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Inleiding 

De kortschildkevers van het genus Aleochara 

Gravenhorst s.l. parasiteren op vliegenpoppen 

(Diptera: Cyclorrhapha) en zijn dan ook voor¬ 

al te vinden op plekken waar veel maden le¬ 

ven, zoals in aas, mest en aanspoelsel. Een 

drietal soorten die tegenwoordig de genera 

Polystomota Casey en Emplenota Casey vor¬ 

men, houdt er een gespecialiseerde leefwijze 

op na en is gebonden aan wierbanken langs de 

kust. De enige Nederlandse vertegenwoordi¬ 

ger van het genus Rheochara Mulsant & Rey, 

R. spadicea (Erichson), is gebonden aan mol- 

lennesten. Uit Nederland zijn tot nu toe zesen¬ 

twintig soorten van het genus Aleochara s.str. 

bekend (Brakman, 1966; Huijbregts & Klik¬ 

ken, 1985, 1988). De laatste jaren zijn er twee 

soorten afgesplitst die nu ook in Nederland 

blijken voor te komen: Aleochara kamila Li¬ 

kovsky, verwant aan A. sparsa Heer, en 

Aleochara verna Say nee auct., een dubbel¬ 

ganger van A. bipustulata (Linnaeus). Een 

goed recent overzicht, inclusief een geïllus¬ 

treerde determinatietabel, is te vinden in de 

publicatie van Welch (1997) over de Britse 

Aleochara-soorten. 

Aleochara verna 

Brakman (1966) noemt drie soorten behoren¬ 

de tot het subgenus Coprochara Mulsant & 

Rey inlands. Kenmerkend voor dit subgenus is 

de aanwezigheid van twee parallelle, onregel¬ 

matige rijen van grove punten, die in de leng¬ 

terichting over het halsschild lopen. Twee 

soorten, bekend onder de namen A. verna en 

A. bipustulata, hebben een meer of minder 

duidelijke rode vlek op de zwarte elytra; een 

derde soort, A. bilineata Gyllenhal, bezit effen 

zwarte elytra. De soorten zijn voornamelijk te 

vinden in mest, aanspoelsel en in kleinere aan¬ 

tallen in de strooisellaag. 

Aleochara verna werd door Say beschreven 

naar materiaal van Missouri (USA). Klima- 

szewski (1984) meldt in zijn revisie van de 

Noord-Amerikaanse Aleochara-soorten dat 

Europees materiaal gedetermineerd als A. ver¬ 

na behoort tot een andere soort, die in het 

Nearctische gebied ontbreekt. Inmiddels is 

duidelijk dat deze soort A. binotata Kraatz 

moet heten (Lohse, 1986; Lohse & Lucht, 

1989). Daarnaast is de ‘echte’ A. verna een 

Holarctische soort die wel degelijk in Europa 

voorkomt maar niet van A. bipustulata onder¬ 

scheiden is (Klimaszewski, 1984). De vrouw¬ 

tjes van de drie roodgevlekte Coprochara- 

soorten kunnen vrij eenvoudig op naam 

gebracht worden aan de hand van de spermat- 

heca. Determinatie van de mannetjes is een 

stuk lastiger. Hoewel de vorm van de aede- 

agus bij de drie soorten verschillend is, zijn de 

verschillen tussen A. bipustulata en A. verna 

subtiel. Een beter kenmerk vormt de in de ‘in¬ 

ternal sac’ van de aedeagus gelegen skleriet. 

In de tabel van Welch (1997) zijn figuren van 
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Fig. 1-3. Verspreiding van Aleochara binotata (1), A. bipustulata (2) en A. verna (3) in 10 X 10 km hokken (RD-grid). 

