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Korte mededeling

1. Euheptaulacus villosus.

Wylre, Limburg, 29 mei
2002, leg. J. J. Wieringa. Foto:
Theodoor Heijerman
1. Euheptaulacus villosus.
Wylre, Limburg, May 29
2002, leg. J. J. Wieringa.

Euheptaulacus villosus, een
bladsprietkever nieuw voor
de Nederlandse fauna
(Coleoptera: Scarabaeidae)
Op 29 mei 2002 ving de eerste auteur ten
zuidoosten van Wijlre een exemplaar van
een hem onbekende bladsprietkever
(figuur 1). Pas onlangs determineerde de
tweede auteur het dier als Euheptaulacus
villosus (Gyllenhal), een soort die tot nu
toe niet uit ons land bekend was (Brakman 1966, Huijbregts & Krikken 1985,
1988, Vorst & Huijbregts 2001).
De Nederlandse vindplaats betreft
een steil, zuid geëxponeerd schraal kalkgrasland langs de holle weg die loopt van
Wijlre naar het Eyserbosch, vlak voor het
viaduct over de spoorbaan. Deze strook
kalkgrasland heeft deels een vrij hoge en
dichte vegetatie, deels een vrij ijle en lage
begroeiing met her en der stukjes kale
bodem waar eenjarige planten groeien
tussen meer typische kalkgraslandplanten. Waar de kever zat in deze strook
is niet meer precies te achterhalen; waarschijnlijk in de vegetatie. De vondst werd
gedaan tijdens een floracursus-excursie,
waarbij alleen wat handvangsten gedaan
kunnen worden.
De soort is met de gangbare determinatieliteratuur op naam te brengen
(Dellacasa & Dellacasa 2006b, Janssens
1960, Jessop 1986, Machatschke 1969),
maar wordt in de meeste van deze werken nog in het genus Heptaulacus Mulsant
(sensu lato) geplaatst. De soorten van
Heptaulacus s.l. lijken op sterk behaarde
vertegenwoordigers van het genus Aphodius Illiger s.l., maar laten zich eenvoudig
onderscheiden door de aanwezigheid
van zeven tot negen opvallend brede
dekschildstrepen (groeven). Bij Aphodius
zijn dit er altijd tien. Tot nu toe waren uit
Nederland twee soorten Heptaulacus s.l.
gemeld: H. testudinarius (Fabricius) en
H. sus (Herbst). Tegenwoordig wordt van
deze twee soorten alleen H. testudinarius
nog in Heptaulacus geplaatst (het is de
type soort), terwijl de andere tesamen
met onze nieuwe vondst tot het genus
Euheptaulacus Dellacasa wordt gerekend
(Dellacasa & Dellacasa 2000). Daarmee
komen in Nederland dus twee soorten
Euheptaulacus voor, E. sus en E. villosus.
Van beide andere Nederlandse Heptaulacus s.l. soorten is E. villosus eenvoudig
te onderscheiden door de egaal oranjebruine bovenzijde. De andere soorten
hebben een donkerder kop en halsschild;
de oranje-bruine dekschilden zijn daarnaast elk voorzien van een tiental
donkere vlekjes, die meer of minder

versmolten kunnen zijn. De formele kenmerken waarop Euheptaulacus wordt afgesplitst van Heptaulacus betreffen vooral
de epipharynx en aedeagus, maar ze
worden ondersteund door enkele beter
zichbare kenmerken: Heptaulacus heeft
sterke, hoefijzervormige halsschildpunctering en de mannetjes hebben
slecht één eindspoor op de middenschenen, terwijl Euheptaulacus ronde en
meestal fijnere halsschildpuntjes heeft
en de mannetjes (net als alle vrouwtjes)
twee eindsporen. E. villosus wordt overigens op grond van zijn epipharynx wel
een beetje als buitenbeentje in het genus
beschouwd (Dellacasa & Dellacasa 2000).
Het areaal van E. villosus is relatief
klein en beslaat delen van Noord- en
Midden-Europa (Dellacasa & Dellacasa
2006a). Het reikt van Groot-Brittannië en
het oosten van Frankrijk tot in Roemenië
en van Noord-Italië tot het zuiden van
Fennoscandië, Estland en Letland (Baraud
1977, Dellacasa & Dellacasa 2006b, Horion
1958, Jessop 1986, Lundberg 1995, Silfverberg 2004). Horion (1958) noemt de soort
‘Überall nur stellenweise und s[elten]’.
Tot nu toe is E. villosus niet uit België of
Luxemburg bekend (Dellacasa & Dellacasa 2006a, Janssens 1960, Mousset 1973).
Horion (1958) meldt dat de soort in Duitsland naar het westen steeds zeldzamer
wordt. Hij is van de drie aan ons land
grenzende Duitse keverregio’s slechts
bekend uit Nordrhein (Köhler & Klausnitzer 1998).

