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Inleiding 

De familie der ptiliiden behoort tot de slechtst 

onderzochte groepen van de Nederlandse ke- 

verfauna. Ongetwijfeld is dit voornamelijk te 

wijten aan de geringe afmeting van deze ke¬ 

vertjes. Soorten van meer dan een millimeter 

lengte vormen binnen deze groep een uitzon¬ 

dering. De kleinste Nederlandse vertegen¬ 

woordigers meten zelfs niet meer dan 0,6 mm. 

Hierdoor zijn ze in het veld vrijwel niet te ver¬ 

zamelen en is het noodzakelijk substraat mee 

te nemen en binnenshuis uit te zoeken: een 

tijdrovende bezigheid. Op deze wijze werd 

een drietal nieuwe soorten voor de fauna ver¬ 

zameld uit de resten van twee dode runderen 

op de Veluwe: Euryptilium saxonicum (Gill- 

meister), Ptiliolum schwarzi (Flach) en 

Baeocrara variolosa (Mulsant & Rey). 

Nederlandse ptiliiden-fauna 

Sinds het verschijnen van de lijst van Neder¬ 

landse Coleoptera van Brakman (1966) is een 

relatief groot aantal nieuwe soorten in ons 

land ontdekt: Acrotrichis pumila (Erichson), 

A. cognata (Matthews), A. insularis (Mäklin), 

A. sitkaensis (Motschulsky), A. henrici (Matt¬ 

hews) (Jansen & Heijnsbergen, 1986), Acro¬ 

trichis silvatica Rosskothen (Vorst & Cuppen, 

1996) en Ptinella errabunda Johnson (Vorst, 

1993). Daarnaast wordt in deel drie van Die 

Käfer Mitteleuropas terloops melding ge¬ 

maakt van het voorkomen in ons land van 

Ptilium affine Erichson, Ptinella britannica 

Matthews (Besuchet, 1971) en Acrotrichis ru- 

gulosa Rosskothen (Sundt, 1971). De vermel¬ 

ding van P. affine blijkt gebaseerd te zijn op 

een exemplaar van [Neervoort] van de Poll 

(Hollande, zonder nadere plaatsaanduiding); 

die van Ptinella britannica op een exemplaar 

van Everts (Den Haag) (Besuchet, 1976). 

Onduidelijk is waar de vermelding van A. ru- 

gulosa door Sundt op berust. 

Doordat daarnaast een drietal soorten dat ver¬ 

meld wordt in de lijst van Brakman dient te ver¬ 

vallen, telt de Nederlandse fauna 48 soorten pti¬ 

liiden. De drie te schrappen soorten behoren tot 

het geslacht Ptenidium: P. brisouti Matthews, 

P. corpulentum Lucas en P. evanescens 

(Marsham). De vermelding van deze soorten is 

terug te voeren op de activiteiten van de Zweed 

Isaac B. Ericson, die begin vorige eeuw ‘meer 

dan 2000 exemplaren der verschillende 

Trichopterygiden-genera gerevideerd en gede¬ 

termineerd heeft’, aldus Everts (1922). 

Ptenidium brisouti 

De eerste Nederlandse vermelding van Pteni¬ 

dium brisouti, van Nootdorp (Everts, 1891), 

wordt door Everts herroepen in het eerste deel 

van Coleoptera Neerlandica (1898), waarna 

een nieuwe melding volgt, van Nijkerk, in het 
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aanhangsel in het tweede deel van Coleoptera 

Neerlandica (Everts, 1903). In 1919 wordt de 

nauw verwante P. longicorne Fuss als nieuw 

voor de fauna gemeld (Everts, 1919; det. 

Ericson). Wanneer enkele jaren later beide 

soorten besproken worden in het derde deel 

van Coleoptera Neerlandica (Everts, 1922) 

wordt P. brisouti als zeer algemeen gekarakte¬ 

riseerd. Tegenwoordig wordt P. brisouti als 

synoniem van P. longicorne beschouwd 

(Besuchet, 1971, 1976). 

