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Abstract: Colydium elongatum is recorded for the first time from The Netherlands; a single specimen was collected under 

the bark of a dead oak tree. Its distribution and biology are discussed. 

Poorstraat 55, 3572 HD Utrecht. 

Op 2 juni 1991 werd een groot aantal kevers 
verzameld onder de schors van een dode eik in 
het Bovenste Bosch te Epen. Hieronder be¬ 
vond zich één exemplaar van een mij onbe¬ 

kende soort, dat direct opviel door zijn lang¬ 
werpige vorm en de aanwezigheid van 
duidelijke lijsten op de dekvleugels. Het bleek 
te gaan om een exemplaar van Colydium elon¬ 

gatum (Fabricius), een soort die nog niet eer¬ 
der binnen onze landsgrenzen werd aangetrof¬ 
fen (Brakman, 1966; Huijbregts & Krikken, 
1985, 1988). 

De soorten van het genus Colydium hebben 
een zeer karakteristieke habitus (fig. 1). Ze zijn 
opvallend langwerpig van vorm: C. elongatum 
is ongeveer vijfmaal zo lang als breed. De dek¬ 
vleugels zijn elk van drie duidelijke lijsten voor¬ 

zien. Het halsschild is bijna tweemaal zo lang 
als breed en bezit een diepe mediane lengte- 
groef. De drie laatste sprietleden zijn verbreed 
en vormen een duidelijk afgezette knots. 

In Europa komen twee sterk op elkaar ge¬ 
lijkende Colydium-soorten voor: C. elonga¬ 
tum en C. filiforme Fabricius. Beide zijn bruin¬ 
zwart tot zwart, met roodbruine poten en 
voelsprieten, en meten 5 tot 7 mm; Colydium 

filiforme heeft echter een rode dekvleugelbasis. 
Aangezien dit bij C. elongatum soms ook het 

geval is, vormt dit geen betrouwbaar determi- 
natiekenmerk. De breedte van de sprietknots 
vormt het beste kenmerk. Bij C. elongatum is 
deze meer dan dubbel zo breed als de middelste 
sprietleden, bij C. filiforme is deze slechts dub¬ 
bel zo breed (Reitter, 1922; Vogt, 1967). 

De soorten van het geslacht Colydium zijn 
te vinden onder schors en in vermolmd hout, 
waar zij op verscheidene houtbewonende in- 
sektenjacht maken. Hun slanke lichaamsvorm 
komt in de nauwe boorgangen van deze dieren 
waarschijnlijk goed van pas. Reeds Erichson 
(1848) beschrijft hoe C. filiforme de gangen van 
zijn prooi in en uit kruipt. Hoewel C. elonga¬ 
tum bekend is van een groot aantal loof- en 
naaldbomen, schijnt zij in Midden-Europa een 
voorkeur aan de dag te leggen voor beuken en 
eiken (Koch, 1989; Horion, 1961). Vertegen¬ 
woordigers van verscheidene keverfamilies 
worden als prooi genoemd. Burakowski & Sli- 
pihski (1986) noemen de scolytiden Xyloterus 
lineatus (Olivier) en Xyleborus spp., de lyme- 
xylonide Hylecoetus dermestoides (Linnaeus), 
de eucnemide Melasis buprestoides (Linnaeus) 
en Anobiidae. In Groot-Brittannië werd C. 
elongatum aangetroffen in de gangen van Sco- 
lytus intricatus (Ratzeburg), Dryocoetes villo- 

sus (Fabricius), Platypus cylindrus (Fabricius) 
en M. buprestoides (Fowler, 1889; Fowler & 

Donisthorpe, 1913). 
Op de vindplaats in Epen werd C. elonga¬ 

tum verzameld onder de nog vastzittende 
schors van een dode zomereik {Quereus robur 
L.). Betreffende boom stond aan de rand van 
een kapvlakte en was vermoedelijk ongeveer 

twee jaar dood. Van dezelfde boom werden 
nog een honderdtal kevers, behorend tot 25 
soorten, verzameld. Als mogelijke prooisoor- 
ten werden Anobium denticolle (Creutzer) en 
de bovengenoemde S. intricatus aangetroffen. 
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Het verspreidingsgebied van C. elongatwn 
beslaat Zuid- en Midden-Europa en de aan¬ 
grenzende delen van Noord-Europa. Hoewel 

bekend uit alle ons omringende landen, is zij in 
het noord-westen van haar areaal zeer zeld¬ 

zaam. Uit België is één vondst bekend uit de 
vorige eeuw (Horion, 1961). Ook uit Denemar¬ 

ken zijn er, zover mij bekend, alleen vondsten 

die dateren van de vorige eeuw (Hansen, 1951). 

Uit Noord-Europa is de soort voorts bekend 

van Zweden en Noorwegen (Silfverberg, 

1979). In Groot-Brittannië, waar C. elongatum 

zeer zeldzaam voor komt in het zuiden van 

Engeland, wordt zij de laatste jaren iets fre¬ 
quenter waargenomen. Sinds 1970 werd zij uit 

zes Zuid-Engelse graafschappen gemeld; daar¬ 
voor uit drie. Mogelijk duidt dit op een recente 

areaaluitbreiding (Hyman & Parsons, 1992). 
De dichtsbijzijnde recente vindplaatsen op het 

continent zijn gelegen in de omgeving van 

Frankfurt en Parijs. 
Waarschijnlijk is de recente waarneming van 

C. elongatum in Epen het gevolg van een 

nieuwe vestiging. De kans dat deze opvallende 

soort in Zuid-Limburg, een van de entomolo¬ 
gisch best onderzochte regio’s van ons land, tot 

nog toe over het hoofd gezien is lijkt klein. Dat 

zij, hoewel bekend van alle ons omringende 
landen, hier tot nu toe ontbrak, is mogelijk aan 
de relatieve bosarmoede van ons land te wijten. 

Het is te hopen dat deze fraaie soort zich weet 
te handhaven en mogelijk zelfs uit te breiden. 

Colydium elongatum zal hierbij ongetwijfeld 
profiteren van de toenemende hoeveelheid 
dood hout in de Nederlandse bossen, nu het 

belang hiervan begint door te dringen tot de 

beheerders van onze bossen. 
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