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Trefwoorden: faunistiek, verspreiding, determinatieken-
merken

Dit is het vierde deel van een serie artikelen over de faunis-
tiek van de Nederlandse kortschildkevers. Met meer dan

duizend soorten is dit de grootste keverfamilie van ons land.
De meeste soorten zijn relatief klein en vaak lastig op naam
te brengen, waardoor de kennis over deze familie beperkt is.
De subfamilie Staphylininae, waartoe de grootste Neder-
landse kortschildkevers behoren, is in Nederland vertegen-
woordigd door de tribus Xantholinini, Othiini en Staphylini-
ni. Van deze laatste groep kent onze fauna een aantal relatief
soortenrijke genera: Philonthus Stephens, Bisnius Stephens,
Gabrius Stephens, Ocypus Leach en Quedius Stephens.
Soorten van subfamilie Staphylininae zijn alle rovers. Xan-
tholinini leven vooral verscholen in de bodem, de relatief
korte poten en het lenige lichaam komen hierbij van pas.
Staphylinini zijn deels actieve jagers die rondlopen op zoek
naar hun prooi. Een deel van de soorten is hierbij in meer of
mindere mate aan specifieke biotopen gebonden. Zo zijn er
soorten van oevers, bosbodems en graslanden, terwijl een
aantal meer gespecialiseerde soorten gebonden is aan bij-
voorbeeld kwelders, holle bomen of nesten van mollen,
mieren of zelfs hamsters.

De hier gepresenteerde resultaten zijn gebaseerd op revi-
sie van het beschikbare materiaal in de collecties van het
Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis te Leiden en
het Zoölogisch Museum Amsterdam, alsmede uit een aantal
privécollecties.

RMNH = Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, Leiden;
ZMA = Zoölogisch Museum Amsterdam; cBD = collectie MBP Dro s t ,
Wadenoijen; cJB = collectie JJA Blommaart, Oosterhout; cJC = col-
lectie JGM Cuppen, Ede; cJH = collectie J Huijbregts, Leiden; cTH =
collectie T Heijerman, Wageningen; cOV = collectie O Vorst, Utrecht;
Fr = Friesland, Gr = Groningen, Dr = Drenthe, Ov = Overijssel, Fl =
Flevoland, Ge = Gelderland, Ut = Utrecht, NH = Noord-Holland, ZH
= Zuid-Holland, Ze = Zeeland, NB = Noord-Brabant, Li = Limburg.
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Deze aflevering van een reeks artikelen over de
Nederlandse kortschildkevers is de eerste over
de subfamilie Staphylininae. Het resterende deel
van deze subfamilie komt in de volgende afleve-
ring aan bod. Revisie van het beschikbare
materi- aal leverde deze keer vijf soorten die tot
nu toe nog niet uit ons land bekend waren: Xan-
tholinus dvoraki, Philonthus coprophilus, Bisnius
nigriventris, B. parcus en B. pseudoparcus. Van
deze soorten lijkt alleen B. parc u s w e r kelijk een
n i e u w - komer te zijn, afkomstig uit Japan. Het
voorkomen van X. dvoraki is beperkt tot het
stroomdal van de Maas in Midden-Limburg. Van
P. coprophilus is één exemplaar, dat meer dan
vijftig jaar geleden verzameld werd te Vijlen,
ontdekt tussen materiaal van een verwante
soort. Een enkel mannetje van B. nigriventris i s
onlangs verz a m e l d van het kadaver van een wild
zwijn in nationaal park Veluwezoom. Bisnius
pseudoparcus tenslotte is een schaarse soort die
op een aantal plek- ken van aas verzameld is. De
verspreiding van Gyrohypnus atratus, een bewo-
ner van bosmierennesten, X. gallicus, Remus
sericeus, de twee oeverbewoners Philonthus mi-
cans en P. micantoides, alsmede P. ebeninus
wordt besproken. De (sub)montane P. temporalis
komt te vervallen voor de Nederlandse fauna.
Als aanvulling op de in de vorige aflevering be-
sproken subfamilie Paederinae wordt de
kosmopolitische Hypomedon debilicornis van
twee plaatsen in Nederland gemeld.
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Paederinae
Hypomedon debilicornis (Wollaston) nieuw voor Neder-
land
Materiaal NB: Biesbosch, Polder Kindem, 28.xi.2003, 3/, J. Blom-
maart (cJB, cOV) – Li: Maasbree, Tongerlo, Winkel, 31.viii.2001, 15/,
Cuppen (cJC, RMNH).

Drie exemplaren van deze kortschildkever verzameld in de
Brabantse Biesbosch werden onlangs door Jac Blommaart
ter determinatie aangeboden. Deze kosmopolitische soort
breidt al enige tijd zijn areaal in Noordwest-Europa uit. De
ontdekking van deze soort binnen de landsgrenzen kwam
dan ook niet als een echte verrassing. Twee jaren eerder
bleek de soort al door Jan Cuppen te zijn verzameld in de
Limburgse gemeente Maasbree.

De juiste genusnaam van deze soort is aanleiding voor
nogal wat onenigheid. Zo is deze door Wollaston (1857) in
het genus Lithocharis beschreven soort ook wel als Sunius
debilicornis of Chloecharis debilicornis in de literatuur te
vinden. Deze laatste combinatie is zeker onjuist, aangezien
Chloecharis rufula Lynch, de typesoort van het genus Chloe-
charis Lynch, 1884, als synoniem van Lithocharis
debilicornis, de typesoort van het genus Hypomedon Mul-
sant & Rey, 1878, beschouwd wordt (Blackwelder 1952, Duff
1995).

Hypomedon debilicornis is een relatief eenvoudig te her-
kennen soort. Hij lijkt nog het meest op een kleine Medon of
Sunius, is effen geelbruin van kleur en bezit een gechagri-
neerde kop en halsschild. Opvallend zijn de enigszins
uitpuilende ogen en vooral de korte sprieten, waarvan de
middelste sprietleedjes breder dan lang zijn. Met de tabellen
in Lohse (1964) is de soort dan ook goed te determineren.
Uitgebreide beschrijvingen en afbeeldingen zijn te vinden in
Bordoni (1975) en Coiffait (1984). Cho (2000) geeft een kleu-
renfoto van de habitus.

Hypomedon debilicornis is over grotere delen van de tr-
open en subtropen verbreid (Bernhauer & Schubert 1912).
Uit Zuid- en Zuidwest-Europa is de soort al vele decennia
bekend, onder andere uit Frankrijk, Italië en het Iberisch
Schiereiland (Horion 1965a, Porta 1926, Sainte-Claire Deville
1935-1938). Al in de zestiger jaren van de vorige eeuw dook
de soort in Duitsland op. De oudste vondsten stammen daar
van Düsseldorf (1960) en Berlijn (1962) (Horion 1965ab, Kor-
ge 1963). Inmiddels heeft hij in Duitsland een ruime ver-
spreiding en is gemeld van twaalf van de achttien onder-
scheiden deelgebieden (Koch 1992, Köhler & Klausnitzer
1998). In Groot-Brittannië is H. debilicornis in 1989 ontdekt
in Northamptonshire (Drane 1994). Sindsdien is het voorko-
men op meerdere plaatsen in Zuid-Engeland vastgesteld
(Harrison 1997, Owen & Allen 2000). Bruge et al. (2001) mel-
den voor België de vondst van een enkel exemplaar te Evere
(nabij Brussel) in 1991. Meer noordelijk, in Fennoscandië en
Denemarken, ontbreekt hij, behalve in Zweden, waar de
soort in 1971 ontdekt werd in een Stockholmse compost-
hoop (Lundberg 1972, 1995). Gezien de gestage toename
van het aantal waarnemingen van H. debilicornis in de aan-
grenzende gebieden is deze recente immigrant in de
toekomst zeker op meer plekken in ons land te verwachten.