Aangezien P. longicorne een soort is van oe¬ 

vers langs stromend water lijkt het onwaar¬ 

schijnlijk dat deze in ons land zeer algemeen 

zou zijn, zoals geconcludeerd zou kunnen 

worden uit de opmerking van Everts over 

P. brisouti. Inderdaad blijkt het merendeel van 

het P. brisouti-materiaal in de collectie Everts 

niet tot P. longicorne, maar tot andere soorten 

te behoren. Besuchet (1976) revideert de door 

Ericson gedetermineerde exemplaren van 

P. longicorne en P. brisouti in de collectie 

Everts (Nationaal Natuurhistorisch Museum 

Naturalis, Leiden; NNM). Het blijkt hier te 

gaan om mengsels van respectievelijk P. in¬ 

termedium Wankowicz (2 exx.), P. formiceto- 

rum Kraatz ( 1 ex.), P. pusillum (Gyllenhal) (3 

exx.) en P. longicorne (2 exx.), en P.fuscicor- 

ne Erichson (2 exx.), P. pusillum (87 exx.) en 

P. longicorne (13 exx.). 

Ptenidium evanescens 

De naam Ptenidium evanescens (Marsham) 

wordt door Everts (1887, 1898) in eerste in¬ 

stantie gebruikt voor wat nu P. pusillum is. 

Naar aanleiding van Ericson’s determinaties 

meldt hij echter P. evanescens en P. pusillum 

als aparte soorten voor onze fauna (Everts, 

1911). Ptenidium evanescens Matthews nee 

Marsham wordt in deze visie wèl als syno¬ 

niem van P. pusillum opgevat (Everts, 1911). 

In tegenstelling tot P. pusillum, die ‘door het 

gehele land verbreid’ is, wordt P. evanescens 

zeer zeldzaam genoemd; ‘ik zag slechts twee 

exemplaren, door Mr. Uyttenboogaart bij 

Eijsden (Limb.) Juli gevangen’. Beide namen 

werden en worden echter als synoniem be¬ 

schouwd (zie bijv. Csiki, 1911; Ganglbauer, 

1899; Reitter, 1909). Gebaseerd op de opvat¬ 

tingen van Ericson, die inmiddels overleden 

is, geeft Everts (1922) een uitgebreide be¬ 

schrijving van de verschillen tussen beide 

‘soorten’. Hoewel deze publicatie niet onop¬ 

gemerkt blijft - Horion (1935, 1949) maakt 

melding van dit feit - wordt deze opvatting 

niet overgenomen. Ook in Fennoscandië 

wordt Ericson niet gevolgd (Hellén, 1939). In 

recente catalogi wordt P. evanescens niet ge¬ 

noemd, zelfs niet als synoniem (Hansen, 1996; 

Köhler & Klausnitzer, 1998; Lucht, 1987; 

Pope, 1977; Silfverberg, 1992). 

Eén van de Eijsdense exemplaren blijkt aan¬ 

wezig in de collectie Everts (NNM) en be¬ 

hoort tot P. longicorne (det. O. Vorst). In deze 

collectie bevinden zich nog drie andere als P. 

evanescens gedetermineerde exemplaren, be¬ 

horende tot de volgende soorten: P. pusillum 

(Beetsterzwaag, 8-12 juni 1922, Van der Wiel; 

det. C. Besuchet), P. fuscicorne (Zierikzee, ju¬ 

ni, Fokker; det. C. Besuchet) en P. intermedi¬ 

um (Loosduinen, Blöte; det. C. Besuchet). 

Ptenidium corpulentum 

Een vergelijkbare geschiedenis kent Pteni¬ 

dium corpulentum, die door Everts (1898) 

eerst als variëteit van P. evanescens, later op 

gezag van Ericson als zelfstandige soort ver¬ 

meld wordt (Everts 1911, 1922) op basis van 

vangsten te Den Haag en Arnhem. Ericson 

staat alleen in zijn opvatting dat P. corpulen¬ 

tum een species propria is en niet een variëteit 

van P. pusillum (Csiki, 1911; Ganglbauer, 

1899; Horion, 1935). Los hiervan lijkt het on¬ 

waarschijnlijk dat deze variëteit, waarvan het 

verspreidingsgebied zich uitstrekt over 

Noord-Afrika, Zuid-Europa en de Kaukasus 

(Csiki, 1911; Franz, 1966), in ons land zou 

voorkomen. In het aangrenzend gebied schijnt 

zij te ontbreken. Wel zijn er (oude) opgaven 

voor Tsjechië en Oostenrijk (Horion 1949, 

Schilsky, 1909). 

