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Inleiding

In 2014 is het lieveheersbeestjesproject gestart als project van 
EIS Kenniscentrum Insecten. Begonnen werd met de bewerking 
van de Coccinellidae in de collecties van Naturalis en het voor-
malig Zoölogisch Museum Amsterdam (ZMAN). Vanaf 2015 
is een uitgebreider publiek betrokken bij het project dat een 
looptijd van twee jaar kreeg. Het project heeft veel informatie 
over de verspreiding en fenologie van lieveheersbeestjes opge-
leverd. Verrassend was de ontdekking van twee nieuwe soorten 
Coccinellidae voor Nederland, waarvan één, het ongevleugeld 
lieveheersbeestje Cynegetis impunctata, in dit artikel wordt be-
sproken. In dit artikel wordt ingegaan op oude vondsten van 
deze soort in het collectiemateriaal van het Zoölogisch Museum 
Amsterdam (ZMAN) alsmede de recente vondsten, alle gedaan 
in de provincies Overijssel en Friesland. Aandacht wordt verder 
geschonken aan de herkenning van dit lieveheersbeestje, ver-
spreiding in Nederland en Europa, fenologie, voedsel en biotoop.

Coccinellidae

De familie der lieveheersbeestjes telt wereldwijd meer dan 
zesduizend soorten (Ślipiński et al. 2011). Vertegenwoordigers 
van deze familie komen voor op alle continenten met uitzon-
dering van Antarctica. Verreweg de meeste soorten leven in  
de tropen en de subtropen; de gematigde streken zijn veel 
soortenarmer. Ook binnen Europa neemt de soortenrijkdom  
af van zuid naar noord. Binnen de Coccinellidae worden  
wereldwijd zeven subfamilies onderscheiden, waarvan er vijf  
in Midden-Europa zijn vertegenwoordigd: Coccidulinae, 

Scymninae, Chilocorinae, Coccinellinae en Epilachninae (Hodek  
& Honěk 1996). Soorten binnen de subfamilie Epilachninae 
onderscheiden zich van alle andere Coccinellidae doordat zij 
fytofaag zijn; dit komt verder slechts bij enkele andere soorten 
binnen de familie voor.

Tot voor kort waren er twee soorten Epilachninae uit Neder-
land bekend. Het heggenranklieveheersbeestje, Henosepilachna 
argus (Geoffroy), leeft uitsluitend op Cucurbitaceae, bij ons met 
name heggenrank (Bryonia dioica). Het vierentwintigstippelig 
lieveheersbeestje, Subcoccinella vigintiquatuorpunctata (Linnaeus), 
kent vooral diverse kruiden van de anjerfamilie (Caryophylla-
ceae) als voedselplant; soms komt deze soort ook in aantal voor 
op heggenrank. Binnen de Caryophyllaceae kent Subcoccinella 
dagkoekoeksbloem (Silene dioica), avondkoekoeksbloem (S. latifolia), 
echte koekoeksbloem (S. flos-cuculi) en zeepkruid (Saponaria 
officinalis) als belangrijkste voedselplanten. De soort kan in het 
buitenland schadelijk zijn op cultuurgewassen uit de vlinder-
bloemenfamilie (Fabaceae) zoals luzerne (Medicago sativa) en 
klaver (Trifolium) (Ali 1976, De Gunst 1978).