Afgaande op het feit dat van H. debilicornis vrijwel uit-
sluitend vrouwelijke exemplaren verzameld worden neemt
men aan dat de meeste populaties zich parthenogenetisch

voortplanten (Lohse 1964, Horion 1965a). Ook de achttien
Nederlandse exemplaren zijn vrouwtjes. Slechts uit tropisch
Afrika schijnen mannetjes bekend te zijn. Zo baseert Coiffait
(1984) in zijn standaardwerk over de Palearctische staphylin-
iden zijn beschrijving van het mannelijk genitaal op het
enige mannetje dat hem bekend was, uit Kameroen.
In de ons omringende landen wordt H. debilicornis gewoon-
lijk aangetroffen in opeenhopingen van rottend organisch
materiaal, zoals hooihopen of hopen stalmest (met stro)
(Horion 1965b, Koch 1989, Harrison 1997, Owen & Allen
2000). Mogelijk bieden de hoge temperaturen die op derge-
lijke plekken vaak heersen de soort de mogelijkheid om zijn
levenscyclus in ons gematigde klimaat te volbrengen. Korge
(1963) maakt expliciet melding van de aanwezigheid van
broei op de vindplaats in Berlijn, ‘in modernden, stark
erwärmten Grashaufen’. Ook de vindplaats in de Biesbosch
betrof een grote hoop hooi, waarvan de temperatuur in het
inwendige flink was opgelopen (mondelinge mededeling J.
Blommaart).

Staphylininae
Gyrohypnus atratus (Heer)
Materiaal Ut: Driebergen, Bornia, 25.xi.1983, 1 ex, Vorst (cOV) – Li:
Valkenburg, 25.vi.1911, 1 ex, Rüschkamp (RMNH-Everts); ibid., 24-
29.iii.1921, 21 exx, Van der Wiel (RMNH-Everts, ZMA); Vijlen,
.iii.1956, 8 exx, .ii.1968, 1? 7 exx, Berger (RMNH); ibid., Vijlener-
bosch, 17.iv.1983, 1 ex, Vallenduuk (ZMA).

Deze lastig te determineren soort blijkt een stuk zeldzamer
te zijn dan gedacht. Brakman (1966) noemt behalve Limburg
ook nog de provincies Noord-Holland, Gelderland, Zeeland
en Noord-Brabant. Van Zeeland werd geen als G. atratus ge-
determineerd materiaal gezien dat als basis voor de vermel-
ding van deze provincie gediend kan hebben. Voor de andere
drie provincies was al het materiaal dat hiervoor in aanmer-
king komt echter fout gedetermineerd, deze provincies ko-
men dus te vervallen: Doorwerth, 4.iv.1955, 1/, Van der Wiel
(ZMA); Eerbeek, .iii.1918, 1 ex, Weber (ZMA); ibid., .viii.1924,
1 ex, Weber (RMNH-Everts); Hoog Soeren, 6.viii.1917, 1 ex,
Van der Wiel (RMNH-Everts); Renkum, .iv.1932, 2 exx, Uyt-
tenboogaart (ZMA); aanspoelsel IJssel, .xi.1924, 1 ex, Weber
(ZMA); Hilversum, 5.v.1923, 1/, Reclaire (ZMA); Breda, .vii., 1
ex, Veth (ZMA); Stratum [bij Eindhoven], .v., 1?, Venmans
(RMNH-Everts). Het exemplaar van Hilversum is Leptacinus
batychrus (Gyllenhal); de overige exemplaren dienen tot G.
angustatus Stephens gerekend te worden. Materiaal van het
Amsterdamse Bos waarover Nonnekens (1961) bericht kon
niet worden getraceerd in het ZMA, hoewel de collectie van
Nonnekens hier terecht is gekomen.

Ook zonder onderzoek van het mannelijk genitaal is G.
atratus vrij eenvoudig van de nauwverwante G. angustatus te
onderscheiden. De kop heeft van de zijkant bezien een voor
Gyrohypnus karakteristieke strook vrij van de grove punte-
ring die op het grootste deel van de kop aanwezig is. Deze
strook, welke direct van achter de ogen tot aan de achterzij-
de van de kop loopt, is bij G. atratatus relatief breed en
glimmend (figuur 1), terwijl bij G. angustatus deze strook
opvallend smaller is en voorzien van een duidelijke chagri-
nering (figuur 2). Daarnaast is G. atratus gemiddeld kleiner
dan G. angustatus. Beide andere Nederlandse Gyrohypnus-
soorten zijn overigens nog een tikje groter en daarnaast veel
donkerder van kleur.

Gyrohypnus atratus heeft een interessante biologie: hij

Soortbesprekingen
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wordt vrijwel uitsluitend in nesten van bosmieren (Formica
subg. Formica) aangetroffen (Horion 1965a, Bordoni 1982).
Vermoedelijk volbrengt G. atratus zijn gehele levenscyclus
binnen de mierennesten, aangezien hier ook de larven kun-
nen worden aangetroffen (Wasmann 1894). De nu bekende
Nederlandse verspreiding is opmerkelijk te noemen: buiten
Zuid-Limburg is G. atratus slechts van Driebergen bekend.
Doordat de myrmecofiele levenswijze onderbelicht is, wordt
deze soort vermoedelijk vaak over het hoofd gezien. Gyro-
hypnus atratus is in het pleistocene deel van het land zeker
op meer plaatsen te verwachten.

Xantholinus gallicus Coiffait
Xantholinus gallicus werd het eerst voor de Nederlandse fau-
na gemeld door Brakman op grond van een groot aantal
exemplaren van verscheidene vindplaatsen (Brakman 1962).
De soort was enkele jaren tevoren door Coiffait (1956) on-
derscheiden van X. longiventris Heer en X. linearis (Olivier).
De melding is herhaald in het overzicht van Van der Wiel
(1962) die zich, afgaande op de genoemde vindplaatsen, ba-
seert op hetzelfde materiaal: 18 exemplaren uit de collecties
van Berger, Brakman en Van der Wiel.

In 1966 nam Brakman X. gallicus echter niet meer op in
zijn lijst van Nederlandse Coleoptera (Brakman 1966). Wel is
hier X. rhenanus Coiffait als nieuw voor de fauna geïntrodu-
ceerd. Klaarblijkelijk is hij tot het inzicht gekomen dat het
inlands materiaal niet tot X. gallicus maar tot deze laatste
soort behoort. Deze interpretatie wordt ondersteund door
het feit dat de voor X. rhenanus vermelde provincies, Drent-

he, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zeeland,
Noord-Brabant en Limburg, grotendeels corresponderen met
de oorspronkelijk door Brakman genoemde vindplaatsen
voor X. gallicus. Verwonderlijk is de gang van zaken niet, als
men bedenkt dat X. rhenanus pas in 1962 werd beschreven
(Coiffait 1962), in hetzelfde jaar dus waarin X. gallicus ge-
meld werd door Brakman, die vermoedelijk nog niet op de
hoogte was van de (recente) publicatie van Coiffait. Ook in
Duitsland werd X. rhenanus eerder abusievelijk als X. galli-
cus gemeld (Horion 1965a).

In 1976 meldt Bordoni X. gallicus alsnog nieuw voor Ne-
derland (Bordoni 1976) op grond van een enkel mannetje
(Oisterwijk, 11.viii.1953, Van Nidek). Dit gebeurde in het ka-
der van een studie van het – voornamelijk Nederlandse –
Xantholinus-materiaal in het RMNH. Opmerkelijk genoeg
wordt in dezelfde publicatie wel materiaal van de algemene
X. longiventris en X. linearis uit ons land besproken, maar
van de verwante en tevens niet zeldzame, X. rhenanus wordt
geen melding gemaakt. Het bleek niet mogelijk het be-
treffende exemplaar te traceren. Sindsdien zijn geen
vondsten van deze soort van ons land bekend geworden.