In de collectie Everts (NNM) zijn twee exem¬ 

plaren te vinden onder de naam P. corpulen¬ 

tum die hoogstwaarschijnlijk verantwoorde¬ 

lijk zijn voor de Nederlandse vermelding van 

deze soort. Deze exemplaren behoren beide 
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tot P. pusillum: Arnhem, Veth, april (det. C. 

Besuchet) en Den Haag, Everts, maart (det. C. 

Besuchet). 

Euryptilium saxonicum 

Op 5 juni 1997 werd een groot aantal exem¬ 

plaren van deze soort verzameld in de directe 

nabijheid van het karkas van een Schotse 

Hooglander (Bos taurus L.) in een bos op de 

Veluwe: de Nieuwe Kamp in De Imbosch (AC 

196.7-452.6). Zevenentwintig exemplaren 

werden gezeefd uit de beschaduwde bosbo¬ 

dem op de plek waar de lichaamssappen uit 

het ontbindende kreng gelopen waren. De 

donkergekleurde bodem was hier compost- 

achtig en sterk verkleefd als gevolg van de li¬ 

chaamssappen die bij de vertering vrijgeko¬ 

men waren. Het rund, op dit moment ongeveer 

elf weken dood, was in verregaande staat van 

ontbinding en het grootste deel van de biomas¬ 

sa was inmiddels verteerd (fig. 1). Deze plek, 

van ongeveer één vierkante meter, werd be¬ 

monsterd met behulp van een keverzeef en 

bleek een zeer rijke voedingsbodem voor vele 

keversoorten. In totaal werden hier 49 soorten 

verzameld, voornamelijk Staphylinidae (27 

soorten), Ptiliidae (10 soorten) en Hydrophi- 

lidae (4 soorten). Acht maanden later, op 27 

februari 1998, werd op dezelfde plaats uit de 

nog resterende botten en plukken haar nog een 

exemplaar van deze soort gezeefd. Daarnaast 

werden acht exemplaren gezeefd uit de bodem 

naast een dode ree (Capreolus capreolus (L.)) 

in het Eerder Achterbroek te Eerde (AC 228.7- 

500.2) op 1 juni 1997. Eén enkel exemplaar 

tenslotte werd gezeefd uit een dikke laag 

vochtig naaldenstrooisel in een jong perceel 

grove den (Pinus sylvestris L.) in de Bos- 

wachterij Leersumse Veld (AC >158.7-448.9) 

op 8 mei 1999. 
De soorten van het genus Euryptilium meten 

0,8-0,9 mm en zijn te herkennen aan de onver¬ 

korte dekschilden en sterk behaarde bovenzij¬ 

de in combinatie met het naar achteren verbre¬ 

de halschild (fig. 2). Euryptilium saxonicum 

onderscheidt zich van de verwante E. gillmeis- 

teri Flach door de onduidelijke reticulatie op 

het halschild. Bij E. gillmeisteri is deze zeer 

duidelijk (Besuchet, 1971). Verwarrend ge¬ 

noeg wordt in de oudere literatuur met de 

naam E. saxonicum deze laatste soort bedoeld! 

Fig. 1. Resten van Schotse Hooglander, vindplaats van Euryptilium saxonicum en Baeocrara variolosa, Nieuwe Kamp, 

De Imbosch, 5 juni 1997. 
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Fig. 2-3. Euryptilium cf saxonicum (2) en Baeocrara va¬ 

riolosa (3); overgenomen uit Matthews (1872); aangezien 

de beschrijving van E. gillmeisteri van later datum stamt 

en de verschillen tussen beide soorten zeer gering zijn, is 

niet met zekerheid te zeggen welke Euryptilium-soort het 

hier betreft. 

Euryptilium saxonicum is tot nu toe de enige 

vertegenwoordiger van het genus in ons land. 

In de ons omringende landen is de soort zeld¬ 

zaam, maar verbreider dan E. gillmeisteri. 

Hoewel ze in Duitsland en Denemarken in de 

meeste regio’s is gesignaleerd (Hansen, 1996; 

Köhler & Klausnitzer, 1998) is ze hier (zeer) 

zeldzaam (Hansen, 1968; Horion, 1949). Meer 

noordelijk is E. saxonicum bekend van Fin¬ 

land, Noorwegen en Zweden (Besuchet, 1976; 

Silfverberg, 1992). Ook in Groot-Brittannië 

komt ze verspreid, van Zuid-Engeland tot in 

Schotland, maar zeldzaam voor (Besuchet, 

1971; Hyman & Parsons, 1994; Pope, 1977). 