Een derde Europese soort binnen deze subfamilie is Cynegetis  
impunctata, die leeft van diverse grassoorten (Poaceae). Op 
wereldschaal kent het genus Cynegetis buiten C. impunctata 
slechts twee andere soorten: C. syriaca (Mader) en C. chinensis 
Wang & Ren (Wang et al. 2014). Cynegetis syriaca is gemeld van 
een beperkt aantal vindplaatsen in Turkije, Syrië en Iran (Fürsch 
1987). Cynegetis chinensis is alleen bekend van de typelocatie in 
de provincie Ningxia in China (Wang et al. 2014).
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Populaties van het lieveheersbeestje Cynegetis impunctata, een nieuwe 
soort voor de Nederlandse fauna, werden in 2014 en in 2015 ontdekt in 
twee provincies in het noorden van het land. Op de talrijke vindplaatsen 
in de gemeenten Hellendoorn (Overijssel) en Weststellingwerf (Friesland) 
blijkt de soort gemakkelijk in grote aantallen gesleept te kunnen worden 
langs de oevers van grotere lijnvormige wateren als genormaliseerde 
laaglandbeken, riviertjes en kanalen. De soort wordt voornamelijk 
aangetroffen op de hogere delen van taluds van dijken en wegbermen.  
De fytofage C. impunctata leeft hier van breedbladige grassen zoals Dactylis 
glomerata. De ongevleugelde soort kan tijdens maaiwerkzaamheden en 
hoog water via het water, afhankelijk van de stroomsnelheid, over kortere 
of grotere afstanden getransporteerd worden. Cynegetis impunctata heeft 
een univoltiene levenscyclus. Op deze aspecten wordt in het artikel verder 
ingegaan en er wordt aandacht geschonken aan herkenning en areaal van 
de soort.
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Herkenning

Cynegetis impunctata (figuur 1-4) (verder Cynegetis genoemd) 
is een halfbolvormig lieveheersbeestje. Mannetjes variëren 
in lengte tussen 3,6 en 4,0 mm (gemiddeld 3,84 mm, n = 10), 
vrouwtjes tussen 3,8 en 4,3 mm (gemiddeld 3,99 mm, n = 11).  
De kop is in bovenaanzicht vrijwel niet zichtbaar (figuur 1). De 
kop is van boven en opzij zwart (figuur 2) en aan de onderzijde 
okerkleurig met okerkleurige monddelen en antennen. Het  
pronotum is okerkleurig, ongevlekt (figuur 1-2) of met een 
zwarte vlek in het midden die net voor het scutellum begint en 
driehoekig doorloopt tot de voorrand (figuur 3); vorm en grootte 
van de vlek zijn variabel. Het midden van het prosternum tussen 
de voorpoten is zwart, de rest okerkleurig (figuur 4). De dek-
schilden zijn geheel okerkleurig (figuur 1-2) of hebben enkele 
in grootte en vorm variabele zwarte vlekken die meestal vaag 
begrensd zijn; het vaakst aanwezig zijn een scutellaire vlek met 
aan weerzijden hiervan een zwarte vlek, die soms langwerpig 
schuin naar achteren verlengd is (figuur 3). De epipleura van  
de dekschilden zijn okerkleurig (figuur 4). Het meso- en meta- 
sternum en het abdomen zijn zwart (figuur 4). De femora en 
tibiae van de voorpoten zijn meestal okerkleurig, die van de 
midden- en achterpoten meestal zwart; de tarsen zijn altijd 
okerkleurig.

Kop, pronotum en dekschilden zijn dicht, aanliggend en kort 
behaard met lichte haren. Kop en pronotum zijn dicht en fijn 
gepuncteerd, de dekschilden zijn iets grover gepuncteerd met 
twee type punten, die echter weinig verschillen in grootte. Het 
prosternum heeft geen kiellijnen. De epipleura hebben in het 
midden een uitholling, waarin de toppen van de femora van 
de achterpoten kunnen liggen. De dijlijn op het eerste sterniet 
loopt vanaf de basis schuin naar achteren en bereikt net niet de 
achterrand, vervolgens loopt de dijlijn vrijwel recht terug naar 
de basis (van het eerste sterniet), daarbij naar voren geleidelijk 

vervagend. Afbeeldingen van het mannelijk genitaal zijn onder 
andere te vinden in Nedvěd (2015) en Wang et al. (2014).

Cynegetis impunctata staat bekend als een ongevleugelde 
soort (Kalushkov et al. 2013) of als een soort waarbij de achter-
vleugels gereduceerd zijn tot stompjes (Nedvěd 2015). Bij het 
huidige onderzoek werd bij 59 mannetjes en 45 vrouwtjes uit  
de Nederlandse provincies Friesland en Overijssel de ontwik- 
keling van de vliezige achtervleugels onderzocht. Alle exem- 
plaren bleken micropteer (met vrijwel verschrompelde achter-
vleugels). Dit impliceert dat de soort niet in staat is tot vliegen. 

