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Inleiding 

Na het verschijnen van de lijst van Coleoptera 

uit Nederland en het omliggend gebied (Brak¬ 

man, 1966) zijn er nog vijf boktorsoorten aan 

de Nederlandse lijst toegevoegd (Van Aartsen 

& Kervink, 1980; Huijbregts & Krikken, 

1985, 1988). In twee gevallen betreft het ver¬ 

moedelijk geïmporteerde soorten. 

Van een groot aantal soorten boktorren zijn 

slechts incidentele waarnemingen bekend uit 

ons land. Enkele van deze zeldzame soorten 

worden in onderstaande bijdrage besproken. 

Tevens wordt Chlorophorus varius (Müller) 

voor de eerste keer gemeld uit Nederland. 

Chlorophorus varius (Müller) 

Deze fraaie boktor werd op 29 juli 1989 ten 

zuiden van Maastricht gevangen door Br. V. 

Lefeber op gewone bereklauw (Herademt 

sphondylium L.) (coll. Van Aartsen). Chloro¬ 

phorus varius is nieuw voor de Nederlandse 

fauna. 

Chlorophorus varius ontwikkelt zich vol¬ 

gens Bense (1995) in 2 tot 3 jaar in dood loof¬ 

hout van ondermeer Acer, Alnus, Castanea, 

Crataegus, Fraxinus, Malus, Populus, Pyrus, 

Quercus, Robinia en Ulmus, vaak in door de 

zon beschenen takken met een doorsnede van 

2-5 cm. In het oosten van het verspreidingsge¬ 

bied zijn de larven ook bekend uit de stengels 

van Salicornia, Achillea en Spartium. De 

grijsgroene kevers zijn 8-14 mm lang, slank en 

variabel in tekening, maar meestal voorzien 

van zwarte dwarsbanden. Één op het hals- 

schild, twee op de achterste helft van de dek¬ 

schilden, terwijl de voorste helft van elk dek¬ 

schild een band heeft in de vorm van een C. 

De soort komt volgens Villiers (1978) voor 

in Centraal-Europa, het Middellandse Zeege¬ 

bied, Klein-Azië en het noorden van Iran. 

Vives (1984) geeft aan dat de soort nog niet 

bekend is van Portugal en West-Spanje. Vol¬ 

gens Mehl & Pedersen (1995) is Chloropho¬ 

rus varius nu ook bekend van Midden- 

Zweden, waar in juni 1985 één exemplaar 

verzameld werd bij Närke, Skagarhults- 

mossen. Zeven jaar later werden uit takken 

van de Winterlinde (Tilia cordata Miller) van 

dezelfde vindplaats, twee exemplaren ge¬ 

kweekt. Door Mehl & Pedersen (1995) wordt 

ook melding gemaakt van waarnemingen in 

Zuid-Oost-Polen en Duitsland. In het weste¬ 

lijk deel van Midden-Europa is de soort zeld¬ 

zaam en vooral bekend van xerotherme plaat¬ 

sen. Muylaert (1990) meldt enkele vondsten in 

België, maar vermoedt dat het waarschijnlijk 

met hout geïmporteerde kevers zijn. 

De Nederlandse vindplaats zou een uitbrei¬ 

ding van het areaal kunnen betekenen. 

Aanvullende Nederlandse waarnemingen zou¬ 

den kunnen bevestigen dat er sprake is van een 

bestendige populatie. 
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Cortodera humeralis (Schalier) 

Cortodera humeralis werd door Van Aartsen 

& Kervink (1980) als nieuw voor de fauna ge¬ 

meld. Verondersteld werd dat het om kevers 

zou gaan afkomstig van een houtopslagplaats 

en mogelijk geïmporteerd. 

Van Aartsen ving op 17 en 27 mei 1993 op¬ 

nieuw zeven exemplaren op het landgoed 

Weina bij Tongeren (Gelderland). De kevers 

vlogen langs oude eiken of zaten op de blade¬ 

ren. Één exemplaar werd in een malaiseval ge¬ 

vangen. Op dezelfde plaats werden in de jaren 

1994 tot en met 1996 door Van Aartsen jaar¬ 

lijks een vijftal kevers aangetroffen, waardoor 

mag worden aangenomen dat het hier om een 

gevestigde populatie gaat. 