De soort komt wel voor in Frankrijk (Sainte- 

Claire Deville, 1935-38, als E. marginatum), 

maar is niet bekend uit België en Luxemburg 

(Lucht, 1987). 

Uit de beschikbare literatuur komt Eurypti¬ 

lium saxonicum naar voren als een aan loofbos 

gebonden soort van ontbindende, waarschijn¬ 

lijk schimmelende, organische materialen van 

bij voorkeur dierlijke oorsprong. Genoemd 

worden: rottend veenmos {Sphagnum), aas, 

een reigemest, een uilennest, hooi (Hyman & 

Parsons, 1994), een uitgelegd droog hazenvel, 

een afgevallen berkenzwam (Piptoporus betu- 

linus (Bull, ex Fr.) P. Karst; Franck & Soko- 

lowski, 1930), ‘Wildfutter’, vogelpoep (Ho¬ 

rion, 1949). In overeenstemming met de 

Nederlandse vondsten is de vermelding van 

Ihssen (1935) voor Bayem ‘an den Überresten 

eines Hirschkadavers’. Hij schrijft hierover: 

‘Die Käfer saßen mit einer großen Zahl ande¬ 

rer Ptiliiden in den allein noch übrig gebliebe¬ 

nen Haarballen des Hirsches und konnten aus 

diesen mühelos ausgesiebt werden.’ 

Opvallend zijn de herhaalde vangsten met uit¬ 

gelegde duivenmest. Köhler (1996) ving de 

soort meermaals in het Rheinland op uitgeleg¬ 

de duivenmest aan voet van beuken (Fagus 

silvatica L.); alleen verschimmelde, oude 

mest zou succesvol zijn, verse mest leverde 

niets op. Wüsthoff ving de soort al op deze 

manier (Rosskothen, 1935) en ook uit Oosten¬ 

rijk wordt het gebruik van deze methode ge¬ 

meld (Horton, 1949). 

De Nederlandse vangsten passen goed in het- 

Tabel 1. Aantallen exemplaren van de keversoorten die op 

beide Nederlandse vindplaatsen van Euryptilium saxoni¬ 

cum werden aangetroffen. Rund: elf weken dood rund. 

Nieuwe Kamp, 5.vi.l997; Ree: 1-2 weken dode ree, 

Eerder Achterbroek, 1 .vi. 1997. 

Rund Ree 

Cercyon lateralis (Marsham) 2 2 

Ptenidium nitidum (Heer) 9 4 
Euryptilium saxonicum (Gillmeister) 27 8 
Ptiliolum fuscum (Erichson) 2 5 
Acrotrichis dispar (Matthews) 4 4 
Acrotrichis silvatica Rosskothen 6 14 

Acrotrichis cognata (Matthews) 6 3 
Rugilüs rufipes Germar 3 1 
Philonthus politus (Linnaeus) 1 3 
Autalia rivularis (Gravenhorst) 5 4 
Atheta canescens (Shaip) 7 2 
Aleochara intricata Mannerheim 1 1 
Atomaria testacea Stephens 16 1 
Trox sabulosus (Linnaeus) 3 2 
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geen tot nu toe bekend is over de ecologische 

voorkeur van deze soort. Tabel 1 geeft een op¬ 

somming van de begeleidende keversoorten 

die op beide kadavers werden aangetroffen. 

Dit zijn alle kevers van aas en/of ontbindend 

organisch materiaal, voornamelijk soorten be¬ 

horend tot de familie van de Staphylinidae 

(kortschildkevers) en Ptiliidae. Naast E. saxo- 

nicum werden nog vijf andere ptiliiden op bei¬ 

de plekken verzameld. Op het rund in De 

Imbosch was E. saxonicum de talrijkste ptilii- 

de, op het Eerdese ree kwam deze, na Acrotri- 

chis silvatica Rosskothen, op de tweede 

plaats. 