Cynegetis impunctata kan alleen verward worden met de 
nauw verwante Subcoccinella vigintiquatuorpunctata. De belang-
rijkste verschillen tussen beide soorten zijn de volgende:  
Cynegetis is halfbolvormig met een zwarte kop, heeft okerkleurige 
elytra met soms enkele zwarte vlekjes, en klauwtjes met een 
heel kleine zijtand; Subcoccinella is duidelijk minder bolvormig 
met een geel- tot bruinrode kop, heeft geel- tot bruinrode elytra 
met meestal een aantal zwarte vlekken en heeft gespleten 
klauwtjes (twee vrijwel even lange uiteinden). 

Cynegetis impunctata kan eenvoudig gedetermineerd worden 
met de publicaties van Cuppen et al. (2015), De Gunst (1978), 
Fürsch (1967), Nedvěd (2015) en Segers (2015).

Vindplaatsen in Nederland

Tijdens de bewerking van ongedetermineerde lieveheers- 
beestjes in de collectie van Naturalis werden in april 2014 door 
de tweede auteur zeven exemplaren van Cynegetis impunctata 
ontdekt. De kevers waren door C.M.C. Brouérius van Nidek ver-
zameld te Lage Vuursche op 26 april 1962. Dat was goed nieuws: 
meteen in het begin van het project al een nieuwe soort voor de 
fauna. Toch sloop even later de twijfel binnen omdat de eerste 
auteur zich vaag herinnerde dat er soms iets niet klopte in de 

2. In Overijssel heeft Cynegetis impunctata geen vlekken op het hals-
schild en de dekschilden. Midden Regge, gemeente Hellendoorn, 
29.ix.2014. Foto: Henk Soepenberg
2. In Overijssel Cynegetis impunctata has no dark spots on the pronotum 
and the elytra. Midden Regge, municipality of Hellendoorn, 29.ix.2014.

1. Cynegetis impunctata, dorsaal aanzicht. Foto: Theodoor Heijerman
1. Cynegetis impunctata, dorsal view.
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etikettering van materiaal van Van Nidek, dat wil zeggen dat 
de vindplaats soms niet vertrouwd werd (buitenlandse kevers 
met een Nederlands label). Dit werd bevestigd door Ben Brugge, 
collectiebeheerder van het ZMAN. Vincent Kalkman wist zich 
te herinneren dat in de recent verschenen boktorrenatlas (Teu-
nissen 2009) de boktor Agapanthia intermedia Ganglbauer was 
opgenomen met als vindplaats Lage Vuursche. Deze boktor 
werd door Teunissen (2007) als nieuwe soort voor de fauna ge-
meld. Tijdens het schrijven van de atlas was al getwijfeld aan 
de betrouwbaarheid van deze waarneming maar A. intermedia 
werd toch opgenomen. Bij controle bleek die boktor van exact 
dezelfde vindplaats en datum te zijn als het materiaal van 
C. impunctata. Dit maakt het waarschijnlijk dat deze kevers ver-
keerd geëtiketteerd zijn en niet uit Lage Vuursche komen maar 
uit het buitenland. 

Vrijwel meteen na deze teleurstelling werden op 28 april 
2014 door Henk Soepenberg in een vochtig grasland langs de 
Beneden Regge in Overijssel (AC 225-495) acht exemplaren van 
C. impunctata waargenomen. Een zat op grote brandnetel (Urtica 
dioica), een op braam (Rubus) en de overige op grassen. De waar-
neming is vastgelegd met foto’s op Waarneming.nl en de deter-
minatie kon aan de hand daarvan bevestigd worden.

Na de eerste vondst bleef het een aantal maanden stil, maar 
op 28 september 2014 vond Henk Soepenberg meer dan honderd 
exemplaren langs de Linderbeek in Overijssel (AC 230-495). Bij 
een eerste bezoek aan dit gebied door Vincent Kalkman en de 
eerste auteur op 3 oktober 2014 was Cynegetis de meest voorko-
mende en talrijkste soort Coccinellidae! In de maand oktober 
werd C. impunctata in nog eens zes atlasblokken vastgesteld door 
Willy Ronkes, Henk Soepenberg, Oscar Vorst en Reinder Wijma, 
vaak in aantal. Hiermee kwam het totale aantal atlasblokken in 
2014 op acht, allemaal in Overijssel in de omgeving van Den Ham. 
In 2015 en 2016 werden door Gerwin van de Maat en Vincent 

