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Pyropterus nigroruber, nieuw voor
de Nederlandse fauna (Coleoptera:
Lycidae)
Ed O. Colijn
TREFWOORDEN
Areaaluitbreiding, dood hout, faunistiek
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Op 1 juli 2016 werd in Zuid-Limburg een kever gevonden uit de familie
Lycidae die afweek van de twee reeds bekende vertegenwoordigers van
deze familie in Nederland. Determinatie leidde al snel tot de conclusie dat
het Pyropterus nigroruber betrof. De larven van deze keversoort leven in
dood hout. De soort is reeds langere tijd bekend uit de meeste van de ons
omringende landen. Veranderd bosbeheer, waarbij minder dood hout uit
de bossen wordt verwijderd, is waarschijnlijk de reden van deze recente
uitbreiding naar Nederland.

Inleiding
Pyropterus nigroruber (De Geer, 1774) behoort tot de keverfamilie
Lycidae. Deze familie komt, behalve in Antarctica, voor in de
hele wereld en omvat circa 4600 soorten (Bocák & Bocáková
2010). Daarvan leven slechts negen soorten in Midden-Europa
(Bocáková & Bocák 2007). In Nederland kende de familie tot nu
toe zelfs maar twee leden: Platycis cosnardi (Chevrolat, 1829) die
alleen bekend is uit Limburg en Lygistopterus sanguineus (Linnaeus, 1758) die aangetroffen is in diverse provincies (Huijbregts
2010), waaronder recent ook Groningen (leg. Luc Knijnsberg,
collectie auteur). De hier nieuw gemelde Pyropterus nigroruber
is wijdverspreid en komt voor in alle omringende landen. Een
eeuw geleden werd al de verwachting uitgesproken dat deze kever
mogelijk in Nederland ontdekt zou worden (Everts 1917). Op
1 juli 2016 kwam deze voorspelling uiteindelijk uit. In dit artikel
wordt beschreven hoe de soort herkend kan worden en wordt
de huidige kennis over de biologie en het areaal samengevat.

Herkenning
Pyropterus nigroruber (figuur 1) is een zwarte kever van 7,5-10 mm
met rode dekschilden. De soort is door de netvormige structuur
van de dekschilden en het door ribben in verschillende vakken verdeelde halsschild snel als lid van de familie Lycidae te
herkennen. De kever is daarna met behulp van de sleutels van
Geisthardt (1979) en/of Bocák & Bocáková (2006) vrij eenvoudig
op naam te brengen. Pyropterus nigroruber onderscheidt zich
namelijk van andere Midden-Europese Lycidae door het geheel
zwarte halsschild in combinatie met volledig zwarte sprieten.
De enige andere Midden-Europese soort met een geheel zwart
halsschild, Platycis minutus (Fabricius, 1787), heeft altijd gele
laatste sprietleden.

Verspreiding
Pyropterus nigroruber komt voor in vrijwel geheel Europa en in
delen van Azië. Bocáková & Bocák (2007) en Bocák (2013) noemen
de soort voor Europa uit Bosnië-Herzegovina, Bulgarije,
Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, het Griekse

vasteland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië (inclusief
Sardinië), Kroatië, Letland, Litouwen, Macedonië, Montenegro,
Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Servië,
Slovenië, Slowakije, Spanje, Rusland, Tsjechië, Wit-Rusland,
Zweden en Zwitserland; en voor Azië uit delen van AziatischRusland en Japan. In 2014 werd de soort ook aangetroffen op
Sicilië (Muscarella & Fanti 2015).
De aanwezigheid van P. nigroruber in Luxemburg (Gerend &
Braunert 1997, Köhler 2011) wordt door zowel Bocáková & Bocák
(2007) als Bocák (2013) over het hoofd gezien. Raemdonck (2013)
rapporteert de soort voor het eerst voor België, maar meldt
P. nigroruber daarbij onterecht als nieuw voor de gehele Benelux,
zich daarbij baserend op Bocák (2012). Vanaf 2003 zijn in België
diverse vondsten bekend; waaronder enkele waarnemingen die
op het Belgische invoerportaal Waarnemingen.be zijn ingevoerd
als Platycis minutus.
Op 1 juli 2016 werd P. nigroruber voor het eerst in Nederland
aangetroffen op een varenblad in een vochtig loofbos in ZuidLimburg, het Platte Bosch, door de auteur van dit artikel. Twee
weken later werd de soort door Ico Hoogendoorn, Jack Windig en
Thijs Knol op licht gevangen en gefotografeerd in het Malensbosch, Vaals (figuur 2). De huidige verspreiding van de soort in
Nederland is aangegeven in figuur 3. De twee Nederlandse 10×10
km-hokken grenzen aan twee Belgische 10×10 km-hokken waar
de soort eerder werd aangetroffen (Raemdonck 2013).