Onlangs komt Ciceroni (2001) in een revisie van het sub-
genus Xantholinus tot de conclusie dat een flink aantal van
de door Coiffait beschreven Xantholinus-soorten dient te
vervallen, met als gevolg dat X. rhenanus gesynonymiseerd
is met X. gallicus. Deze laatste is nu de geldige naam voor de
soort die voorheen als X. rhenanus door het leven ging.
Hiermee zijn we terug bij af en is de naam X. gallicus alsnog
op de Nederlandse lijst beland.

Xantholinus dvoraki Coiffait nieuw voor Nederland
Materiaal Li: Grevenbicht, 28.xii.1999, 4? 2/, (cOV); Obbicht,
28.xii.1999, 4?, Vorst (cOV); Swalmen, 4.i.2003, 2?, Van Nunen
(cBD).

Meerdere exemplaren van deze kortschildkever zijn op drie
verschillende plaatsen in Limburg uit hoogwateraanspoelsel
van de Maas verzameld. Een betrouwbare identificatie van
deze voor de Nederlandse fauna nieuwe Xantholinus-soort is
alleen mogelijk op grond van het mannelijk genitaal. Hier-
door is de verspreiding in Nederland nog onvoldoende be-
kend.

De status van deze soort en van een aantal eveneens
door Coiffait beschreven verwanten – uit Midden-Europa on-
der meer X. dissimilis Coiffait en X. roubali Coiffait, die
slechts verschillen in het aantal doorns in de inwendige zak
van het mannelijk genitaal – is lang twijfelachtig geweest. In
2002 toonde Gusarov aan dat alle negen tot dan toe onder-
scheiden soorten in het subgenus Meneidophallus Bordoni
slechts een enkele soort representeren: Xantholinus dvoraki,
zij het een soort met een ongebruikelijk variabele inwendige
zak van de aedeagus (Gusarov 2002).

Betrouwbare determinatie van deze soort is alleen moge-
lijk aan de hand van de inwendige zak van de aedeagus, die
is voorzien van een kenmerkende verzameling doorns. De
basis van de zak is voorzien van vier rijen doorns, de apex
van een dubbele rij, halverwege bevinden zich nog drie gro-
tere doorns. Variatie in het aantal van deze laatste, van twee
tot vier, vormde de aanleiding tot het beschrijving van nieu-
we ‘soorten’ (Gusarov 2002). Goede afbeeldingen van het
genitaal zijn te vinden in Gusarov (2002) en ook in Lohse
(1964), onder andere onder de namen X. dvoraki en X. rou-
bali.

Figuren 1-2. Zijkant van de kop van 1 Gyrohypnus atratus, Driebergen

en 2 G. angustatus, Zeist.

Lateral view of the head of 1 Gyrohypnus atratus, Driebergen and 2 G.

angustatus, Zeist.

1

2
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Afgaande op de gepubliceerde verspreiding van X. dvora-
ki, voor een aanzienlijk deel onder een van de alternatieve
namen, betreft het een soort met een oostelijke verspreiding;
de soort lijkt geheel te ontbreken in West- en Zuidwest-Eu-
ropa. Zo zijn er geen waarnemingen uit Groot-Brittannië,
Frankrijk, het Iberisch Schiereiland en Italië (Pope 1977,
Bordoni 1982, Ciceroni et al. 1995, Hodge & Jones 1995,
Herman 2001). Ook uit België is de soort niet bekend (Drug-
mand 1990, Bruge et al. 2001). Het areaal strekt zich ten
oosten van ons land uit van Zuid-Zweden en Denemarken
over Midden-Europa, waar waarnemingen bekend zijn uit
Duitsland, Polen, Tsjechië, Slowakije en Oostenrijk, tot in
Zuidoost-Europa, Turkije en Kirgizië (Horion 1965a, Coiffait
1972, Mroczkowski & Stefanska 1991, Jelínek 1993, Lund-
berg 1995, Hansen 1996, Herman 2001,). Volgens de Duitse
catalogus van Köhler & Klausnitzer (1998; als X. dissimilis en
X. roubali) komt X. dvoraki vooral in het oosten en noorden
van dat land voor. Zo is hij bekend van alle regio’s in het
voormalige Oost-Duitsland. Meer naar het westen zijn er
w a a rnemingen van de drie aan de Noordzee grenzende regio’ s
Weser-Emsgebiet, Niederelbegebiet en Schleswig-Holstein.
Verder worden slechts Hessen en Württemberg genoemd.
Opmerkelijk is dat deze soort tot nu toe niet uit de meer na-
bijgelegen deelgebieden Nordrhein en Rheinland bekend is,
evenmin als uit aangrenzend België. De vindplaatsen in Ne-
derlands Limburg zijn daarmee de meest westelijke van X.
dvoraki tot nu toe.

In overeenstemming met de Nederlandse vondsten in ri-
vieraanspoelsel wijzen ook enkele vermeldingen in de Duitse
literatuur op een voorkomen in associatie met grotere rivie-
ren. Zo meldt Horion (1965a) de soort onder meer uit aan-
spoelsel van de Weser (als X. dissimilis) en van uiterwaarden
bij Dessau: ‘mehrf. im Auengebiet’ (als X. roubali).

Aangezien X. dvoraki alleen verzameld is in rivieraan-
spoelsel kan men zich afvragen of de soort inderdaad in-
heems is en niet slechts aangevoerd van verre. De omstan-
digheden op de vindplaats in Grevenbicht maken aanvoer
van elders onwaarschijnlijk, omdat hier een brede uiter-
waard overstroomd was en het aanspoelsel voor het over-
grote deel lokaal van oorsprong geweest zal zijn. Ook de
vondst van meerdere exemplaren op drie verschillende
plaatsen maakt het minder waarschijnlijk dat er slechts van
aanvoer sprake is. Onduidelijk is evenwel of X. dvoraki een
recente immigrant is dan wel een tot nu toe miskende soort.
Het laatste kan zeker niet worden uitgesloten, gezien de g ro-
te gelijkenis met een aantal andere Nederlandse X a n t h o l i n u s -
soorten.

Remus sericeus Holme en [R. pruinosus (Erichson)]
Materiaal Remus sericeus – NB: Bergen op Zoom, .viii., 1 ex, Everts
(RMNH-Everts; Everts 1887); ibid., .ix.1904, 1?, Reclaire (RMNH-
Everts); ibid., .vi.1909, 1 ex, Uyttenboogaart (RMNH-Everts).

De drie exemplaren van Remus sericeus in de collectie Everts
(RMNH) zijn de enige exemplaren van het genus Remus die
binnen de landsgrenzen verzameld werden. De naamlijst van
Everts uit 1887 maakt al melding van deze soort onder de
naam Cafius sericeus: ‘op de schorren bij Bergen-op-Zoom
tusschen slakjes, 8 [augustus]’ (Everts 1887). Het exemplaar
van augustus in zijn collectie heeft waarschijnlijk betrekking
op deze vermelding en stamt dan dus van voor 1887. Reclai-
re ving een exemplaar in september 1904, dat eveneens in de
collectie van Everts belandde. Van een derde vangst in juni

1909 te Bergen op Zoom, tijdens de zomervergadering der
Nederlandsche Entomologische Vereeniging, is een exem-
plaar bewaard gebleven (Everts 1909, als Cafius sericeus).

