Bruchidius varius, eerste melding uit Nederland
(Coleoptera: Bruchidae)
F.

C.

F.

Sterrenburg

STERRENBURG, F.C.F., 1996. BRUCHIDIUS VARIUS, FIRST RECORD FROM THE NETHERLANDS (COLEO¬
PTERA: BRUCHIDAE). - ENT. BER., AMST. 56 (8): 129-130.
Abstract: Bruchidius varius is recorded for the first time from The Netherlands. One male was found in a reserve-area
near Cottessen in the southern part of the province of Limburg.
Bavoylaan 6, 2594 BT Den Haag.

Inleiding

Europese bruchiden overwinteren als larven een verklaring vormt, lijkt mij onwaarschijn¬

De familie Bruchidae telt in Nederland 9 in¬

lijk. Mogelijk kan de warme zomer van 1995

heemse soorten en 12 (incidenteel) geïmpor¬

iets te maken hebben met het verschijnen van

teerde soorten (Brakman, 1966). Sindsdien

B. varius in ons land.

zijn er twee inheemse soorten en een geïmpor¬
teerde soort bij gekomen (Huybregts & Krik¬
ken, 1985). Samen met de hieronder vermelde

Bruchidius varius (Olivier)

Bruchidius varius (Olivier) is de score aan

Van deze soort vond ik op 1 september 1995

nieuwe inheemse soorten dus dertig procent.

een mannetje te Cottessen (in het zuiden van

Deze toename is geen gevolg van het gericht

Zuid-Limburg) in een van de drie brongebie-

zoeken op voedselplanten naar Bruchidius-

den, die behoren tot de reservaten van de

soorten, die potentieel in Nederland kunnen

Stichting het Limburgs Landschap. Het ter-

voorkomen zoals dat wel het geval is bij de re¬

reintje kent natte en droge delen en is begroeid

cente toename van de Curculionidae (Heijer-

met gevarieerde, hoge en lage plantengroei.

man et al., 1995). In het geval van de Bruchi¬

De larven en de imagines van B. varius leven

dae, is er mijn inziens wel degelijk sprake van

volgens Hoffmann (1945) en Brandi (1981) in
de zaden van Trifolium sp., volgens Hoffmann

een onverwachte verrijking van de keverstand.
Europese Bruchidae komen vooral in zuidelij¬

(l.c.) in het bijzonder van T. repens L. en T.

ke streken voor en het merendeel van de soor¬

stellatum L. Koch (1992) vermeldt daarnaast

ten hebben een warm klimaat nodig. Daarom

nog Genista-soorten, Lotus corniculatus L. en

is nagegaan, of de temperatuur in ons land

Gale ga officinalis L. De waardplant van mijn

wellicht de oorzaak kan zijn voor de areaaluit¬

vondst kon ik niet vaststellen, wat het nadeel

breiding. Daartoe zijn de gemiddelde tempera¬

is van het gebruik van de ‘keverparapluie’.

turen in Nederland in de periode 1940-1966

Wel was Trifolium op het terreintjè aanwezig.

vergeleken met 1967-1994 (bron:

Centraal

Hoffmann (l.c.) onderscheidt naast de typi¬

Bureau voor de Statistiek). De gemiddelde

sche vorm de variëteit nebulosus Olivier en de

wintertemperatuur in de eerste periode was

inmiddels tot zelfstandige soort verheven sub¬

1,96 °C, in de tweede periode lag deze op 3,02

species imbricornis Panzer. Het door mij ge¬

°C, een stijging dus van ruim 1 °C. De gemid¬

vonden exemplaar hoort tot de typische vorm,

delde zomertemperatuur was in de eerste pe¬
riode 16,83 °C, in de periode 1967-1994 was dat

rijk voorkomt. Volgens Brandi (1981) zijn er

17,06 °C, nauwelijks verschil dus. Of de iets
gestegen gemiddelde wintertemperatuur -

uit Midden-Europa (inclusief Duitsland)
slechts weinig vondsten bekend. Lucht (1987)

die volgens Hoffmann (l.c.) in geheel Frank¬
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vermeldt B. varius als voorkomend in de Be¬
nelux. Decelle (1995) vermeldt tenslotte het
voorkomen van de soort in het Maas- en
Lotharingse district in België.
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