Kleine symbolen: waarnemingen van voor 1900; grote symbolen: waarnemingen vanaf 1900. [Fig. 1-3. Distribution of 

Aleochara binotata (1), A. bipustulata (2) and A. verna (3) in 10 X 10 km squares (Dutch national grid). Small symbo s. 

records before 1900; large symbols: records since 1900]. 

de aedeagi opgenomen waarop deze skleriet is 

afgebeeld. 
De afgelopen jaren is Aleochara verna in 

een aantal Noordwest-Europese landen ont¬ 

dekt: Groot-Brittannië (Owen, 1990), België 

(Dmgmand in litt.), Duitsland (Lohse, 1986), 

Denemarken (Hansen et al., 1991) en Zweden 

(Jonasson, 1994). Een recente studie van 

Maus (1998) laat zien dat A. verna binnen het 

Palearctisch gebied een zeer ruime versprei¬ 

ding heeft tot in Noord-Afrika (Libië), Nepal, 

Noord-India en Japan. Aangezien de oudste 

Europese exemplaren meer dan 150 jaar gele¬ 

den verzameld zijn is A. verna niet recentelijk 

geïntroduceerd vanuit de Nearctis (Maus, 

1998). Het oudste Nederlandse materiaal dat 

ik gezien heb dateert van augustus 1884 

(Arnhem, Veth, NNM). 
Door de vangst van twee vrouwtjes van 

Aleochara verna te Emminkhuizen (6.iv. 

1990) werd me duidelijk dat deze soort ook in 

ons land voorkomt. Naar aanleiding van deze 

vondst werd een groot deel van de roodge- 

vlekte Coprochara' s aanwezig in Nederlandse 

openbare collecties en al het materiaal in de 

collectie van de auteur gereviseerd (in totaal 

245 exx). Aleochara bipustulata bleek de al¬ 

gemeenste van de drie, komt verspreid door 

het hele land voor en zal waarschijnlijk wel in 

de meeste 10 X 10 km hokken te vinden zijn 

(fig. 2). Hetzelfde geldt voor A. verna, maar 

deze is minder algemeen (fig. 3). Aleochara 

binotata, tenslotte, is de zeldzaamste soort en 

komt voornamelijk op de zandgronden langs 

de kust en van de Veluwe voor (fig. 1). 

Mogelijk is A. binotata gebonden aan droge 

zandgronden. De vindplaatsen langs de grote 

rivieren (Hurwenen, 23.vii.1978, 8.vi.l980, 

1 ó.viii. 1981, Van der Krift, NNM; Ubbergen, 

Oude Waal, 31.x. 1980, Krikken, NNM) zou¬ 

den dan betrekking kunnen hebben op de hier 

aanwezige rivierduintjes. 
De verspreidingspatronen van deze drie 

Aleochara-soorten laten een vergelijkbaar 

beeld zien. Regelmatig worden ook twee soor¬ 

ten in het zelfde monster aangetroffen. Dit 

geldt met name voor Aleochara bipustulata en 

A. verna, en doet vermoeden dat de biootoop- 

voorkeur van beide niet veel verschilt, danwel 

een zekere overlap vertoont. Ook de fenologie 

van deze twee soorten is vergelijkbaar. 

Gebaseerd op het aantal verzamelde exempla¬ 

ren is er een piek in het voorjaar en een twee¬ 

de piek in de nazomer (fig. 5-6). Deze vallen 

in april/mei en augustus voor A. verna en een 

maand later, in mei en september, voor A. bi¬ 

pustulata. Aleochara binotata laat een afwij¬ 

kend beeld zien en is verzameld van mei tot en 

met oktober. Van deze laatste zijn in het ge¬ 

heel geen vangsten uit de wintermaanden be¬ 

kend (fig. 4). 
Tabel 1 geeft de verdeling van de soorten 
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Fig. 4-6. Fenologie van Aleochara binotata (4), A. bipu- 

stulata (5) en A. verna (6); aantal exemplaren per maand. 