Biologie
Pyropterus nigroruber is een aan dood hout gebonden kever. De
larven kunnen worden aangetroffen in diverse boomsoorten.
Ze ontwikkelen zich in Groot-Brittannië en Ierland in rottend
kernhout van dode loofbomen van met name berk (Betula) en
beuk (Fagus) (Alexander 2003, Alexander & Anderson 2012). In
deze landen komt de soort hoofdzakelijk voor in oude bossen
en worden de imago’s vaak in aantallen aangetroffen op varens
(Speight 1990, Key 2007). Pyropterus nigroruber wordt hier gezien
als karakteristiek voor oude bossen met dood hout habitat
(Alexander 2004, Speight 1990). Voor het Rijnland beschrijft
Köhler (2011) een sterke voorkeur voor op de bodem liggend,
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2. Pyropterus nigroruber, Malensbosch, Vaals (Limburg), 14.vii.2016, op
licht. Foto: Ico Hoogendoorn
2. Pyropterus nigroruber, Malensbosch, Vaals (province of Limburg),
14.vii.2016, attracted to light.

Discussie
De recente vondsten van P. nigroruber in Luxemburg (eerste
vondst 1996), België (2003), Sicilië (2014) en nu Nederland wijzen
op een uitbreiding van het areaal, een fenomeen dat in 2007
ook werd opgemerkt door Mitter (2007). Deze uitbreiding wordt
mogelijk veroorzaakt door het de laatste decennia veranderde
bosbeheer waarbij minder dood hout uit de natuur verwijderd
wordt.
Pyropterus nigroruber is reeds langere tijd bekend uit de
meeste ons omringende landen, inclusief Groot-Brittannië en
noordelijkere landen als Noorwegen en Zweden. Klimaatsveran1. Pyropterus nigroruber, Platte Bosch, Nijswiller (Limburg), 1.vii.2016.
Foto: Theodoor Heijerman

vochtig, door schimmels aangetast vermolmd eikenhout
(Quercus). In Frankrijk ontwikkelen de larven zich in subalpiene
bergbossen in dood sparrenhout (Picea) (Allemand et al. 1999)
en in Rusland worden de larven aangetroffen in door bruinrot
aangetast hout van zilverspar (Abies) en den (Pinus) (Kazantsev
& Nikitsky 2011).
Over het voedsel van de larven bestaat onduidelijkheid.
Crowson (1981) vermoedt voornamelijk op basis van morfologische kenmerken dat Lycidae-larven saprofaag zijn. Bij het
foerageren zouden ze gebruik maken van extra-orale vertering.
Hierbij wordt het verteerde voedsel uiteindelijk als vloeistof
opgenomen. Bocák & Matsuda (2003) daarentegen komen op
basis van diverse bronnen en eigen onderzoek tot de conclusie
dat Lycidae-larven waarschijnlijk twee manieren van foerageren hebben. Een deel van de soorten uit deze familie leeft van
(micro-organismen in) fermenterende sappen en het andere,
waarschijnlijk grootste deel van de soorten is microfaag en leeft
van kleine vliegenlarven en slakjes.
De larvale ontwikkeling neemt twee jaar in beslag, gevolgd
door verpopping en een aansluitende poprust van twee tot
drie weken (Allemand et al. 1999, Korschefsky 1951) waarna de
imago’s verschijnen. De volwassen kevers kunnen worden aangetroffen op dood hout, bloesem of (zonnend) op de vegetatie
(Alexander & Anderson 2012, eigen waarneming) en vliegen
vanaf juni tot eind augustus (Allemand et al. 1999, Hyman &
Parsons 1992, Mitter 2007, Raemdonk 2013). De kevers komen
ook op licht af (Flechtner 2000, Mitter 2007, en de hier gemelde
waarneming van I. Hoogendoorn, J. Windig & T. Knol).

3. Vindplaatsen van Pyropterus nigroruber in Nederland (zwart) en de
twee aangrenzende hokken waar de soort is aangetroffen in België
(wit) (10×10 km-hok).
3. Localities of Pyropterus nigroruber in the Netherlands (black) and the
two adjacent squares where the species has been found in Belgium
(white) (10×10 km squares).
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dering, een andere mogelijke en regelmatig geponeerde oorzaak
voor nieuwe kevervondsten voor de Nederlandse fauna, lijkt
daarmee geen voor de hand liggende verklaring. Ook een eventueel
waarnemerseffect lijkt niet waarschijnlijk. De imago’s zijn opvallend gekleurd, leven niet verborgen en komen ook op licht af.
De uitbreiding naar Nederland is dus zeer waarschijnlijk van
recente datum. Een verdere uitbreiding naar andere geschikte
vochtige bossen met dood hout in Nederland ligt in de lijn der
verwachting.
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Summary
Pyropterus nigroruber new for the Dutch fauna (Coleoptera: Lycidae)
On July 1, 2016 the author collected P. nigroruber for the first time in the Netherlands in a
forest in the Province of Limburg. Two weeks later, it was attracted to light during an insect
inventory in another forest, close to the first location. Pyropterus nigroruber is a saproxylic
species. The larvae inhabit decaying wood of both deciduous and coniferous trees. The
species has been present for a considerable time in most of the neighbouring countries,
which makes it remarkable that it took so long before it was found in the Netherlands. This
recent expansion might be related to changes in Dutch forest management over the past
decades.
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