De biologie van E. villosus werd al
beschreven door Rosenhauer (1882, als
Oxyomus villosus), aan de hand van een
populatie in de buurt van Erlangen (Beieren). Zowel larven als kevers leefden hier
op grazige hellingen in ‘fetter Humuserde’ op een kalkrots. Uit larven die
hij eind mei verzamelde ontwikkelden
zich half juni de volwassen kevers. In het
veld was de soort vooral in juli te vinden,
wanneer zij ‘s middags om een uur of
drie massaal in het gras rondkropen.
Rosenhauer (1882) geeft verder nog een
beknopte beschrijving van de larven. De
soort leeft dus niet zoals H. testudinarius
en E. sus in mest. Welch (1979) geeft een
overzicht van de Britse vindplaatsen.
Hier is de soort voornamelijk gevonden
op zandige gebieden langs de kust en
– in het zuiden van het land – op kalkterreinen. Doorgaans werden slechts één
tot enkele exemplaren verzameld. De
meeste exemplaren stammen uit de
maanden mei en juni, en in kleiner aantal uit april en augustus. Horion (1958)
meldt dat de soort vroeger wel als thermofiel werd beschouwd, maar dat dit op
grond van het areaal niet juist kan zijn.
Gezien het voorkomen tot in Schotland
en het zuiden van Fennoscandinavië en
het ontbreken in het Middellandse Zeegebied lijkt dit plausibel. Daarnaast is het
voorkomen in het zuiden van het areaal
beperkt tot bergachtige streken: in Frankrijk is H. villosus slechts bekend van de
Alpen en de Jura (Baraud 1977).
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Gilbert Waldbauer is een emeritus hoogleraar in de entomologie aan de Universiteit van Illinois. Daar is hij in 1995
gestopt met werken en inmiddels is het
hier besproken werk zijn vijfde boek
waarin hij de entomologie probeert te
populariseren. Een voorbeeld van een
eerder – en zeer aanbevelenswaardig –
boek is ‘Birder’s bug book’ uit 1998,
waarin allerlei relaties tussen insecten
en vogels worden besproken. In het hier
besproken boek bespreekt Waldbauer de
insecten die bruikbaar zijn voor de mens.
De eerste vier hoofdstukken gaan over
esthetische onderwerpen. Eerst worden
de soorten besproken die bij het algemene
publiek warme gevoelens oproepen. Het
gaat hierbij natuurlijk onder andere om
dat vuurvliegje uit de titel, maar ook over
het lieverheersbeestje, vlinders, etc. Ook
leren we hier dat niet alleen Nederland
een libellenreservaat heeft, maar dat er
ook een in Japan is. Vervolgens wordt
verteld over de ‘cotton boll weevil’ Anthonomus grandis: honderd jaar geleden verwoeste dit diertje de katoenindustrie in
de staat Alabama, waarna een zwarte
man suggereerde om nieuwe producten
te gaan verbouwen, met als gevolg dat de

streek een grote economische bloei meemaakte. Toen er besloten werd om een
standbeeld op te richten voor deze heugelijke gebeurtenis, werd ervoor gekozen
om de snuitkever af te beelden, want het
was in die tijd natuurlijk ondenkbaar om
voor een zwarte man een standbeeld op
te richten. Het boek vervolgt met de bespreking van de zijdemot. Naast de geschiedenis van de zijdeproductie, worden
allerlei wetenswaardigheden over verwante vlinders, fenologie, feromonen en
bacterie-infecties gegeven. De volgende
hoofstukken gaan over kleurstoffen uit

Summary
Euheptaulacus villosus, a scarabaeid new
to the Dutch fauna (Coleoptera: Scarabaeidae)
A single specimen of E. villosus, a species hitherto unrecorded from The Netherlands, was
collected near Wijlre in the province of Limburg. The species’ distribution range and biology are discussed.
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insecten en insecten als sieraad. Hier
wordt onder andere een rapportage van
Geijskens over het gebruik van een waterjuffervleugel als ‘nose plug’ nog aangehaald. Het hoofdstuk over insecten als
huisdieren, wat als allerlaatste in het
boek staat, had volgens mij best bij deze
groep hoofdstukken gepast.
Was en inkt zijn de onderwerpen van
de volgende hoofdstukken, alvorens over
te gaan op insecten(producten) als voedsel. Het op een na laatste hoofdstuk behandelt insecten in de geneeskunde. Hier
wordt ondermeer het gebruik van de
kaken van bladsnijdermieren om een
wond te hechten besproken. Waldbauer
blijkt een ware fan van honing; eerder
konden we al lezen in wat voor een lekkernijen dit allemaal verwerkt wordt en
in dit hoofdstuk wordt een flinke rist
kwalen opgesomd waartegen honing van
pas kan komen. De heilzame werking is
toepasbaar op van alles, van kanker tot
‘bad hair days’ en katers. De onderwerpen worden breeduit besproken, met
allerlei zijpaden. En zo komen we ondertussen nog heel wat te weten over gedichten, mythologie, de bijbel, koloniale
praktijken in Zuid-Amerika, etc. Een
klein nadeeltje is dat voorbeelden uit
de VS de boventoon voeren, maar dit is
natuurlijk alleszins begrijpelijk gezien
de afkomst van de auteur.
Een boek als dit komt ons natuurlijk
bekend voor; in Nederland hebben we
‘Muggenzifters en mierenneukers’