Volgens Bense (1995) duurt de ontwikke¬ 

ling een jaar en vindt plaats in rottende takken 

van eiken, die op de grond liggen. De vol¬ 

groeide larven zouden overwinteren in de bo¬ 

dem en in het voorjaar verpoppen. Zelf ving ik 

een aantal exemplaren van C. humeralis op 31 

mei 1982 op bloeiende meidoorn (Crataegus) 

in Niederwörresbach, in de omgeving van het 

Duitse Idar-Oberstein. 

Necydalis major Linnaeus 

Van deze uiterst zeldzame boktor ving Van 

Aartsen op 12 juli 1978 een mannetje en een 

vrouwtje te Drimmelen (Noord-Brabant). De 

kevers zaten op moerasspirea (Filipendula ul- 

maria (L.)). Door zijn zeer korte dekschilden 

lijkt de kever enigzins op een grote houtwesp 

(Sirex sp.) en wordt daardoor mogelijk niet al¬ 

tijd als kever herkend. 

De larven vreten volgens Bense (1995) 

diep in het dode hout van zieke, sterk bescha¬ 

digde of reeds dode bomen, vooral in door de 

zon beschenen stammen van Salix, Populus, 

Betula, Ainus, Quercus, Carpinus, Tilia, 

Fraxinus, Pyrus en Prunus. De ontwikkeling 

duurt driejaar. 

De kevers, die meestal op de broedboom 

worden aangetroffen, bezoeken volgens diver¬ 

se auteurs maar zelden bloeiende planten. 

Plagionotus detritus (Linnaeus) 

Plagionotus detritus is in ons land een zeldza¬ 

me wespenboktor, die door Brakman (1966) 

wordt opgegeven van de provincies Gelder¬ 

land en Zeeland. In de collectie van het 

Zoölogisch Museum Amsterdam (ZMA) be¬ 

vinden zich exemplaren uit Velp (?), zonder 

datum en jaartal, leg. Uri, ex coll. Nonnekens, 

en Oostkapelle, 12 en 26.vi.1948, leg. Brak¬ 

man. Verder bevindt zich in de collectie een 

exemplaar met de etiketgegevens: Zwolle 

(Overijssel), 8-22/’45, W. Specht, Grijp. 

Op 28 augustus 1990 werd P. detritus ver¬ 

zameld in de Drunense Duinen (Noord-Bra¬ 

bant), Amersfoort-coördinaten 139.0-406.9, 

aan de rand van het open stuifzandgebied. 

De kevers ontwikkelen zich bij voorkeur in 

pas afgestorven stammen of dikke takken van 

staande of liggende eiken, die door de zon be¬ 

schenen worden. Eind augustus is laat in het 

seizoen voor deze kever, die gewoonlijk actief 

is van mei tot juli. 

Pogonocherus hispidulus (Piller) 

Deze onopvallende boktor is volgens Brak¬ 

man (1966) slechts bekend uit de provincie 

Gelderland. Op 21 april 1993 werd een exem¬ 

plaar verzameld door Cox in een lichtval te 

Groesbeek (Gelderland). Everts (1903) ver¬ 

meldt het voorkomen op dunne dode takken 

van vooral katjesdragende loofbomen; ze zou 

ook tegen iepenstammen zitten en op klimop. 

De kever komt in heel Europa voor met uit¬ 

zondering van het hoge noorden. In het Mid- 

denlandse Zeegebied en op het Iberisch 

Schiereiland is P. hispidulus minder algemeen 

(Gonzalez, 1995). 

De larven ontwikkelen zich in vers afge¬ 

storven takken en twijgen van loofhout 

0Quercus, Corylus, Tilia) en hoogst zelden in 

naaldhoutsoorten (Bense, 1995). De ontwik- 

kelingscyclus duurt twee jaar. De volwassen 

kevers verschijnen al in maart en zijn tot au¬ 

gustus aan te treffen. 
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Grammoptera ustulata (Schalier) 

Grammoptera ustulata was slechts bekend uit 

de provincie Limburg (Brakman, 1966). In de 

collectie van het ZMA bevinden zich echter 

ook exemplaren uit Gelderland (Winterswijk, 

18.V.1926, leg. H. J. Buis, en Empe, 18.v.?, 

leg. Max Weber) en Drenthe (omgeving Ro¬ 

den, 18.viii. 1944, leg. C. v. Nidek). 