[Fig. 4-6. Phenology of Aleochara binotata (4), A. bipu- 

stulata (5) and A. verna (6); number of specimens per 

month]. 

over verschillende micro-habitats. Ook hier is 

er geen duidelijk verschil tussen de drie 

Coprochara-soorten te ontdekken. Opmerke¬ 

lijk is dat mest en aas de enige micro-habitats 

zijn waar meerdere exemplaren tegelijk verza¬ 

meld werden: niet zo vreemd als men bedenkt 

dat dit de plekken zijn waar de voortplanting 

plaatsvindt. De andere micro-habitats herber¬ 

gen slechts losse exemplaren, waarschijnlijk 

zwervers en overwinteraars. 

Aleochara kamila 

De tweede nieuwe Aleochara-soort is tot nu 

toe verward met A. sparsa. Enige tijd geleden 

werd duidelijk dat dit een complex van drie 

soorten betreft. In 1965 splitste Likovsky A. 

stichai af. Enkele jaren later werd een derde 

soort, A. diversa Sahlberg, afgesplitst (Likovs¬ 

ky, 1968). Ongelukkigerwijs was deze naam 

voordien, onterecht, in gebruik voor A. albo- 

villosa Bernhauer, een andere nauwverwante 

soort. Deze dient volgens de laatste opvattin¬ 

gen A. funebris Wollaston te heten (Welch, 

1997). Zowel bij Everts (1925) als Brakman 

(1966) is deze soort dan ook te vinden onder 

de naam A. diversa; in de determinatiesleutel 

voor de Midden-Europese Aleochara's van 

Likovsky (1974) onder de naam A. albovillo- 

sa. De ‘echte’ A. diversa, welke onder deze 

naam is opgenomen in Likovsky (1974), is in¬ 

middels omgedoopt tot A. kamila aangezien 

de naam A. diversa Sahlberg, 1876 een junior 

homoniem is van A. diversa Mulsant & Rey, 

1853 (Likovsky, 1984). 

De afgelopen decennia is er meer duidelijk¬ 

heid ontstaan over het voorkomen van Aleo¬ 

chara sparsa en de twee afgesplitste soorten, 

A. kamila en A. stichai, in Noordwest-Europa. 

Aleochara sparsa blijkt overal de algemeenste 

van de drie te zijn, ook in Groot-Brittannië, 

waar A. kamila zeldzaam is en waarschijnlijk 

beperkt tot het zuiden van het land (Welch, 

1997). Zij is hier ook minder verbreid dan A. 

stichai. Hoewel bekend uit Noorwegen, Zwe¬ 

den en Finland, is A. kamila nog niet in Dene¬ 

marken ontdekt (Silfverberg, 1992; Hansen, 

1996). Hetzelfde geldt voor A. stichai. In 

Duitsland is A. kamila bekend van een beperkt 

Tabel 1. Voorkomen van de roodgevlekte Coprochara- 

soorten in verschillende micro-habitats. Gegeven is het 

aantal records, tussen haakjes het aantal exemplaren. 

[Table 1. Abundance of red-spotted Coprochara-species 

in different micro-habitats. Presented is the number of re¬ 

cords and, between brackets, the number of specimens]. 

micro-habitat A. binotata A. bipustulata A. verna 

bodem 10 (11) 1 (1) 
onder schors 2 (2) 

aanspoelsel 1 (1) 9 (11) 3 (4) 

mest 5 (14) 4 (12) 

aas 1 (3) 3 (19) 2 (4) 

totaal 2 (4) 29 (57) 10 (21) 
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aantal regio’s, waaronder het aan ons land 

grenzende Weser-Ems gebied, maar niet uit 

het Rheinland (Köhler & Klausnitzer, 1998). 

De verwante A. stichai is ook hier minder 

zeldzaam. 
De drie soorten van het A. sparsa-complex 

zijn alleen in het mannelijk geslacht betrouw¬ 

baar op naam te brengen. Vooral A. kamila en 

A. stichai zijn echter zeer nauw verwant. Aleo- 

chara sparsa laat zich eenvoudig herkennen 

door de weinig ontwikkelde crista apicalis van 

de aedeagus. In de beide andere soorten is de¬ 

ze opvallend ontwikkeld. De vorm van de in 

de ‘internal sac’ van de aedeagus gelegen 

skleriet vormt het onderscheid tussen deze 

soorten. Waar deze bij A. kamila licht gebogen 

is, vormt hij bij A. stichai een duidelijke haak. 