Ptiliolum schwarzi 

Een vrouwtje van Ptiliolum schwarzi werd op 

5 juni 1997 onder vergelijkbare omstandighe¬ 

den aangetroffen in de nabijheid van een twee¬ 

de karkas van een Schotse Hooglander op de 

Velu we. Ook deze soort werd verzameld door 

zeven van de compostachtige en sterk ver¬ 

kleefde bodem naast het karkas. Dit rund was 

ongeveer negen weken tevoren gestorven. 

Voornaamste verschil met de bovenbeschre¬ 

ven vindplaats was dat dit kadaver in een gra¬ 

zig terrein met verspreide dennen lag: de 

Galgenberg bij Terlet (AC 192.9-452.9). In 

het verzamelde zeefsel werden 24 soorten ke¬ 

vers aangetroffen, voornamelijk Staphylinidae 

(13 soorten) en Ptiliidae (3 soorten). 

Van het genus Ptiliolum waren tot nu toe 

twee andere soorten uit Nederland bekend. 

Ptiliolum fuscum (Erichson) is een vrij alge¬ 

mene soort van mest, aas en ander rottend ma¬ 

teriaal; P. spencei (Allibert) is een stuk zeld¬ 

zamer, en bij ons vooral verzameld in hooi en 

stro. Een derde soort, Nanoptilium kunzei 

(Heer), werd vroeger ook tot het genus 

Ptiliolum gerekend. De soorten van het genus 

Ptiliolum lijken sterk op Euryptilium, maar 

onderscheiden zich doordat de grootste hals- 

schildbreedte niet voor, maar in het midden 

ligt. Ptiliolum schwarzi meet 0,8 mm en ver¬ 

schilt van de andere Nederlandse Ptiliolum- 

soorten door de vóór de achterhoeken inge¬ 

snoerde halsschildzijden (fig. 4). In de ons 

omringende landen is P. schwarzi een zeldza¬ 

me soort. Slechts uit zes van de achttien 

Duitse regio’s zijn waarnemingen van na 1950 

bekend, waaronder uit het aan ons land gren¬ 

zende Nordrhein en Westfalen (Köhler & 

Klausnitzer, 1998; Horion, 1949). In Dene¬ 

marken is zij zeldzaam, maar komt ze in de 

meeste deelgebieden voor (Hansen, 1968; 

Hansen, 1996). Daarnaast is P. schwarzi ook 

uit de Fennoscandische landen gemeld: 

Finland, Zweden en Noorwegen (Silfverberg, 

1992). Van Groot-Brittannië wordt ze van 

slechts vijf vice-counties opgegeven (Hyman 

& Parsons, 1994). Uit België en Luxemburg 

lijken vooralsnog geen meldingen voorhanden 

(Lucht, 1987). Besuchet (1976) noemt nog 

Frankrijk (Var). 
Voorzover op grond van de spaarzame lite¬ 

ratuur is na te gaan lijkt de ecologie van deze 

Fig. 4. Ptiliolum schwarzi, overgenomen uit de originele 

publicatie van Flach (1887). 
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soort op die van Euryptilium saxonicum: ook 

hier hebben de meeste vangsten betrekking op 

aas in een bosrijke omgeving. Door Ihssen 

(1935) werd deze soort zelfs samen met E. 

saxonicum uit ‘Hirschresten’ gezeefd. Uit 

Groot-Brittannië wordt zij gemeld van padde¬ 

stoelen en een verlaten eekhoomnest (Hyman 

& Parsons, 1994). Horion (1949) noemt nog 

vogelaas (meerdere malen), resten van een ree 

en oud hooi; daarnaast zou de soort ook gelokt 

zijn met behulp van met mos toegedekte dui- 

venmest of aas en botten. Hansen (1968) ver¬ 

meldt voor Denemarken vogelaas, een dode 

eekhoorn, kippenmest en compost als micro- 

habitat. 