Martens verdere vondsten gedaan in de omgeving van Den Ham. 
Ten slotte werd door de eerste auteur op 8 mei 2016 Cynegetis 
geklopt uit een gewone vogelkers (Prunus padus) in het Wester-
veldse Bos bij Zwolle (AC 202-506). Deze vindplaats ligt op twintig 
kilometer van de dichtstbijzijnde vindplaatsen bij Den Ham. Op 
dit moment is het ongevleugeld lieveheersbeestje uit Overijssel 
bekend uit negen atlasblokken en 27 kilometerhokken.

Op 2 mei 2015 vond Reinder Wijma één Cynegetis in de  
gemeente Weststellingwerf in Polder Oldelamer in Friesland 
(AC 185-540). In 2015 en 2016 werd vervolgens in dezelfde ge-
meente door Bart Friso, Vincent Kalkman, Wilbert Kerkhof, 
Marianne Ottervanger, Reinder Wijma en beide auteurs naar 
Cynegetis gezocht. Door slepen kon Cynegetis meestal in aantal 
waargenomen worden in de randgebieden van de polder Olde- 
lamer en de Rottige Meente. Wilbert Kerkhof tenslotte vond 
op 17 augustus 2016 zeven exemplaren in Lemsterhoek in de 
gemeente De Friese Meren in Friesland (AC 170-540) op een 
afstand van ca. twintig kilometer van de vindplaatsen in West-
stellingwerf. Uit de provincie Friesland is Cynegetis nu bekend 
uit zeven atlasblokken en twaalf 12 kilometerhokken.

Een kaart van de momenteel bekende verspreiding op 5 bij 
5 km is te vinden in Cuppen et al. 2017. De verspreiding op detail-
niveau in Overijssel en Friesland is weergegeven in figuur 5 en 6. 

Areaal

Het ongevleugeld lieveheersbeestje is bekend van de volgende 
Europese landen: Noorwegen, Zweden, Finland, Europees Rus-
land, Denemarken, België, Duitsland, Tsjechië, Slowakije, Polen, 
Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Bosnië en Herzegovina, Hon-
garije, Roemenië, Spanje (Wang et al. 2014, www.fauna-eu.org). 
Recente waarnemingen uit Litouwen (Telnov 2004) en Kroatië 
(Koren et al. 2012) ontbreken in bovenstaande overzichten. 

4. Cynegetis impunctata, ventraal aanzicht. Foto: Theodoor Heijerman
4. Cynegetis impunctata, ventral view.

3. Cynegetis impunctata in Friesland heeft meestal zwarte vlekken 
op het halsschild en de dekschilden. Rottige Meente (gemeente 
Weststellingwerf), 16.viii.2016. Foto: Wilbert Kerkhof
3. Cynegetis impuncta in Friesland usually has black spots on prono-
tum and the elytra. Rottige Meente, municipality of Weststellingwerf, 
16.viii.2016.
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Verder is de soort gemeld uit Aziatisch Rusland, Iran, Noord-
Korea, Syrië en Turkije (Wang et al. 2014).

Het voorkomen van Cynegetis in de ons omringende landen 
wordt hieronder meer gedetailleerd besproken. In Denemarken is 
Cynegetis gemeld uit alle elf regio’s van het land (Hansen 1996). 
In Duitsland is Cynegetis bekend uit de meeste regio´s waar-
onder de aan Nederland grenzende deelgebieden Noordrijn, 
Westfalen en het Weser-Ems-gebied (Köhler & Klausnitzer 1998). 
Ondanks geruchten dat Cynegetis recent in de buurt van de 
uitgang van de Kanaaltunnel in Engeland is gesignaleerd (Roy et 
al. 2011), is de soort niet opgenomen in de meest recente  
Britse lijst (Booth 2012) omdat een manuscript uit 2008 waarin 
de soort als nieuw voor Engeland gemeld zou worden, nooit is 
gepubliceerd. Majerus (1994) meldt dat Cynegetis bij de Franse 
ingang van de Kanaaltunnel in grote aantallen aanwezig is. 
Deze melding wordt door Roy et al. (2013) nog overgenomen. 
Merkwaardiger is dat volgens recente informatie op Franse 
websites het voorkomen van Cynegetis in Frankrijk berust op  
vergissingen (Gretia 2015). De soort ontbreekt op recente ver-
spreidingskaarten uit de departementen Nord en Pas-de-Calais 
(Gon 2011) en in determinatiesleutels voor hetzelfde gebied  
(Declercq et al. 2014). Op een andere website (Picardie Nature 
2017) wordt eveneens gemeld dat Cynegetis niet bekend is van 
Frankrijk, maar wel uit België en Groot-Brittannië! Al met kan 
geconcludeerd dat er geen enkel bewijs is voor het voorkomen 
van C. impunctata in Groot-Brittannië en het westen van Frank-
rijk. Het eventuele voorkomen van Cynegetis in het oosten van 
Frankrijk (oude waarnemingen) behoeft bevestiging.