Goede afbeeldingen van aedeagus en skleriet 

zijn te vinden in twee artikelen van Welch 

(1969, 1997). 
Tot nu toe was alleen A. sparsa uit Neder¬ 

land bekend (Brakman, 1966; Huijbregts & 

Krikken, 1985, 1988). In 1992 verzamelde ik 

A. kamila op twee plaatsen in de provincie 

Utrecht. Op 28 juni werd in Zeist (AC 145.6- 

453.9) een mannetje verzameld in de vochtige 

molm van een holle beuk (Fagus sylvatica L.); 

op 28 augustus werd een tweede mannetje ver¬ 

zameld in een rotte zwam aan de voet van een 

beuk te Vechten (AC 139-452). 
De ontdekking op twee vindplaatsen sugge¬ 

reerde dat A. kamila mogelijk op meer plaat¬ 

sen in ons land zou voorkomen. Om deze mo¬ 

gelijkheid te onderzoeken werd een aantal als 

A. sparsa en A. diversa auct. gedetermineerde 

exemplaren uit de collecties van het Nationaal 

Natuurhistorisch Museum Naturalis en de au¬ 

teur bestudeerd (ongeveer 60 exx). Hieronder 

bevonden zich drie mannetjes van A. kamila, 

alle van dezelfde vindplaats Nieuw- en St 

Joosland (13.iii.1946, Brakman). Een vrouw¬ 

tje met dezelfde etiketgegevens behoort waar¬ 

schijnlijk ook tot deze soort. Alle vier de 

exemplaren waren gedetermineerd als A. di¬ 

versa auct. Duidelijk is dat ook in ons land A. 

kamila zeldzamer is dan A. sparsa. 

Hoewel de twee recente vondsten van A. 

kamila beide geassocieerd zijn met dood beu¬ 

kenhout is de soort in het buitenland van een 

hele reeks verschillende micro-habitats be¬ 

kend. Het voorkomen op (boom)zwammen en 

in boomholtes wordt echter meerdere malen 

gemeld; op ‘elfenbankjes’, o.a. op iep (Ulmus) 

en es (Fraxinus) (Welch, 1997; Whitehead, 

1992), molm van een holle eik (Quercus; 

Owen, 1976) en boomholtes (Lott, 1995). 

Daarnaast is zij gerapporteerd van verscheide¬ 

ne ‘nest’-holten; een duiventil, een konijnen¬ 

hol, een dassenburcht en een ‘bird’s nest trap 

(Lott, 1995; Owen, 1976; Welch, 1997); in de 

omgeving van Hamburg werd de soort even¬ 

eens in een konijnenhol verzameld (Koch. 

1989). Ook van aas wordt de soort meer dan 

eens gemeld. Zij werd verzameld van een do¬ 

de vos (Vulpes vulpes (L.)), van een kuifaal- 

scholver (Phalacrocorax aristotelis (L.)) en 

van een hoopje oude botten (Owen, 1976; 

Welch, 1997; Whitehead, 1992). Tenslotte 

wordt ook compost genoemd als micro-habitat 

(Whitehead, 1992). 
Van de derde soort van het Aleochara spar- 

vtf-complex, A. stichai, zijn tot nu toe geen 

Nederlandse vondsten bekend. Gezien het feit 

dat deze soort zowel in Groot-Brittannië als in 

Duitsland voorkomt, en daar minder zeldzaam 

is dan A. kamila, moet zij ook in ons land te 

vinden zijn. Temeer, daar de soort onlangs 

ook in België ontdekt is (Drugmand, 1999). 
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