Op 24 mei 1986 klopte Berger één exem¬ 

plaar van een bloeiende eik (Quereus) in de 

Drunense Duinen, Amersfoort-coördinaten 

137-405 (Noord-Brabant), terwijl op 24 mei 

1987 door mij één exemplaar vliegend boven 

het kale stuifzand gevangen werd. Ook in vol¬ 

gende jaren werden, in hetzelfde kilometer- 

hok, enkele exemplaren aangetroffen, steeds 

op bloeiende eiken en uitsluitend in het stuif- 

zandgebied. Intensief zoeken op bloeiende 

meidoorn, lijsterbes en eik, elders in het Na¬ 

tionaal Park de Loonse- en Drunense Duinen 

i.o., leverde geen resultaat op. 

Door de opvallende goudgele beharing van 

het halsschild en de dekschilden en de oranje¬ 

gele poten is Grammoptera ustulata eenvou¬ 

dig te onderscheiden van de gewone soort G. 

ruficornis (Fabricius). 

Pedostrangalia revestita (Linnaeus) 

Brakman (1966) noemt in zijn lijst zes provin¬ 

cies waar Pedostrangalia revestita is aangetrof¬ 

fen. Nieuwe vondsten worden echter zelden ge¬ 

daan. Villiers (1978) noemt P. revestita een 

zeldzame soort met een lokale verspreiding. 

Van Aartsen trof twee exemplaren aan op 

het landgoed Weina bij Tongeren (Gelder¬ 

land) op 11 juni 1996. Één exemplaar van de 

typische vorm, met roodgele kop en halsschild 

en blauwzwarte dekschilden en één exemplaar 

met roodgele kop, halsschild en dekschilden 

van de variëteit P. revestita rubra Geoffroy. 

Ook Hielkema ving een exemplaar op 13 juni 

1986 op 2 km ten noorden van Austerlitz 

(Utrecht). Met een net, voorzien van een ver¬ 

lengde steel, ving hij de kever, die op circa 5 

meter hoogte rond de kruin van een oude eik 

vloog. Het bleek ook hier de eerder genoemde 

variëteit te zijn. 

Allenspach (1973) vermeldt over de biolo¬ 

gie ondermeer dat Hellrigl in Zuid-Tirol de 

larven in groot aantal in alle ontwikkelingssta¬ 

dia aantrof in afgestorven, armdikke, takstom- 

pen van oude laaniepen (Ulmus). Ook Bense 

(1995) vermeldt dat de larven zich ontwikke¬ 

len in rottende houtdelen, welke nog in ver¬ 

binding staan met het levende hout van onder 

andere Quercus, Fagus, Carpinus, Acer, Po- 

pulus, Prunus, Castanea, Juglans en Betula. 

Dorcadion fuliginator Linnaeus 

De laatste melding van deze grondboktor da¬ 

teert van mei 1969 (Berger & Poot, 1970). 

Claassens vond toen één exemplaar te 

Brunssum (Limburg), de enige vindplaats van 

deze soort in Nederland. Op 12 mei 1982 werd 

op dezelfde locatie nog één exemplaar gevon¬ 

den door Van der Mast. De laatste melding is 

van 18 juni 1983 toen Van Buuren een (dood) 

exemplaar aantrof op dezelfde locatie. In het 

begin van de vijftiger jaren trof Claassens D. 

fuliginator regelmatig te Brunssum aan (per¬ 

soonlijke mededeling). 

Deze kwetsbare restpopulatie behoort tot 

de meest noordelijk gelegen vindplaats van 

een soort die zijn verspreiding heeft in het ui¬ 

terste noorden van Spanje (Gonzalez, 1991), 

Frankrijk, Zwitserland, Duitsland en België. 

De kever wordt ook in de omliggende lan¬ 

den ernstig bedreigd als gevolg van de speci¬ 

fieke eisen die aan het biotoop worden gesteld 

en de geïsoleerde ligging van de restpopula- 

ties. Doordat de achtervleugels ontbreken 

heeft de soort bovendien een gering versprei- 

dingsvermogen. De Nederlandse populatie is 

nu, voornamelijk door stadsuitbreiding, nage¬ 

noeg of mogelijk helemaal verdwenen. 
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