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Abstract: The Dutch material of Curimopsis and Syncalypta in the collections of the Zoological Museum in Amsterdam, 

the National Museum of Natural History in Leiden, the Department of Entomology, Agricultural University Wageningen 

and from a number of private collections has been studied. The occurence of Curimopsis nigrita and Syncalypta spinosa 

in The Netherlands is confirmed but Dutch records of C. palaeta and C. setosa are based on misidentifications. Data on 

the faunistics and ecology of Curimopsis and Syncalypta are presented. Curimopsis nigrita was hitherto regarded as a 

tyrphobiont species, but in The Netherlands it has been found in a variety of humid and open habitats like peat moors 

with Calluna, Erica, Molinia or Sphagnum, along sandy banks of brooks, rivers and streams, but also at a brackish du¬ 

ne-valley and in a mud-flat area. 
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Inleiding 

De onderfamilie Syncalyptinae is in Neder¬ 

land vertegenwoordigd door twee genera: Cu¬ 

rimopsis en Syncalypta. Everts (1898) ver¬ 
meldt Syncalypta spinosa Rossi, Curimopsis 

setigera Illiger en C. setosa Waltli als inlands. 

Later (Everts, 1922) wordt C. setigera ge¬ 
schrapt en vervangen door C. paleata 

Erichson omdat volgens Everts de vondsten 

van C. setigera tot C. paleata zouden behoren. 

Brakman (1966) vermeldt S. spinosa en C. pa¬ 

leata als inlands en plaatst vraagtekens bij het 
voorkomen van C. setosa in ons land. 

Curimopsis setigera komt, behalve in Fin¬ 

land, Zweden en Denemarken, ook in Duits¬ 
land vrij algemeen voor (Paulus, 1973). Op 

grond van de Duitse vondsten is haar verschij¬ 

ning in ons land niet uitgesloten. Zij is alleen 
door genitaalonderzoek van C. paleata te on¬ 

derscheiden. Curimopsis setosa is voor de 
Nederlandse fauna niet te verwachten. Paulus 

(1973) vermeldt het voorkomen van deze soort 
in het Alpengebied, Moravie en Zuid-Beieren 

met de Elzas als noordelijkste punt. Palm 
(1934) zag geen exemplaren uit Scandinavië. 

Curimopsis paleata, tenslotte, komt voor in 
delen van Finland, Noorwegen en Zweden 

(Palm, 1934). Tevens komt zij verbreid voor 

van het zuidelijke en oostelijke deel van 

Midden-Europa (het voormalige Tsjecho- 
Slowakije, Oostenrijk en Hongarije) tot in 
Oost-Siberië, maar in Duitsland werd zij 

slechts sporadisch aangetroffen in Zuid-Beie¬ 
ren, Hessen, Hildesheim, Pommeren en Neu- 

mark. In Frankrijk komt zij niet noordelijker 

voor dan Straatsburg (Paulus, 1973). Alle op¬ 
gegeven vindplaatsen liggen ver van Neder¬ 

land wat het minder waarschijnlijk maakt, dat 
C. paleata in Nederland gevonden kan wor¬ 

den. 
Curimopsius nigrita Palm werd in 1992 

voor het eerst voor de Nederlandse fauna ge¬ 
meld uit Drenthe, van de Kraloërheide (Ster¬ 

renburg, 1992). Daarna is de soort bekend 
geworden uit Ansen, eveneens in Drenthe 
(Cuppen et al., 1993) en van de Hamert, ge¬ 
meente Bergen in Limburg, waar zij door de 

eerste auteur werd verzameld. Brugge had C. 
nigrita al aangetroffen bij een revisie van het 
materiaal in het museum in Amsterdam. Dit 
riep de vraag op, of de recente waarnemingen 
gezien moesten worden als een uitbreiding 
van de soort in ons land of dat het een soort be¬ 
trof, die vroeger over het hoofd was gezien. 
Deze vraag vormde de aanleiding om ook an- 



8 Ent. Ber.. Amst. 59 (1999) 

Fig. 1. Verspreiding van Curimopsis nigrita in 10 x 10 km 

hokken (UTM-grid). 

dere museumcollecties na te kijken en bij eni¬ 

ge andere verzamelaars materiaal van deze ge¬ 

nera op te vragen. 

De soorten van beide genera kunnen het 

beste op naam gebracht worden met de tabel¬ 

len van Palm ( 1934) en Paulus (1973 en 1979). 

Nederlandse soorten 

Opgaven waarbij geen aantallen worden genoemd, heb¬ 

ben betrekking op één exemplaar. 

De volgende afkortingen worden gebruikt: Collecties: 

LW - Landbouw Universiteit Wageningen, NNM - Natio¬ 

naal Natuurhistorisch Museum, Leiden; ZMA - Zoölo¬ 

gisch Museum, Amsterdam. Provincies: Ov - Overijssel; 

Gld - Gelderland; L - Limburg. 