Tot nu toe werd R. sericeus als de enige inlandse verte-
genwoordiger van dit genus gezien (Brakman 1966, Huij-
bregts & Krikken 1985, 1988, Vorst & Huijbregts 2001). Op-
merkelijk is dan ook dat Coiffait (1974) in zijn standaard-
werk van de Palearctische staphyliniden een tweede soort
voor Nederland blijkt op te voeren: R. pruinosus (Erichson),
een vermelding die logischerwijs door Herman wordt over-
genomen in zijn wereldcatalogus (Herman 2001). Voorzover
na te gaan bestudeerde Coiffait geen Nederlands materiaal,
maar baseerde hij zijn conclusies op literatuurstudie. De
meest waarschijnlijke bron van verwarring is het derde deel
van Everts’ ‘Coleoptera Neerlandica’ (Everts 1922), dat door
Coiffait expliciet als referentie wordt vermeld bij de soortbe-
spreking van R. pruinosus, ‘Everts, 1922, 125’ (Coiffait 1974).
Everts (1922) vermeldt inderdaad op pagina 125 onder de
bespreking van R. sericeus, ‘bij var. *pruinosus Er. zijn kop
en halsschild minder dof, ...’. De asterisk duidt echter op een
voorkomen in het aangrenzend gebied, aldus Everts in de in-
leiding van zijn werk (Everts 1922). Coiffait heeft deze zin-
snede klaarblijkelijk verkeerd geduid. Remus pruinosus is
beslist geen Nederlandse soort.

Philonthus ebeninus (Gravenhorst)
Materiaal Fr: Ameland, ‘t Oerd, 21.vi.1938, 1? 1/ 1 ex, Broerse
(ZMA); Terschelling, 12.viii.1947, 1? (RMNH); ibid., Oosterend,
1.vi.1996, 1/, Drost (cBD) – Ge: Arnhem, .vi., 1?, Van Medenbach
de Rooij (RMNH-Everts); De Pol [bij Dieren], 10.vi.1917, 1 ex, Kem-
pers (ZMA); De Steeg, 1 ex, Everts (RMNH-Everts) – ZH: Den Haag,
.v., 1/, Everts (RMNH-Everts); Rotterdam, 22.iv.1882, 1?#, Veth
(RMNH) – Li: Baexem, .v.1888, 1? 1 ex, Neervoort van de Poll
(RMNH-Everts); Gronsveld, 20.x.1950, 1?, Excursie St. Pietersberg
(RMNH; Sterrenburg & Schülke 1997); Schin op Geul, 18.ix.1933, 2?

2/, Van der Wiel (ZMA); Steijl, .xii., 1 ex, Berchmans (RMNH-Everts);
Valkenburg, .vii., 1?, Everts (RMNH-Everts).

De interpretatie van deze soort is in de loop van de tijd aan-
leiding voor nogal wat verwarring geweest. Als gevolg hier-
van behoort een grote fractie van het Nederlandse materiaal
dat onder deze naam staat tot andere Philonthus-soorten.
Bij herdeterminatie van materiaal uit de openbare collecties
werden maar liefst zeventien verschillende soorten aange-
troffen! Ook Sterrenburg & Schülke (1997) tonen reeds aan
dat er veel fout gedetermineerd materiaal onder deze soort
schuil gaat.

Hoewel in 1848 al opgenomen in de ‘Naamlijst van
schildvleugelige insecten’ (Snellen van Vollenhoven 1848; als
Staphylinus ebeninus), werd P. ebeninus door dezelfde au-
teur al niet meer vermeld in zijn naamlijst van 1854 (Snellen
van Vollenhoven 1854). De veel omvangrijkere lijst van Everts
uit 1875 neemt de soort weer op (Everts 1875), onder ver-
melding van de vindplaatsen Den Haag, Wassenaar, Breda en
Maastricht. In de ‘Coleoptera Neerlandica’ behandelt Everts
zowel P. concinnus (Gravenhorst), als P. corruscus (Graven-
horst), als variëteiten van P. ebeninus (Everts 1898). Wonder-
lijk is dat hij wel vermeldt dat Ganglbauer beide laatste als
goede soorten beschouwd maar deze opvatting zelf niet
volgt, hoewel de soorten relatief eenvoudig te onderschei-
den zijn. Later onderscheidt hij de drie wel in de ‘nieuwe
naamlijst’ (Everts 1925), maar in zijn collectie (RMNH) is on-
der de naam P. ebeninus het materiaal van deze drie soorten
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samengevoegd. In zijn exemplaar van de ‘nieuwe naamlijst’
(Everts 1925), dat bewaard wordt in de bibliotheek van de
Nederlandse Entomologische Vereniging, hield Everts van
minder algemene keversoorten zorgvuldig alle hem bekende
vindplaatsen bij. Hierbij onderscheidt hij deze drie soorten
wel.

Van de 42 exemplaren in de collectie Everts onder P. ebe-
ninus (inclusief P. concinnus en P. corruscus) behoren er
zeven daadwerkelijk tot P. ebeninus. De rest behoort groten-
deels tot beide andere soorten. Deze zeven exemplaren ver-
tegenwoordigen zes van de tien in Everts’ handexemplaar
van de ‘nieuwe naamlijst’ genoemde vindplaatsen voor P.
ebeninus. Van de vindplaatsen Nootdorp, Wassenaar en
Heerlerheide is geen materiaal gezien. Een ? van Loosdui-
nen (.v., Everts (RMNH-Everts)) tenslotte, blijkt P. concinnus
te zijn. De conclusie van Sterrenburg en Schülke (1997) dat
vrijwel al het Nederlandse materiaal van P. ebeninus fout ge-
determineerd was, inclusief de collectie Everts, dient dus
gecorrigeerd te worden. Dit misverstand berust mogelijk op
het feit dat bij de meeste exemplaren van P. ebeninus er een
meer of minder geprononceerd kieltje aan de basis van de
eerste zichtbare tergieten te vinden is, iets dat onder andere
in de veel gebruikte tabel van Lohse (1964) als een uitzonde-
ring gepresenteerd wordt. Sterrenburg en Schülke vermel-
den slechts twee exemplaren voor ons land: Gronsveld,
.x.1950 (RMNH) en Schiermonnikoog, .vi.1969 (RMNH). Het
laatste exemplaar kon helaas niet getraceerd worden. Hoe
dan ook, P. ebeninus is bij ons beslist een zeldzame soort (fi-
guur 3), waarvan de afgelopen 50 jaar slecht een enkel
exemplaar verzameld werd.

[Philonthus temporalis Mulsant & Rey]
Deze soort, die door Everts (1928) als inlands wordt gemeld,
komt te vervallen voor de Nederlandse fauna. In de collectie
Everts (RMNH) bevinden zich de vier exemplaren die tot nu
toe abusievelijk tot deze soort gerekend werden, waaronder
ook het exemplaar dat door Dr. Rüschkamp S.J. in mei te Val-
kenburg werd verzameld en de basis vormde voor de nieuw-
melding door Everts (Everts 1928). Dit exemplaar behoort
echter tot Philonthus succicola Thomson, evenals het exem-
plaar uit het Treeker Bosch te Leusden (28.v.1904, Weber).
De andere twee exemplaren, afkomstig uit Loosduinen
(Dixon) en Renkum (.iv.1922, Uyttenboogaart), zijn in werke-
lijkheid Philonthus splendens (Fabricius).

Overigens werd P. temporalis al eerder onterecht gemeld
naar aanleiding van een vondst bij Breda (Everts 1877). Deze
melding betrof volgens Everts (1922) P. temporalis Rye (nec
Mulsant & Rey) en had dientengevolge betrekking op P. ad-
dendus Sharp. Reeds in de ruilcatalogus van 1879 werd deze
fout hersteld (Everts 1879).