Op 26 april 1999 ving René Pletinck in de Durmemeersen, 
een natuurgebied met vochtige graslanden tussen Gent en 
Antwerpen, een tweetal kevertjes in copula (Pletinck 2004). Dit 
bleek de eerste waarneming van C. impunctata in België te zijn. 
In de voorlopige verspreidingsatlas van lieveheersbeestjes in 
Vlaanderen (Adriaens & Maes 2004) staat de soort slechts voor 
één atlasblok vermeld. Een excursie van de Belgische lieve-

heersbeestjeswerkgroep naar dit gebied in 2005 (Adriaens & 
Mentens 2006) leidde ertoe dat meer mensen het ongevleugeld 
lieveheersbeestje leerden herkennen en op andere locaties 
op zoek gingen. Dit resulteerde al gauw in de ontdekking van 
nieuwe populaties (Jonckheere 2006). Op dit moment zijn geva-
lideerde waarnemingen van het ongevleugeld lieveheersbeestje 
bekend van twaalf atlasblokken in België, alle in Vlaanderen. De 
grootste concentratie (acht atlasblokken) ligt in de omgeving van 
het reservaat Durmemeersen. Verder zijn er waarnemingen uit 
de omgeving van Knokke en enkele gebieden ten noordoosten 
van Brussel (Waarnemingen.be). 

Op diverse websites is informatie te vinden over oude en 
recente vindplaatsen in Europa (onder andere Observation.org, 
Kerbtier.de, GBIF.org). Het is niet duidelijk of dit allemaal gevali-
deerde waarnemingen betreft.

Fenologie

Volwassen kevers zijn in Nederland gedurende een groot deel 
van het jaar actief met een optimum in het voorjaar (voort-
plantingsperiode) en het najaar (opvetten van de nieuwe generatie 
voor de overwintering). In de wintermaanden en de zomer is  
er een dip in de aantallen van de adulten (figuur 7). Kevers in 
copula zijn slechts drie maal aangetroffen, twee maal in het 
voorjaar (2 april 2016 en 8 mei 2015) en een maal in het najaar 
(18 oktober 2014). Vrouwtjes met rijpe eieren zijn enkel in het 
voorjaar gevonden (achttien vrouwtjes op 2 april 2016 en een 
vrouwtje op 8 mei 2016); slechts één voorjaarsvrouwtje (2 april 
2016) droeg geen eieren. Uit buitenlands onderzoek bleek dat 
vrouwtjes gekweekt op tarwe (Triticum aestivum) en kweek  
(Elytrigia repens) respectievelijk gemiddeld 153 en 182 eieren 
legden (Kalushkov et al. 2013). Alle opengesneden vrouwtjes 
uit het najaar (23 exemplaren, verzameld op 3 en 4 oktober 
2015 en 3 oktober 2016) bezaten onontwikkelde ovaria. Er zijn 
slechts twee waarnemingen van larven uit Nederland. Op 4 juni 

