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verwarrende cultuurvolger

Dactylosternum abdominale (Fabricius, 1792) 
(fig. 1) is een cultuurvolger die zich in het voet-
spoor van de mens over de (sub)tropische streken 

van de wereld verspreid heeft. Hierdoor is niet 
meer geheel duidelijk wat het oorspronkelijke 
verspreidingsgebied van de soort is. Zo beschreef 
Fabricius (1792) hem als Sphaeridium abdominale 
afkomstig uit ‘Americae meridionalis insulis’, 

DACTYLOSTERNUM ABDOMINALE, een langverwachte kever nieuw 

voor de fauna (coleoptera: hydrophilidae) 

Oscar Vorst

De hydrophilide Dactylosternum abdominale dook de laatste jaren op steeds meer 
plaatsen rondom Nederland op. In 2006 werd de soort eindelijk ook in Nederland 
ontdekt. In tegenstelling tot de meeste vertegenwoordigers van de familie der spinnen-
de waterkevers leeft D. abdominale niet in het water, maar op het land in rottende 
materialen. Eén exemplaar van deze kosmopoliet werd verzameld in een rottende 
zwam te Warmond. 

Figuur 1. Het Warmondse exemplaar van Dactylosternum abdominale in boven- en onderaanzicht. Foto’s Theodoor 
Heijerman. 
Figure 1. The Warmond specimen of Dactylosternum abdominale, dorsal and ventral aspect. Photos Theodoor 
Heijerman.
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daarmee vermoedelijk de Antillen aanduidend 
(Hansen 1999). Wollaston (1854) ontdekte de 
soort op Madeira en noemde hem, in de veron-
derstelling zowel met een onbeschreven soort als 
een nieuw genus van doen te hebben, 
Dactylosternum roussetii Wollaston, 1854 (fig. 2). 
Hij introduceerde daarmee de genusnaam die nu 
nog voor deze soort in gebruik is. Maar, zoals wel 
vaker bij soorten met een groot areaal, werd hij 
abusievelijk meerdere malen opnieuw beschreven: 
als Coelostoma insulare door Laporte de Castelnau 
(1840) van Mauritius, als Cyclonotum nitidum 
door Boheman (1851) van Zuid-Afrika, als 
Cyclonotum mulsanti door Murray (1859) van 
Nigeria en Hydrobius semistriatus door Schaufuss 
(1887) van Singapore (Hansen 1999). Hansen 
(1999) vermoedt een Afrotropische oorsprong. 
Inmiddels is D. abdominale van alle biogeogra-
fische regio’s bekend en lijkt hij alleen in koelere 
streken te ontbreken (Hansen 1999, Newton 1989).

europese uitbreiding

Al aan het eind van de negentiende eeuw was 
D. abdominale bekend uit Andalusië en Zuid-
Frankrijk, waar de soort als geïntroduceerd werd 
beschouwd, met name in de buurt van havens 
(Kuwert 1890, Des Gozis 1916-1920). Sindsdien 
is D. abdominale van meerdere landen in het 
Middellandse-Zeegebied gemeld: Italië, Grieken-
land, Kroatië, Cyprus en een aantal Noord-
Afrikaanse landen (Hansen 1999). De soort heeft 
hier ongetwijfeld een ruime verspreiding. Sinds 
enkele decennia breidt D. abdominale in West-
Europa zijn areaal naar het noorden uit. Zo werd 
begin jaren 1980 in Frankrijk geconstateerd dat 
hij behalve langs de Middellandse Zee ook in het 
zuidwesten van dat land te vinden was: in de 
departementen Haute-Garonne, Tarn, Gironde en 
Dordogne (Bameul 1985, Bameul & Rogé 1989). 
Midden jaren 1990 duikt hij op in het departe-
ment Nièvre, niet ver ten zuiden van Parijs 
(Queney 1996). Inmiddels is duidelijk dat 
D. abdominale al in 1986 in de Elzas was gear-
riveerd (Callot 2001).
In Duitsland werden begin jaren 1970 al verschei-

dene waarnemingen van deze soort gedaan in 
het uiterste zuidwesten van het land, in Baden 
(Gladitsch 1972, Roppel 1974). Het is onduidelijk 
of D. abdominale naar Zuidwest-Duitsland ver-
sleept is, of dat de soort hier op eigen kracht is 
gearriveerd. Köhler & Klausnitzer (1998) melden 
D. abdominale daarnaast van Bayern, 
Württemberg, Hessen, Pfalz en Schleswig-
Holstein. Deze laatste regio ligt geïsoleerd van 
de andere, die in Zuidwest-Duitsland een aaneen-
gesloten gebied vormen. Sindsdien werd de soort 
van Thüringen gemeld (Bellstedt & Skale 2000) 
en inmiddels heeft hij ook Nordrhein bereikt, 
waar hij in 2002 in aantal verzameld werd bij 
Bienen op enkele tientallen kilometers van de 
Nederlandse grens (Wenzel 2004). In Oostenrijk 
werd naar onlangs bleek al in 1983 een exem-
plaar verzameld (Schuh et al. 2006). In Groot-
Brittannië werd D. abdominale voor het eerst 
in 2003 gevonden in het zuidelijke graafschap 
Dorset (Allen 2004). Welch (2006) meldt het 
voorkomen in Northamptonshire en Kent. 
Uit België is D. abdominale (nog) niet bekend.