Het voorkomen in Nederland van P. temporalis lijkt niet
waarschijnlijk, daar deze te boek staat als een typische berg-
bewoner (Horion 1965a). Wel werd de soort op enkele
plaatsen in België verzameld (Drugmand 1987). Opmerkelijk
genoeg liggen deze deels in Laag-België, namelijk in het
Vlaams en het Brabants district (Bruge et al. 2001). In aan-
grenzend Duitsland is hij zeldzaam en slechts bekend uit
Nordrhein van voor 1950 (Koch 1968) en uit het Weser-Ems-
Gebiet. In deze laatste regio is P. temporalis ook in de laatste
50 jaar waargenomen (Köhler & Klausnitzer 1998). In Groot-
Brittannië en Denemarken ontbreekt de soort (Pope 1977,
Hansen 1996).

Philonthus coprophilus Jarrige nieuw voor Nederland
Materiaal Li: Vijlen, 6-7.vi.1954, 1?, Van Nidek (ZMA).

Eén mannetje van deze soort werd ontdekt in de collectie
van het Zoölogisch Museum Amsterdam. Het exemplaar was
gedetermineerd als Philonthus cruentatus (Gmelin) var. ex-
tinctus Bernhauer. In tegenstelling tot de nominaatvorm van
P. cruentatus ontbreken bij deze variëteit de typische oranje
vlekken op de dekschilden. Dit is het eerste en tot nu toe
enige exemplaar van P. coprophilus uit Nederland.

Philonthus coprophilus behoort tot een soortengroep met
een asymmetrische aedeagus, waartoe in Nederland ook nog
P. longicornis Stephens en P. parvicornis (Gravenhorst) beho-
ren, die soms in een apart (sub)genus, Spatulonthus Totten-
ham, geplaatst wordt. De aedeagi van de soorten binnen de-
ze groep lijken sterk op elkaar en bieden weinig houvast bij
de determinatie. Philonthus coprophilus staat het dichtst bij
P. longicornis. Dit blijkt ook wel uit het feit dat hij voor het
eerst beschreven werd als een variëteit van deze laatste, ru-
bromaculatus Bernhauer genaamd (Bernhauer 1914, 1923).
Het meest in het oog springende onderscheid met P. longi-
cornis zit hem in de dekschilden, die bij P. coprophilus een
roodgekleurde vlek bezitten die de gehele achterrand beslaat
en naar voren vaag begrensd is. Daarnaast zijn de coxae van
de voorpoten donker, waar die bij P. longicornis grotendeels
geel gekleurd zijn. Verwarring met P. parvicornis is minder
waarschijnlijk, omdat deze soort beduidend kleiner is en
minder slanke sprietleedjes bezit. Typische exemplaren van
P. cruentatus zijn onmiskenbaar door de karakteristieke rode
dekschildvlek. Zeldzame exemplaren van deze soort met ef-
fen zwarte dekschilden kunnen voor verwarring zorgen,
maar zijn eenvoudig te herkennen aan de symmetrische ae-
deagus. Determinatie is mogelijk met de tabel in Lohse
(1964). Afbeeldingen van relevante kenmerken zijn ook te
vinden in de publicaties van Smetana (1958) en Allen (1971).

In onze contreien is P. coprophilus een zeldzame soort.
Het zwaartepunt van de verspreiding ligt in Zuid-Europa
(Smetana 1958, Horion 1965a), maar hij schijnt daarnaast
ook in Frankrijk niet zeldzaam te zijn (Jarrige in Allen 1971).
De noordgrens van het areaal loopt van Zuid-Engeland over
het noorden van Duitsland, Polen en Letland (Hyman &
Parsons 1994, Köhler & Klausnitzer 1998, Burakowski et al.
2000, Telnov 2004). In Duitsland komt de soort verspreid
door het hele land voor, maar is hij overal zeldzaam (Horion
1965a, Uhlig & Zerche 1981, Koch 1992). Ook uit België en
Luxemburg zijn verscheidene, deels recentere, vondsten be-
kend (Drugmand 1996, Gerend & Braunert 1997, Bruge et al.
2001). In Zuid-Engeland is P. coprophilus zeer zeldzaam. De
meest recente waarneming dateert hier van 1950 (Hyman &
Parsons 1994).

Net als veel andere Philonthus-soorten is P. coprophilus
in allerlei rottende organische materialen aangetroffen, zo-
als een paddestoel, mest van hert, koe, paard en konijn, en
een uitgedroogd konijnenkadaver (Fagel 1948, 1949, Horion
1965a, Allen 1971, Koch 1992, Gerend & Braunert 1997). De
precieze omstandigheden op de Nederlandse vindplaats zijn
onbekend. In Engeland lijkt de soort geassocieerd te zijn
met kalkgraslanden (Hyman & Parsons 1994), wat gezien de
vindplaats in het Zuid-Limburgs krijtdistrict bij ons ook mo-
gelijk zou kunnen zijn.
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Philonthus micans (Gravenhorst) en P. micantoides
Benick & Lohse
Materiaal Philonthus micans – Ov: Fortmond, Duursche Waarden,
2.iii.1997, 4? 1/, 8.v.1997, 1?, Vorst (cOV); Hengelo, 20.vi.1940, 1?,
Boelens (ZMA); ibid., 23.vi.1940, 1?, Evers (ZMA); Rande, Nieuw
Rande, 25.iii.1999, 1?, Vorst (cOV) – Ge: Eldik, 18.vi.2000, 1?, Drost
(cBD); Ewijk, Doddendaal, 12.v.2001, Vorst (cOV); Kekerdom, Millin-
gerwaard, 5.ix.2004, Vorst (cOV); Neerijnen, Lage Paarden, 2.vi.1999,
2?, Drost (cBD); Varik, 27.v.1995, 1?, Drost (cBD); Wageningen, Wa-
geningsche Berg, 21.xii.1994, 1?, Vorst (cOV); ibid., Nederrijn,
28.xii.1993, 3?, Vorst (cOV); Zoelen, 2.viii.1999, 1?, Drost (cBD) –
Ut: Veenendaaal, 26.vii.1989, 1?, Vorst (cOV) – ZH: Rotterdam, 1?,
Veth (RMNH) – Ze: Westdorpe, 4.v.1958, 1?, Brakman (RMNH) – Li:
Echt, De Doort, 20.vii.1989, 1?, Sterrenburg (ZMA); Nunhem, Leu-
dal, 6.vi.1999, 1?, Vorst (cOV; Cuppen et al. 2000).
Philonthus micantoides – Fr: Ameland, Hollum, 27.iv.1991, 1?, Vorst
(cOV); ibid., Zwanewaterduinen, 28.iv.1991, 3?, Vorst (cOV); Beet-
sterzwaag, 8-12.vi.1922, 1?, Van der Wiel (ZMA); ibid., 9.vi.1922, 1?,
Reclaire (RMNH); Schiermonnikoog, 21.ix.2000, 1?, Drost (cBD);
Terschelling, Onder de Draad, 31.v.1996, 1?, Drost (cBD; Cuppen et
al. 1997); ibid., Kroonpolders, 31.v.1996, 1?, Vorst (cOV; Cuppen et
al. 1997); Vlieland, West-Vlieland, 29.iv.1995, 1?, 30.iv.1995, 2?,
Vorst (cOV); West aan Zee, Waterplak, 31.v.1996, 1?, Vorst (cOV;
Cuppen et al. 1997); West-Terschelling, Groene Strand, 2.vi.1996, 1?