5. Verspreiding van Cynegetis impunctata in Overijssel. De waarneming nabij Zwolle valt buiten de kaart.
5. Distribution of Cynegetis impunctata in Overijssel. A record from the surroundings of the city of Zwolle is not shown on the map.
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2015 werd door Henk Soepenberg een larve waargenomen op 
gestreepte witbol (Holcus lanatus). De eerste auteur sleepte een 
vierde-stadium larve op 3 oktober 2015 langs de oever van de 
Tjonger te Langelille, Friesland. Bij kweekexperimenten met 
Bulgaarse exemplaren bij 25 °C en een lange dag (16 uur licht, 
8 uur donker) duurde de ontwikkeling van larven 20-23 dagen 
(Kalushkov et al. 2013). Onder dezelfde condities duurden het  
ei- en het popstadium elk zes dagen. Uit Nederland zijn nog 
geen waarnemingen bekend van net uit de pop gekomen (‘verse’) 
exemplaren. Op basis van bovenstaande kan geconcludeerd 
worden dat C. impunctata in Nederland een univoltine levens-
cyclus heeft. Kalushkov et al. (2013) deden kweekexperimenten 
met net verpopte Cynegetis van begin juli onder dezelfde om-
standigheden als hierboven genoemd. De kevers paarden niet  
en waren inactief. De laatste kevers stierven eind september. 
Op basis van dit onderzoek noemen zij de soort obligaat 
monovoltien.

Biotoop en voedsel

In Nederland komt het ongevleugeld lieveheersbeestje voor in 
ruderale vegetaties langs kanalen en vaarten (figuur 8). Vrijwel 
alle Nederlandse vindplaatsen liggen tussen dijk, weg, fiets- of 
schouwpad en de betreffende watergang, vrijwel altijd binnen 
tien meter van de waterlijn. Bij het slepen van de vegetatie op het 
talud van de watergang werd al snel duidelijk dat in de direct aan 
het water grenzende vegetaties van liesgras (Glyceria maxima), 
riet (Phragmites australis) en rietgras (Phalaris arundinacea) slechts 
sporadisch Cynegetis werd gevangen. Hoger op het talud, zo’n 
halve meter boven het normale waterpeil in de zomermaanden, 
werden al meer exemplaren gesleept, maar de hoogste aantallen 
vonden we steeds op het hoogste deel van het talud direct langs 

de weg of het fietspad of bovenop de dijk. Op plekken waar in 
de herfst de vegetatie gemaaid was zaten de kevers vooral in de 
bovenste niet-gemaaide rand. In graslanden aan de andere zijde 
van dijk of berm werden onder niet gemaaide afrasteringen 
sporadisch enkele Cynegetis aangetroffen. In aangrenzende 
gemaaide bermen werd Cynegetis helemaal niet gezien. Cynegetis 
leeft in Nederland dus vooral aan oevers van watergangen 
met een ruderale vegetatie die niet of slechts gedeeltelijk ge-
maaid wordt, bovendien meestal op de droogste plekken. Op 
de meeste vindplaatsen bestaat de bodem uit zand, minder  
frequent uit kleiig zand, zandige klei of klei en helemaal niet uit 
veen.

Het voedsel van Cynegetis impunctata bestaat uit breedbladige  
grassen (Adriaens & Maes 2004, Klausnitzer & Klausnitzer 
1979). De adulten schrapen daarbij het zachte weefsel aan de 
bovenzijde van de bladeren af, kauwen dit en zuigen vervolgens 
deze massa naar binnen. De larven voeden zich meestal aan 
de onderzijde van de bladeren (Howard 1941 in Tomaszewska 
& Szawaryn 2016). Op zeventien vindplaatsen in Nederland 
zijn vegetatieopnamen gemaakt. De breedbladige grassen hier 
waren, in afnemende frequentie, kropaar (Dactylis glomerata, 
14x), rietgras (6x), riet (8x), kweek (4x), timoteegras (Phleum pra-
tense, 3x), glanshaver (Arrhenatherum elatius, 2x) en hennegras 
(Calamagrostis canescens, 2x). Vraat aan deze grassen kon door 
ons in de herfst (begin oktober) nauwelijks worden vastgesteld, 
ten eerste omdat de lieveheersbeestjes zich diep in de vegeta-
tie hadden teruggetrokken. Zelfs op plekken waar de kever in 
aantal werd gesleept werd slechts een enkel exemplaar visueel 
waargenomen. Ten tweede omdat de bladeren van veel grassen 
al zodanig in afbraak en beschadigd waren dat deze plekken 
niet eenduidig als vraatsporen beschouwd konden worden. 