Curimopsis nigrita Palm 

Verspreiding in Nederland (fig. 1 ) - Curimop¬ 

sis nigrita komt in Nederland algemeen voor 

en is met uitzondering van Friesland en 

Groningen in alle provincies verzameld. Alle 

inlandse exemplaren van Curimopsis paleata 

bleken tot C. nigrita te behoren. Ook de Ne¬ 

derlandse exemplaren van Curimopsis setosa - 

alle in de collectie van het NNM - bleken tot 

C. nigrita te behoren. 

Taxonomie - De geringe grootte van Curi¬ 

mopsis nigrita, zoals aangegeven door Palm 

(1934) en Paulus (1973) ter onderscheiding van 

C. paleata en C. setigera, is bij de Neder¬ 

landse exemplaren niet altijd een betrouwbaar 

kenmerk. Het door Palm (1934) gegeven on¬ 

derscheid in de grootte van de stippen op de 

dekschilden (bij C. paleata nauwelijks breder 

dan de strepen zelf, bij C. nigrita ongeveer 

dubbel zo breed als de strepen) is naar onze er¬ 

varing wel bruikbaar, evenals de plaats van de 

grootste breedte van het lichaam (bij C. pale¬ 

ata doorgaans in het midden en bij C. nigrita 

doorgaans voor het midden). Ook de habitus- 

afbeeldingen in Palm (1934) en Paulus (1973) 

kunnen gebruikt worden; de schoudervorm 

van C. nigrita is doorgaans hoekiger dan die 

van C. paleata. In twijfelgevallen moet de ae- 

deagus onderzocht worden. 

Ecologie - Volgens Koch (1989) is Curimop¬ 

sis nigrita een tyrphobionte soort, die voor¬ 

komt in hoog- en laagveengebieden en in 

S/Vmgm/m-vegetaties. Voor een deel stemmen 

de Nederlandse vondsten hiermee overeen 

maar er zijn ook waarnemingen bekend - vaak 

in aantal - van andere biotopen. Zo zijn exem¬ 

plaren bekend uit heidevelden op zandgrond 

(Kraloërheide, Dwingeloosche Heide, de 

Bergvennen bij Lattrop), uit een Corynephore- 

tum (Spier), van zandbodems (Vijfhuizen), 

beekoevers (Cottessen) en natte duinvlaktes 

(Voorne). Everts (1898) vermeldt exemplaren, 

die C. nigrita betreffen, afkomstig van aan¬ 

spoelsel van de Mark, daarnaast van de IJssel 

en de Geul. Ook noemt hij (Everts, 1922) 

Zeeburg, toentertijd een brak kweldergebied. 

De talloze exemplaren verzameld in Steijl 

(aanwezig in alle drie bezochte musea) stam¬ 

men met zekerheid van de Maasoever. 

Waarop berust dan de mededeling van 

Koch (1989) dat Curimopsis nigrita een tyr¬ 

phobionte soort zou zijn? Kennelijk op een 

misverstand. Paulus (1973) geeft geen duide¬ 

lijke habitatgegevens en verwijst voor de 

Noord-Duitse vindplaatsen naar Horion 

(1955). Deze vermeldt vondsten uit hoog- en 

laagveen, heidevelden en Sphagnum zonder 

daar de conclusie “tyrphobiont” aan te verbin¬ 

den. Palm (1934) beschreef de soort naar 
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exemplaren, die gevonden waren op een akker 
op veenbodem, gelegen naast een gebied waar 

turf werd gewonnen. Op grond van de Neder¬ 

landse vindplaatsen kan geconcludeerd wor¬ 

den dat de soort ook in een aantal andere habi¬ 
tats kan voorkomen. 

De soort kan goed met bodemvallen buitge¬ 
maakt worden. Adulten zijn, met uitzondering 

van oktober, het hele jaar door gevangen; de 

piek ligt in mei en juni. Curimopsis nigrita 

heeft goed ontwikkelde vleugels en kan zich 

dus waarschijnlijk goed verspreiden. Vlieg- 
waarnemingen zijn echter niet bekend. 

Syncalypta spinosa Rossi 

Materiaal: Ov: Denekamp, v.1982 (collectie Veldkamp). 

Gld: Dieren, iv.1915 (NNM). L: Eijsden, vi.1907, vi.1959 

(ZMA); 10.vi.1959, 11 exemplaren (NNM); Geulle, 

vi.1919 (ZMA); Gronsveld. vi.1907 (NNM); Houthem, 

vi.1907 (LW); vi.1907 (NNM); vi.1907, 2 exemplaren 

(NNM); Valkenburg, vi, vii (NNM); ii.1908 (ZMA); 

22.vii.1908, 4 exemplaren (ZMA); 13.vi.1911 (NNM), 

Z.L. vi.1909 (LW), vi.1909 (ZMA). 

Syncalypta spinosa is slechts van enkele vind¬ 

plaatsen bekend. In min of meer recente col¬ 

lecties - Berger, van der Krift - ontbreekt de 
soort. Daarom is de vondst in Denekamp ver¬ 

heugend, als bewijs, dat S. spinosa althans in 

1982 nog in ons land voorkwam. Hoewel habi- 

tatgegevens bij de collectie-exemplaren ont¬ 
breken, lijkt het erop dat de dieren - met uit¬ 

zondering van het exemplaar uit Gronsveld - 
in de omgeving van rivieren en beken gevon¬ 

den zijn. Lucht (1987) meldt dat de soort onder 
andere in Duitsland, de Benelux, Frankrijk en 

Denemarken voorkomt. Koch (1989) vermeldt 
als habitats voor deze warmteminnende soort 

met mos of algen begroeide zandige beek- en 

rivieroevers, zand-, leem- en tichelgroeven en 

zonnige, leemachtige boswegen. 
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