1/, Vorst (cOV; Cuppen et al. 1997) – G r: Haren, Friezenveen, 10.ii.1946,
1?, Van Nidek (ZMA); Lauwersmeer, Marnewaard, 6.vi.1998, 1?,
Vorst (cOV; Cuppen et al. 1999) – Dr: Lieveren, 19.iv.1942, 1?, Van
Nidek (ZMA) – Ov: Kalenberg, 26.v.1973, 1?, Veldkamp (ZMA) – Ge:
Nunspeet, 17.v.1930, 1?, Reclaire (RMNH) – U t: Maarsbergen, .v. ,
1?,Everts (RMNH-Everts) – NH: Amsterdam, 20.ii.1910, 1?,
26.ii.1910, 1?, 6.iii.1910, 1?, d.B. (ZMA); Hilversum, 29.iv.1922, 1?,
Reclaire (RMNH); ibid., 7.v.1922, 1?, 17.ix.1922, 1?, Nonnekens
(ZMA); Zaandam, 27.iii.1955, 1?, Woudstra (ZMA); Zeeburg [bij Am-
sterdam], .iv.1913, 1?, MacGillavry (ZMA) – ZH: Oostvoorne,
13.iv.1982, 1?, Schilthuizen (ZMA); Ouddorp, Grevelingen,
26.v.1990, 1?, Vorst (cOV) – Ze: Nisse, 5.iv.1959, 1?, Brakman
(RMNH) – NB: Borkel, 5.vi.1994, 1?, Heijerman (cOV; Cuppen et al.
1995); Haarsteeg, Zooislagen, 11.v.1996, 3?, Vorst (cOV).

De lijst van Brakman (1966) vermeldt slechts P. micans als

inlands en de dan recent afgesplitste P. micantoides voor het
omliggend gebied. Philonthus micantoides is beschreven van
Noord-Duitsland (Lohse 1956). In 1970 melden Berger &
Poot (1970) de soort nieuw voor de Nederlandse fauna op
grond van een enkel mannetje dat in juni 1963 door Hellinga
werd verzameld op Texel. Sindsdien werd P. micantoides in
ons land meerdere malen waargenomen (Schilthuizen 1985,
Cuppen et al. 1995, 1997, 1999). Een revisie van het materi-
aal van P. micans bleef tot nu toe uit. Hier worden de resul-
taten van een revisie van een deel van het beschikbare mate-
riaal gepresenteerd. Van de door Brakman (1966) vermelde
provincies Friesland, Drenthe en Noord-Holland behoorde al
het materiaal dat onder P. micans in de openbare collecties
te vinden was tot de verwante P. micantoides. Deze provin-
cies dienen dus te vervallen.

Opvallend is dat P. micans en P. micantoides in ons land
elkaar geografisch lijken uit te sluiten. Het zwaartepunt in de
verspreiding van P. micans ligt langs de grote rivieren (figuur
4), terwijl P. micantoides vooral op de Waddeneilanden veel-
vuldig verzameld is (figuur 5). Hier lijkt P. micans zelfs ge-
heel te ontbreken. Op geen enkele vindplaats werden beide
soorten tezamen aangetroffen. Dit kan duiden op een ver-
schil in ecologische voorkeur van beide soorten. Een alter-
natieve verklaring zou een niet volledige reproductieve isola-
tie van beide taxa kunnen zijn: Horion (1965a) vond (elders)
overgangsvormen, die bastaarden zouden kunnen zijn.

Beide soorten leven op moerassige plaatsen en aan oe-
vers. Philonthus micans lijkt een voorkeur te hebben voor
minerale bodems langs rivieren en (grotere) beken, terwijl P.
micantoides meer te vinden is in moerassige duinvalleien en
veengebieden. De – voornamelijk oudere – vindplaatsen van
P. micantoides in het binnenland hebben waarschijnlijk
voornamelijk betrekking op venige omstandigheden, deels
met een hoogveen- (Lieveren, Nunspeet, Maarsbergen) en
deels met een laagveenkarakter (Kalenberg, Zaandam, Zee-
burg, Haarsteeg). Enigszins afwijkend in dit opzicht is de
vondst van P. micantoides te Borkel in aanspoelsel van de
Dommel, een plek waar gezien de omstandigheden eerder P.
micans te verwachten zou zijn.

Figuren 3-5. Verspreiding van 3 Philonthus ebeninus, 4 P. micans en 5 P. micantoides in Nederland. Kleine stippen = slechts waarnemingen van

voor 1900.

Distribution of 3 Philonthus ebeninus, 4 P. micans and 5 P. micantoides in The Netherlands. Small dots = only records prior to 1900.

3 54
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Bisnius nigriventris (Thomson) nieuw voor Nederland
Materiaal Ge: De Imbosch, Veertien Bunder, 27.ix.2002, 1?, J. New-
ton & L. Joosten (cOV).

Een mannetje van deze soort werd verzameld op een uitge-
legd wild zwijn in een gemengd bos in nationaal park Velu-
wezoom. Bisnius nigriventris werd, evenals de hieronder be-
sproken soorten, tot voor kort in het genus Philonthus ge-
plaatst. Op grond van de morfologie van de voortarsen
wordt door Smetana (1995) het genus Bisnius Stephens
nieuw leven ingeblazen. Soorten van het genus Bisnius be-
zitten bij beide seksen ongemodificeerde voortarsen. Bij
Philonthus is de onderzijde van de voortarsen voorzien van
verbrede haren; ook zijn de tarsleden, tenminste bij de man-
netjes, duidelijk verbreed.

Bisnius nigriventris is in Midden-Europa lange tijd niet
onderscheiden van de nauw verwante B. cephalotes (Graven-
horst). Een duidelijk verschil met deze laatste soort wordt
gevormd door het mannelijk genitaal. De parameer van B.
cephalotes is voorzien van een omgekeerd v-vormig patroon
van borstelpunten, terwijl bij B. nigriventris deze borstels
langs de randen van de parameer staan (Lohse 1956, 1964,
Smetana 1958). Daarnaast is B. nigriventris gemiddeld iets
kleiner en heeft hij minder forse sprieten, waarvan de voor-
laatste leedjes meer dwars van vorm zijn. Van B. sordidus
(Gravenhorst) en verwanten is hij eenvoudig te onderschei-
den doordat de gehele bovenzijde van het halsschild van
duidelijke chagrinering voorzien is.

Bisnius nigriventris is een noordelijke soort die in geheel
Fennoscandië verspreid is (Lundberg 1995). In Denemarken
is hij zeldzaam en uit slechts drie regio’s bekend, in Zweden
wordt de soort naar het noorden algemener (Palm 1963,
Hansen 1996). In Midden-Europa is B. nigriventris eveneens
zeldzaam. Hij komt daar naast de bergachtige streken van
Zwitserland, Oostenrijk, Tsjechië en Zuid-Duitsland ook in
de Noord-Duitse Laagvlakte voor (Horion 1965a, Köhler &
Klausnitzer 1998). Zo is de soort gemeld uit de aan Neder-
land grenzende regio’s Nordrhein, Westfalen en Weser-Ems-
Gebiet (Köhler & Klausnitzer 1998). In België is de aanwezig-
heid van B. nigriventris vastgesteld in de Ardennen (s.l.) en
het Brabants district: een van de recente vindplaatsen ligt
ten zuiden van Zuid-Limburg op nauwelijks 10 km van de
grens (Drugmand 1996, Bruge et al. 2001). Ook uit Luxem-
burg is de soort gemeld (Bruge et al. 2001).