De situatie in België is vergelijkbaar met die in Nederland. 

6. Verspreiding van Cynegetis impunc-
tata in Friesland. De waarneming nabij 
Lemmer valt buiten de kaart.
6. Distribution of Cynegetis impunctata in 
Friesland. A record from the surroundings 
of the village Lemmer is not shown on 
the map.



124 entomologische berichten
 77 (3) 2017

Cynegetis komt hier voor in vochtige graslanden, in oeverzones 
en in bermen. De soort leeft op breedbladige grassen als riet-
gras, liesgras en glanshaver. Tijdens een excursie in de Durme-
meersen werden enkele exemplaren aangetroffen in eenstijlige 
meidoorn (Crataegus monogyna), wilde liguster (Ligustrum vulgare) 
en spar (Picea) op enige afstand van een rietgrasvegetatie waarin 
een groot aantal Cynegetis werd gevonden (Adriaens & Mentens 
2006). Het lijkt aannemelijk dat de kevers deze plek via het water 
hebben bereikt toen de Durme, een tijgebonden rivier, buiten 
zijn oevers trad. De kever wordt in België vrijwel altijd op hoger 
gelegen delen in de buurt van overstromingsgebieden gevonden 
(Johan Bogaert persoonlijke mededeling).

Kalushkov et al. (2013) kweekten ongeveer 75 larven op vanaf 
het uitkomen uit het ei op zes grassoorten: vier wilde grassen 
(veldbeemdgras (Poa pratensis), kropaar, rietgras en kweek) en 
twee cultuurgewassen (tarwe en gerst (Hordeum vulgare)). Op alle 

grassen bereikten de larven het volwassen stadium met minder 
dan 20% mortaliteit, behalve op rietgras, waarop geen enkele 
larve overleefde. Op de beide cultuurgewassen was de ontwik-
kelingstijd meer dan een dag langer dan op de drie geschikte 
wilde grassen.

Discussie

De lengte van Cynegetis impunctata ligt in de literatuur tussen 
3-4 mm (Cuppen et al. 2015), 3,0-4,5 mm (Fürsch 1967, Nedvěd 
2015, Kerbtier.de), en 3,5-4,5 mm (Segers 2015). Bij deze opgaven 
is niet duidelijk of er daadwerkelijk metingen aan ten grondslag 
liggen. Bij metingen van 23 Nederlandse exemplaren uit Fries-
land werden lengtes gevonden tussen 3,6 en 4,3 mm met een 
gemiddelde lengte van 3,92 mm. 

Er is een verschil in uiterlijk tussen de populaties van Cynegetis 
in Overijssel en die in Friesland. In Overijssel gevonden kevers 
hebben altijd ongevlekte dekschilden (figuur 1 en 2), terwijl die 
in Friesland daar meestal een paar donkere vlekken hebben 
(figuur 3). Voor zover bekend zijn de kevers in West-Europa 
(België en Duitsland) altijd ongevlekt, en die in Oost-Europa 
(Slowakije, Hongarije) meestal gevlekt (afbeeldingen op internet). 
Het verschil in kleurpatroon tussen de populaties uit Friesland 
en Overijssel zou er op kunnen duiden dat ze een verschillende 
herkomst hebben. 

Het gedetailleerde verspreidingskaartje (figuur 5) laat dui-
delijk zien dat alle vindplaatsen in Overijssel in de oeverzone 
van grotere genormaliseerde beken (Linderbeek), kleine rivieren 
(Regge, Vecht) en kanalen (Veenleiding, Overijsselsch Kanaal) 
liggen. Voor Friesland geldt hetzelfde, want de vindplaatsen 
daar liggen aan de oevers van grote wateren als de Tjonger en 
de Linde (figuur 6). De soort lijkt voor haar levenscyclus niet af-
hankelijk van de nabijheid van water en de biotoop die de soort 
prefereert is op veel plaatsen aanwezig. Dat ze toch alleen langs 
wateren voorkomt lijkt daarom vooral samen te hangen met de 
beperkte mogelijkheden voor verspreiding van deze ongevleu-
gelde soort. Het vermoeden is dat kevers regelmatig al dan niet 
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7. Fenologie van Cynegetis impunctata in Nederland (n=36, 2014-2016). 
7. Phenology of Cynegetis impunctata in the Netherlands (n=36, 
2014-2016).