Baeocrara variolosa 

Deze soort werd op 5 juni 1997 tezamen met 

Euryptilium saxonicum gezeefd uit de bodem 

naast een dood rund in de Nieuwe Kamp (zie 

boven). Het genus Baeocrara doet wat betreft 

lichaamsvorm aan Acrotrichis denken, maar 

laat zich hier eenvoudig van onderscheiden 

door de structuur van de bovenzijde, die ge¬ 

vormd wordt door een opvallende grove punk- 

tering op een gladde ondergrond, met name op 

het halsschild. Naast B. variolosa komt er 

sinds enige jaren een tweede Baeocrara-soort 

in Europa voor: B.japonica (Matthews). Deze 

uit Japan en de Filippijnen afkomstige soort 

werd in 1974 ontdekt in het zuiden van 

Finland (Rutanen & Muona, 1977; Johnson, 

1986) en is inmiddels uit meerdere, met name 

Noord-Europese, landen bekend: Noorwegen, 

Zweden, Denemarken, Duitsland (Hansen, 

1996; Köhler & Klausnitzer, 1998; Eundberg, 

1995; Silfverberg, 1992). 

Baeocrara variolosa laat zich op grond van 

zijn afmetingen, 0,75-1,0 mm, onderscheiden 

van A. japonica, die slechts 0,6 mm meet. Bij 

de laatste soort zijn de basale sprietleden geel, 

bij B. variolosa zijn de sprieten egaal bruin. 

Ook aedeagus en spermatheca bieden uitste¬ 

kende onderscheidingskenmerken. Afbeeldin¬ 

gen zijn te vinden in Rutanen & Muona 

(1977); deze zijn gedeeltelijk overgenomen 

door Lohse & Lucht (1989). Baeocrara vario¬ 

losa is bekend uit de meeste Duitse regio’s 

(Köhler & Klausnitzer, 1998), maar is beslist 

zeldzaam. In Denemarken is zij zeer zeldzaam 

(Hansen 1968) en slechts bekend van twee 

deelgebieden (Hansen, 1996). Ook meer noor¬ 

delijk, uit Finland, Zweden en Noorwegen, is 

B. variolosa bekend (Silfverberg, 1992). Joy 

(1932) geeft de soort voor Groot-Brittannië op 

als zeldzaam; aangezien de soort niet wordt 

besproken door Hyman & Parsons (1994) in 

hun overzicht van de bedreigde en zeldzame 

kevers van de Britse Eilanden is zij hier waar¬ 

schijnlijk iets minder zeldzaam dan beide bo¬ 

venvermelde soorten. Het areaal van B. vario¬ 

losa omvat ook Frankrijk (Sainte-Claire 

Deville, 1935-38) en België en/of Luxemburg: 

zoveel valt af te leiden uit de vermelding van 

Lucht (1987) voor de Benelux. 

De ecologische voorkeuren van B. variolo¬ 

sa schijnen niet zeer te verschillen van die van 

Euryptilium saxonicum en Ptiliolum schwarzi. 

Ook deze soort lijkt min of meer gebonden 

aan bossen, waar ze wordt aangetroffen op rot¬ 

tend materiaal, met name aas. In Denemarken 

wordt zij van organisch materiaal onder een 

dode das (Meles meles (L.)) in een bos, aas 

van een vos (Vulpes vulpes (L.)) en paarden- 

mest in de halfschaduw van een loofbos ge¬ 

meld (Hansen, 1968). Horion (1949) noemt 

voor Duitsland behalve vondsten van dierlijke 

overblijfselen, zoals een dode haas (Lepus eu- 

ropaeus Pallas), ‘Hirschresten-Haarballen’, 

resten van een ree, ook meerdere vangsten ge¬ 

associeerd met plantaardig materiaal: rottend 

hooi, wildvoederresten (meermaals) en oude 

takkenbossen en twijgen van spar {Picea), zil- 

verspar (Abies) en den (Pinus). Opmerkelijk is 

dat het hier alle naaldbomen betreft, ook een 

vondst in het Saarland van een hoop sparren- 

schors (Köhler, 1991) past in dit beeld. Eén 

exemplaar werd verzameld uit nat veenmos 

(Horion, 1949). 

Conclusie 

Het is natuurlijk zeer opmerkelijk dat bij een 

onderzoek naar de keverfauna van groot aas 

drie nieuwe ptiliiden voor de Nederlandse fau¬ 

na ontdekt werden. Zoals altijd wanneer er 

soorten nieuw voor de fauna ontdekt worden 
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dringt de vraag zich op of deze werkelijk 

nieuw, dat wil zeggen pas sinds kort in ons 

land aanwezig, dan wel nu pas opgemerkt 

maar reeds langere tijd hier woonachtig zijn. 