Voorzover uit de schaarse literatuurgegevens op te ma-
ken valt is B. nigriventris verzameld van aas, rottend hooi en
mest(hopen) (Horion 1965a, Koch 1989, 1992). Gezien de
noordelijke verspreiding van de soort moet in onze streken
rekening gehouden worden met een voorkeur voor koelere
biotopen. De vondst in een gemengd bos past in dit beeld.
Op een tegelijkertijd in een nabijgelegen heide uitgelegd
kadaver werd hij niet verzameld. Hoewel B. nigriventris tot
nu toe in ons land over het hoofd gezien is en zeker op meer
plaatsen te verwachten is, zal het vermoedelijk een schaarse
soort zijn.

Bisnius parcus (Sharp) nieuw voor Nederland
Materiaal Ge: De Imbosch, Imboschberg, 8.vi.2003, 1/, Vorst (cOV);
ibid., Lamsgroen, 18.iv.2003, 2? 1/, Vorst (cOV); Dreumel, 29.iv. 1 9 9 6 ,
1?, Drost (cBD); Loenen, Loenermark, 7.vi.2002, 3?, 14.iii.2003,
2/, Vorst (cOV); Worth-Rhederzand, Tunnekes, 9.v.2003, 1?, Vorst
(cOV) – NB: Aarle-Rixtel, 18.ii.1996, 1? 1/, Huijbregts (cJH); Bergen
op Zoom, 21.iv.1962, 1?, Brakman (RMNH); Biesbosch, Lange Plaat,

11.ix.1993, 2?, Vorst (cOV); Cromvoirt, 15.vi.1968, 1? 3/, Van der
Krift (RMNH); Dongen, 5.ix.1969, 1?, Van der Krift (RMNH); Helena-
veen, .iv.1968, 1/, Berger (RMNH) – L i: Brunssummerheide, 5.x.2001,
3? 3/, Huijbregts (cJH); Colmont, 3.vi.1973, 1?, Heijerman (cTH).

Bisnius parcus blijkt momenteel in ons land geen zeldzame
kortschildkever te zijn. Tot nu toe werd hij echter niet onder-
scheiden van de verwante B. sordidus. Net als deze laatste is
B. parcus op allerlei rottend organisch materiaal, meestal
aas, aan te treffen. Ook in de ons omringende landen werd
B. parcus tot voor kort over het hoofd gezien. Waarschijnlijk
betreft het een uit Japan afkomstige nieuwkomer (Horion
1969).

Een goede tabel om B. parcus van een aantal naaste ver-
wanten te onderscheiden is te vinden in de publicatie van
Brunne (1976). Behalve van B. parcus zijn hier ook van B.
sordidus, B. sparsus (Lucas), B. spermophili (Ganglbauer) en
de inmiddels ook uit Nederland bekende B. pseudoparcus
(Brunne) (zie hieronder) afbeeldingen van de aedeagus te
vinden. De tabellen en figuren zijn (deels) gereproduceerd in
Lohse (1989). Determinatie is het eenvoudigst aan de hand
van de aedeagus. De parameer is aan de buitenzijde voor-
zien van een duidelijke lengtekiel. Bij B. sordidus is een
dergelijke kiel slechts vaag aangezet, bij B. pseudoparcus is
de parameer regelmatig gewelfd en ontbreekt ieder spoor
van een kiel. Bij deze laatste soort is de parameer bovendien
spatelvormig verbreed en minder slank.

De uitwendige verschillen tussen deze drie soorten zijn
gering, waardoor vrouwtjes niet altijd met zekerheid te de-
termineren zijn. De dekschilden van B. sordidus zijn voor-
zien van relatief grote en ijl geplaatste stippels, waardoor
deze een glimmende indruk maken. Bij B. parcus zijn de
stippels duidelijk dichter geplaatst en kleiner van stuk, de
dekschilden maken daardoor een minder glimmende indruk.
Bisnius pseudoparcus lijkt in dit opzicht sterk op B. sord i d u s.
De sprieten van B. parcus maken een forse indruk, doordat
de voorlaatste sprietleedjes duidelijk breder dan lang zijn,
iets wat bij B. sordidus en B. pseudoparcus niet het geval is.
Verder is B. parcus gemiddeld groter en iets forser van bouw
dan B. sordidus. De grotere exemplaren hebben bovendien
vaak een grotere kop, wat de forse indruk die deze soort
maakt versterkt. Wat betreft het formaat lijkt B. pseudopar-
cus juist meer op B. parcus.

Bisnius parcus werd in 1874 door Sharp als Philonthus
parcus beschreven van Japan. In de jaren zestig van de vori-
ge eeuw dook deze soort ineens op een aantal plaatsen in
Noord- en Midden-Europa op: in 1958 in Stockholm, in 1961
in Kent, in 1964 in de omgeving van Manchester en in Noor-
wegen, in 1972 bij Berlijn (Last 1962, 1965, Lundberg 1966,
Strand 1967, Horion 1969, Korge 1973). Algemeen wordt
aangenomen dat hier sprake is van een introductie. De oud-
ste waarneming voor Midden-Europa dateert overigens al
van 1932, toen B. parcus bij Keulen verzameld werd, maar
niet herkend (Köhler 1994). Inmiddels is de soort ook be-
kend van Finland, Denemarken, Polen, Tsjechië, Slowakije,
Oostenrijk, Hongarije, Italië, Frankrijk en Spanje (Schilham-
mer 1993, Jászay & Bohác 1994, Schawaller 1994, Lundberg
1995, Adám 1996, Hansen 1996, Jának 1996, Lecoq 1997,
Tronquet 1998, Burakowski et al. 2000, Vávra & Krásenky
2002). In Duitsland is de soort wijd verbreid (Horion 1969,
Köhler & Klausnitzer 1998). Uit België en Luxemburg is B.
parcus echter nog niet gemeld (Bruge et al. 2001). Overigens
is de soort eind negentiende eeuw al in het westen van
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Noord-Amerika geïntroduceerd en komt nu verspreid door
het Nearctisch gebied voor (Smetana 1995).

Uit de revisie van een deel van het B. sordidus-materiaal
blijkt dat B. parcus in Nederland beslist niet zeldzaam is en
verspreid door het zuidelijk deel van het land voorkomt (fi-
guur 7). Bisnius sordidus is wel beduidend algemener en in
het gehele land aan te treffen, ook in de noordelijke provin-
cies (figuur 8). De oudste Nederlandse vondst dateert van
1962 van Bergen op Zoom. Het betreft hier een van de
vroegste waarnemingen van B. parcus in Europa.

Bisnius parcus lijkt een weinig kieskeurige soort te zijn
die te vinden is in allerlei ontbindend organisch materiaal. In
de literatuur is opvallend vaak sprake van door de mens ver-
vaardigde habitats als hooi- en strohopen, veevoeder, com-
post, stalmest en kippenmest, al dan niet in of nabij schu-
ren, stallen of kelders (Last 1962, Lundberg 1966, Koch
1989, Schilhammer 1993, Köhler 1994, Jának 1996, Lecoq
1997, Vávra & Krásenky 2002). Ook wordt B. parcus veelvul-
dig verzameld op aas (Korge 1973, Lecoq 1997, Tronquet
1998). Merkwaardig is het massaal optreden van B. parcus
in een grot in Noord-Italië op de aldaar aanwezige ‘Flederm-
auskot, der durch Wasser in einem fauligen, fast flüssigen
Brei überführt war’ (Schawaller 1994). Voorzover bekend
zijn vrijwel alle Nederlandse exemplaren verzameld van kad-
avers van zoogdieren (ree, rund, wild zwijn) of vogels (aal-
scholver, gans, zwaan). Op de veluwe is B. parcus op Schot-
se-hooglanderkadavers verzameld (figuur 9), samen met B.
pseudoparcus (zie onder).