8. Biotoop van Cynegetis impunctata langs 
de Linderbeek, Overijssel. Op deze loca-
tie zijn meer dan honderd exemplaren 
waargenomen. Foto: Henk Soepenberg
8. Biotope of Cynegetis impunctata along 
the Linderbeek, Overijssel, where more 
than one hundred specimens were 
observed.
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met plantenmateriaal te water raken tijdens maaiwerkzaam- 
heden of hoog water om vervolgens ergens anders weer aan  
te spoelen. Op deze manier is de soort misschien in staat zich 
passief over afstanden van honderden meters of kilometers te 
verplaatsen, in stromend water zouden mogelijk zelfs afstanden 
van tientallen kilometers overbrugd kunnen worden. 

Het is onduidelijk of het voorkomen van Cynegetis in Neder-
land berust op een recente vestiging of dat de soort lange tijd 
over het hoofd is gezien. De soort is vrij onopvallend en zal door 
veel natuurliefhebbers over het hoofd worden gezien terwijl 
keverspecialisten de onaantrekkelijke biotoop die ze prefereert 
niet snel zullen bemonsteren. Feit is dat de soort al vrij wijd 
verbreid is in Nederland en dat ze dus tenminste enkele jaren 
aanwezig moet zijn geweest. Als het een vestiging betreft die in 
de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden zou die mogelijk via 
de Overijsselse Vecht of het Kanaal Almelo-Nordhorn hebben 
plaatsgehad. Of de Friese populatie uit een andere bron afkom-
stig is zullen we vermoedelijk pas na genetisch onderzoek te 
weten komen. 

Gericht zoeken zal in de komende jaren vermoedelijk leiden 
tot waarnemingen in nieuwe atlasblokken rondom de bekende 
gebieden. Gezien de weinig bijzondere biotoop is het ook goed 
mogelijk dat Cynegetis op geheel andere plekken in andere pro-
vincies opduikt.
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Summary

Cynegetis impunctata new to the Dutch fauna (Coleoptera: Coccinellidae)
Cynegetis impunctata was found new to the Netherlands in April 2014 in the province of 
Overijssel. This paper discusses the identification, distribution, habitat and phenology 
of C. impunctata in the Netherlands and summarizes published information on its world 
range phenology, food and habitat. In the Netherlands C. impunctata is at present known 
from nine 5 × 5 km squares (27 km squares) in the province of Overijssel and from seven 
5 × 5 km squares (12 km squares) in the province of Friesland. It often occurs here in high 
densities. The species is found throughout a large part of Europe and extends eastwards 
to North Korea. Records from France and Great Britain are in need of confirmation. In the 
Netherlands imago’s are found throughout a large part of the year with an optimum in 
spring (reproductive period) and autumn (preparing for hibernation). Cynegetis is found 
in ruderal or grassy vegetations along canals and other waterways. Almost all Dutch sites 
are located between the embankment, road or bike path and the waterway, almost always 
within ten meters from the waterline. Despite the fact that Cynegetis is nearly always found 
in the immediate vicinity of water there seems to be no direct link between its life cycle 
and water; in fact, it prefers rather dry microhabitats. The presence of most populations 
of this wingless species in close proximity to water is probably caused by the means of 
its dispersal. It seems likely that colonization of new habitats mainly occurs by drift of 
individuals during mowing activities or floodings. The food of C. impunctata consists of 
broadleaf grasses. The high number of km-squares were the species was found during 2014-
2016, as well as the high number of individuals at many locations, indicate that the species 
has been present before 2014. Because of the absence of records from the past, it is likely 
that the species has been introduced. It is not clear, however, whether it has been present 
for decades or whether it is a more recent arrival. Interesting in this respect is that most 
specimens in the population found in Friesland have a dark pattern on the elytra while this 
is lacking in specimens from Overijssel. This suggests a separate origin. Western European 
populations of C. impunctata lack dark markings on the elytra, while Eastern European have 
them. The relative ease with which new locations were found in 2015 and 2016 suggest that 
the species will be found at new localities and possibly new provinces in the coming years.
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