In het laatste geval kan er nog onderscheid ge¬ 

maakt worden tussen soorten die werkelijk 

voor het eerst verzameld zijn en soorten die al 

wel verzameld zijn, maar nooit correct gede¬ 

termineerd zijn. 
Het lijkt onwaarschijnlijk dat deze drie ptilii- 

den zich pas onlangs in ons land gevestigd 

hebben. Veeleer zijn zij tot nu toe door hun 

geringe grootte over het hoofd gezien. Dit in 

combinatie met hun relatieve zeldzaamheid, 

immers ook in het aangrenzende buitenland 

zijn ze zeldzaam tot zeer zeldzaam, verklaart 

de late ontdekking van deze soorten. Het zal 

ook geen toeval zijn dat van de bijna 100 op de 

dode hooglanders aangetroffen keversoorten 

de drie soorten nieuw voor de fauna vrijwel de 

kleinste zijn. Daarnaast zijn zij alle drie vrij 

karakteristiek - twee behoren zelfs tot een niet 

eerder in Nederland gevangen genus - en lijkt 

het onaannemelijk dat deze soorten fout gede¬ 

termineerd in collecties staan. 

Toch mag niet geheel uitgesloten worden dat 

deze typische bosdieren zich pas de afgelopen 

tijd gevestigd hebben, dan wel algemener ge¬ 

worden zijn. De hoeveelheid bos in ons land 

heeft zich sinds het begin van de twintigste 

eeuw gestaag uitgebreid tot 8% van het land¬ 

oppervlak (CBS, 1990). Omstreeks 1870 be¬ 

sloeg het areaal bos slechts 3% (Van der Lans 

& Poortinga, 1986). Grote aaneengesloten 

bosgebieden zoals die thans op de Veluwe 

aanwezig zijn ontbraken vrijwel. Veel andere 

aan bos gebonden keversoorten zijn de laatste 

decennia algemener geworden, hoewel dit 

wellicht eerder veroorzaakt wordt door de toe¬ 

name aan dood hout dan door de toename van 

het bosareaal. 
Grote kadavers, zoals van Schotse Hoog¬ 

landers, vormen een schitterende microhabitat 

voor zeer veel verschillende aasbewonende 

insecten. Als gevolg van de omvang van het 

karkas blijft een aantal microhabitats geduren¬ 

de relatief lange tijd bestaan. Naast elkaar zijn 

verdrogende en meer vloeibare delen te vin¬ 

den, in meer of mindere mate in contact met 

de buitenwereld (weer en wind) of de bodem, 

bestaande uit spierweefsel, organen, inhoud 

van het maagdarmkanaal, huid, haren of bot¬ 

ten. Wellicht is er door deze rijke schakering 

voor ecologische fijnproevers altijd een ge¬ 

schikte omstandigheid te vinden. Een belang¬ 

rijke microhabitat voor ptiliiden wordt ge¬ 

vormd door de met rottende lichaamssappen 

vermengde bodem naast het kreng, waar zo¬ 

wel Ptiliolum schwarzi als Baeocrara variolo¬ 

sa als de meeste exemplaren van Euryptilium 

saxonicum aangetroffen werden. Waarschijn¬ 

lijk zijn de drie ptiliiden niet specifiek voor 

groot aas. De omstandigheden waaronder de 

soorten in het buitenland gevonden werden, 

wijzen hier in elk geval niet op. Het is über¬ 

haupt de vraag hoeveel soorten specifiek aan 

grote kadavers zijn gebonden. 

De auteurs werken aan een beschrijving van 

de entomofauna van grotere kadavers (hert en 

groter). Helaas is het in ons land wettelijk ver¬ 

boden dode runderen en paarden in natuurge¬ 

bieden te laten liggen; hierdoor is er weinig 

gelegenheid om gericht onderzoek te doen. 

Daarnaast worden bij het reguleren van de 

aantallen van edelhert, wild zwijn en ree de 

geschoten dieren nog steeds geoogst als wild- 

vlees. In grotere natuurgebieden, zoals de 

Veluwe, zou het goed zijn als meer geschoten 

wild ter plekke kon blijven en zo bijdragen 

aan de voedselketen. Op deze wijze zou er een 

min of meer permanent aanbod aan grote 

kadavers kunnen ontstaan, waar aasbewonen¬ 

de kevers van zouden profiteren. 
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