Bisnius pseudoparcus (Brunne) nieuw voor Nederland
Materiaal Ge: De Imbosch, Imboschberg, 18.iv.2003, 1?, 8.vi.2003,
1? 1/, Vorst (cOV) – NH: Vogelenzang, 23.ix.1960, 1?, Van der
Laan (ZMA) – NB: Eindhoven, 2?, Berger (RMNH) – Li: Brunssum-
merheide, 5.x.2001, Huijbregts (cOV).

Deze soort, een naaste verwant van B. sordidus en B. parcus,
is pas relatief recent beschreven aan de hand van Duits ma-
teriaal (Brunne 1976, als Philonthus pseudoparcus). Hij blijkt
de afgelopen jaren een aantal malen in ons land verzameld

te zijn (figuur 8), maar werd tot nu toe niet als zodanig her-
kend.

Uiterlijk lijkt B. pseudoparcus qua dekschildpuntering en
bouw van de sprieten het meest op B. sordidus, en wat be-
treft afmeting op B. parcus. Daarnaast zijn de poten van B.
pseudoparcus meestal een slagje donkerder dan bij B. sordi-
dus en B. parcus, bruinzwart in plaats van donkerbruin. Het
beste onderscheidingskenmerk wordt echter gevormd door
de aedeagus (zie onder B. parcus).

Of het hier net als bij B. parcus om een recent geïntrodu-
ceerde soort gaat is onduidelijk. In ieder geval kwam de
soort in 1944 al in Midden-Europa voor, zoals blijkt uit de
vondst van Lauenburg an der Oberelbe in dat jaar (Brunne
1976). De verspreiding van B. pseudoparcus is nog onvol-
doende bekend, maar tot nu toe werd hij slechts uit Europa
gemeld en wel van de volgende landen: Noorwegen, Zwe-

Figuren 6-8. Verspreiding van 6 Bisnius sordidus, 7 B. parcus en 8 B. pseudoparcus in Nederland. Kleine stippen = slechts waarnemingen van voor

1900.

Distribution of 6 Bisnius sordidus, 7 B. parcus and 8 B. pseudoparcus in The Netherlands. Small dots = only records prior to 1900.

6 87

Figuur 9. Kadaver van Schotse Hooglander in De Imbosch op 14 maart

2002, vindplaats van Bisnius parcus en B. pseudoparcus (zie tabel 1).

Carcass of Highland cattle at De Imbosch on 14 March 2002, collection

site of Bisnius parcus and B. pseudoparcus (see table 1).
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den, Denemarken, Groot-Brittannië, Duitsland, Polen, Bel-
gië, Tsjechië en Frankrijk (Brunne 1976, Owen 1993, Lund-
berg 1995, Lecoq 1997, Hyman & Parsons 1994, Hansen
1996, Burakowski et al. 2000, Krásenky 2000, Herman 2001).
In het noorden van Fennoscandië ontbreekt B. pseudoparcus
en ook uit het mediterrane gebied zijn nog geen vondsten
gemeld. Recent is hij ook in België ontdekt (Drugmand &
Pontégnie 2003). Uit Duitsland is hij van alle aan Nederland
grenzende keverregio’s bekend (Köhler & Klausnitzer 1998).

Ook deze soort wordt meestal verzameld op rottende or-
ganische materialen. In Groot-Brittannië is hij bekend van
mest, aas en rotte paddestoelen (Hyman & Parsons 1994).
Afgaande op de gegevens uit de literatuur is deze soort, an-
ders dan B. parcus, geen cultuurvolger. Mogelijk heeft hij
een voorkeur voor aas in een bosrijke omgeving. Zo vingen
Drugmand & Pontégnie (2003) de soort in potvallen bij de
inventarisatie van een eikenbos in de Ardennen. Ook Hyman
& Parsons (1994) karakteriseren de biotoop van B. pseudo-
parcus als ‘woodland, including damp woodland’. De twee
recente Nederlandse vondsten komen beide van grote kada-
vers in De Imbosch en Brunssummerheide en betreffen
beide bosgebieden.

Bij het nazien van collectiemateriaal bleken de volgende
sinds het verschijnen van de lijst van Brakman (1966) gepu-
bliceerde vondsten van Staphylininae (genera Leptacinus tot
en met Rabigus) betrekking te hebben op een andere soort:
Philonthus rotundicollis (Ménétriés) – de twee exemplaren

onder deze naam in het door Sterrenburg gereviseerde
materiaal van het ZMA afkomstig uit Bergen (NH) dateren
weliswaar van 3.viii.1939 en 28.vi.1939 (Van Nidek) en niet
van .viii.1889 (Sterrenburg & Schülke 1997), maar zijn de
enige van deze locatie. Het lijkt aannemelijk dat de datum
op het etiket ‘3-8-39’ verkeerd is overgenomen (als ‘3-8-89’).
Beide exemplaren behoren tot Philonthus decorus (Gra-
venhorst), waardoor provincie Noord-Holland weer komt
te vervallen;

Philonthus punctus (Gravenhorst) – de drie exemplaren van
Haren (Gr), 30.vi.1940, Van Nidek (ZMA; Sterrenburg &
Schülke 1997) zijn P. tenuicornis Rey. De enige melding
voor de provincie Groningen komt daarmee te vervallen;

Rabigus pullus (Nordmann) – het exemplaar van deze soort
van het Amsterdamse Bos, 8.vi.1962, Nonnekens (ZMA;
Nonnekens 1965, Sterrenburg & Schülke 1997) blijkt tot
Erichsonius signaticornis (Mulsant & Rey) te behoren. De
provincie Noord-Holland, zoals vermeld in Brakman
(1966), komt hiermee te vervallen.

Mijn dank gaat uit naar A. van Assen (RMNH), B.J.H. Brugge (ZMA),
J.J.A. Blommaart (Oosterhout), J.G.M. Cuppen (Ede), M.B.P. Drost
(Wadenoijen), T. Heijerman (Wageningen) en J. Huijbregts (Leiden)
voor de leen van materiaal onder hun beheer en naar A. ten Hoedt,
J. Potkamp en H. van Dijk van Vereniging Natuurmonumenten voor
het verlenen van assistentie bij de studie van de keverfauna van de
Veluwezoom.
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S u m m a ry
News on Dutch rove beetles 4 – Paederinae, Staphylininae
(Coleoptera: Staphylinidae)

This article is part of a series on Dutch rove beetles. It is the first of
two to deal with the large subfamily Staphylininae. Five species are
reported from The Netherlands for the first time. Of these only one,
Bisnius parcus, is to be considered as a newly introduced species,
originating from Japan. The other species, Xantholinus dvoraki,
Philonthus coprophilus, Bisnius nigriventris and B. pseudoparcus
most probably have been overlooked until now. The occurrence of X .
d v o r a k i in The Netherlands seems to be restricted to the valley of the
river Meuse, Limburg. A single specimen of P. coprophilus was dis-
covered amongst older collection material from Vijlen, Limburg. A
single male of B. nigriventris was collected on a wild boar carcass at
De Veluwezoom, Gelderland. Bisnius pseudoparcus appears to be a
scarce species, which has been collected at several occasions on
carrion throughout the country.

The distribution of Gyrohypnus atratus, a species associated with
nests of Fo rmica ants, as well as that of the shore-living sibling
species pair Philonthus micans en P. micantoides, is discussed. The
occurrence of P. ebeninus, a species often not properly identified in
the past, is discussed. Philonthus temporalis has to be deleted fro m
the Dutch list, as all known specimens were misidentified.

As a supplement to the previous part of this series, the paederine
Hypomedon debilicorn i s is reported from The Netherlands for the
first time. It was discovered in heaps of decaying hay on two locali-
ties: Biesbosch, Noord-Brabant, and Maasbree, Limburg.




