu Wuppertal). 
Hij meldde later dat de soort ook gevangen was 
in België bij Angleur (in rottende boleten) (Everts 
1922). Brakman (1966) meldt de kever daarna 
voor het eerst in Nederland (de provincie Lim-
burg). Dat zou erop kunnen wijzen dat de hypo-
these van Horion (1960) klopt, dat het om een 
boreo-montane kever gaat die in de loop van de 
tijd steeds meer naar het westen opschuift.

Niet alleen kevers maar ook een groot aantal 
andere insecten heeft een sterke binding met pad-
destoelen. Voor dit onbekende deel van de biodi-
versiteit is de bescherming van paddestoelen van 
groot belang. Na een periode van achteruitgang 
nemen paddestoelen weer toe, als gevolg van het 
veranderde bosbeheer, met name door de toe-
name van de hoeveelheid dood hout in het bos 
(Arnolds 1985, Nauta & Vellinga 1995, Harding et 
al. 1996). In het belang van paddestoelen als bron 
van leven en schoonheid op zichzelf, maar ook in 
het belang van de insecten die daarvan leven, 
moeten de oorzaken van de achteruitgang van 
paddestoelen bestreden worden.
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summary

The distribution of beetles of the genera Cychramus, Pocadius and Thalycra in the 

Netherlands (Coleoptera: Nitidulidae)

The aim of this study is to review the status of the five recorded species of the genera 
Cychramus, Pocadius and Thalycra in the Netherlands. They are all mycetobiont, the larvae and 
the adult beetles feeding and breeding on and in fungi. Cychramus luteus seems to be expanding 
slowly in the Netherlands, but records are still lacking from the provinces of Friesland, Flevo-
land and Zeeland. Cychramus variegatus has been mentioned only from the southern provinces 
of the Netherlands. In the northern part of the Netherlands Pocadius ferrugineus is nearly absent. 
This could be caused by the fact that the fungus Lycoperdon pyriforme is very rare in that region. 
Only a few number of records of Pocadius adustus are known. For Thalycra fervida no records 
have been mentioned from the provinces of Groningen, Flevoland and Zeeland. The reason is 
possibly the absence of pine woods in these regions. A further study of the status and the 
biotope of P. adustus and C. variegatus could reveal the cause of their rareness.

J.E. de Oude
Laan van Poot 194 A
2566 eh Den Haag
jdoude@wxs.nl
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