nederlandse vondst

Op 1 oktober 2006 verzamelde Roy Kleukers een 
exemplaar van deze soort op het landgoed Huys 
te Warmont te Warmond (Zuid-Holland) 
(Amersfoortcoördinaten 95.0-468.9). De vind-
plaats betrof een vuistgrote holte in een dikke 
loofboom, op circa 50 cm boven de grond. 
Hieruit werd wat halfvergaan nat weefsel van een 
zwam verzameld en thuis onderzocht op kevers en 
andere insecten. Het exemplaar werd gedeponeerd 
in Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis. 
De soort was nog niet uit Nederland bekend 
(Brakman 1966, Huijbregts & Krikken 1985, 
1988, Vorst & Huijbregts 2001). Zoals Des Gozis 
(1916-1920) reeds opmerkte zijn veel van de 
Europese vondsten van deze soort in het najaar 
gedaan, hetgeen ook opgaat voor het dier uit 
Warmond en de meeste andere recente waar-
nemingen. Dit suggereert dat de soort hier één 
generatie per jaar kent.
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vuilniskever

Dactylosternum abdominale is een euryoeke soort, 
die voor zijn ontwikkeling afhankelijk is van aller-
lei rottend organisch materiaal (Hansen 1987). 
Wollaston (1854) beschrijft de locatie op Madeira 
als volgt: ‘on the beach ... especially in the empty 
shells of crabs, and other marine Crustacea, 
which had accumulated about the pig-sties and 
sewers, and other such-like filthy receptacles of 
the rejectamenta of the town’. Bij de recente 
West-Europese vondsten werd de soort onder 
meer verzameld van: diverse soorten rottend fruit, 
rotte pompoenen, composthopen en -tonnen, 
de randzone van een hoop kuilgras, hopen rot-
tend maaisel, silo's met voedermaïs, een hoop 
tamelijk verse kalkoenmest, onder een runderbot, 
maar ook onder schors van een populier en op 
meidoornbloesem (Allen 2004, Bameul 1985, 
Bameul & Rogé 1989, Callot 2001, Hebauer 1998, 
Welch 2006, Wenzel 2004). Opvallend is dat 
nogal wat van de Zuid-Franse vondsten van rot-
tend fruit afkomstig zijn. De Britse exemplaren 
daarentegen, zijn afkomstig van kuilgras en een 
compostton, terwijl in Nordrhein de soort verza-
meld werd van een kalkoenmesthoop. Dit verschil 
hangt mogelijk samen met de warmtebehoefte 
van de soort, die in noordelijke streken afhan-
kelijk is van de warmteontwikkeling in het sub-
straat. Ook een verschil in de verzamelpraktijk 
van coleopterologen van verschillende nationali-
teiten vormt mogelijk een verklaring.
De larven zouden predatoren zijn en zich dus 
niet direct voeden met het rottend organisch sub-
straat waarin ze zich ontwikkelen (Aitken 1975, 
Koppenhöfer et al. 1995). Het vrouwtje spint een 
eenvoudige eicocon met vier eieren. De ontwik-
keling van ei tot larve duurt 17-33 dagen en kent 
drie larvale stadia (Koppenhöfer et al. 1995).

herkenning

Dactylosternum abdominale is een 4-5 mm 
grote hydrophilide die wel iets weg heeft van 
Coelostoma orbiculare (Fabricius, 1775) of een 
kleine Sphaeridium. Hij is eenvoudig van alle 
andere Europese hydrophiliden te onderscheiden 

door het opvallend gevormde mesosternum, dat 
Wollaston (1854) reeds afbeeldde (fig. 2). Ook is 
D. abdominale duidelijk langwerpiger en meer 
afgeplat dan Coelostoma of Sphaeridium. 
Bovendien zijn de dekschilden van duidelijke 
lengtestrepen voorzien, welke bij deze genera 
ontbreken (fig. 1). Hansen (1987) nam de soort 
op in zijn sleutel voor de Fennoscandische en 
Deense Hydrophiloidea. Een uitgebreide beschrij-
ving inclusief afbeeldingen van de aedeagus is te 
vinden in Smetana (1978).

conclusie

De ontdekking van D. abdominale in ons land lag, 
gezien de gestage opmars van deze soort vanuit 
Zuid-Europa, in de lijn der verwachting. Het 
exemplaar dat in 2006 bij Warmond gevangen 
werd is tot nu het enige Nederlandse voorbeeld 
van deze soort. Ondanks het ontbreken van nieuwe 
vondsten stel ik voor D. abdominale op grond van 
deze waarneming toe te voegen aan de lijst van 
de Nederlandse kevers, aangezien de vondst aan-
sluit bij de verspreiding in het nabije buitenland. 
De soort leeft als predator in allerlei rottend 
materiaal. Veel van de vondsten uit Noordwest-
Europa zijn geassocieerd met composthopen en 
composttonnen. Het lijkt waarschijnlijk dat de 
verhoogde temperatuur in dergelijke milieus voor 
deze van oorsprong (sub)tropische soort een voor-
waarde is om zijn levenscyclus te kunnen vol-
brengen. Mogelijk ook wordt de opmars van 
deze soort niet alleen geholpen door de relatief 
warme jaren van de laatste tijd, maar ook door 
de introductie van de compostton. Beide factoren 
kunnen echter onvoldoende verklaren waarom 
D. abdominale zich sinds enkele decennia vanuit 
Zuid-Frankrijk naar het noorden uitbreidt.
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summary

Dactylosternum abdominale, a long-expected beetle new to the fauna of the Netherlands 
(Coleoptera: Hydrophilidae) 
A single specimen of Dactylosternum abdominale (Fabricius, 1792) was collected near Warmond 
(province of Zuid-Holland). The recent expansion of this cosmopolite into Northwest Europe 
is described in some detail.

O. Vorst
Poortstraat 55
3572 hd Utrecht
vorst@xs4all.nl
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