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Dromius longiceps in de Brabantse 

Biesbosch (Coleoptera: Carabidae) 

Op 11 februari 1993 ving de tweede auteur één 

exemplaar van Dromius longiceps Dejean 

(Coleoptera: Carabidae) langs de oever van de 

rivier de Amer in een rietstengel (Phragmites 

australis (Cav.) Steudel). 

In de loopkeveratlas van Turin et al. (1977) 

worden 13 records van Dromius longiceps 

vermeld. Volgens Turin (mondelinge medede¬ 

ling) zijn hem inmiddels 54 meldingen uit ons 

land bekend. D. longiceps is een Eurocaucasi- 

sche soort van Noord- en Midden-Europa 

(Büngener et al., 1991). 

Dromius longiceps is een slanke, 5,2-6,5 

mm grote soort met lichtgeel gekleurde dek¬ 

schilden met een druppelvormige, lichtbruine 

vlek langs de naad. De kop is roodbruin en op¬ 

vallend langgerekt. Vooral dit laatste kenmerk 

is karakteristiek voor D. longiceps. Volgens 

Koch (1989) is de soort ’’stenotop, hygrophil, 
paludicol; an sumpfigen, vegetationsreichen 

Ufern, in Genist, unter Weidenrinde, in 

Phragmites - Stengeln und auf Gebüsch”. In 

Rheinhessen-Pfalz (Duitsland) werd de soort 
gevonden in afgebroken rietstengels, in lig¬ 

gende stengeldelen van moeraswolfsmelk 

(Euphorbia palustris L.) en in oude, overjari¬ 

ge stengels van brandnetels (Urtica sp.) 

(Büngener et al., 1991). 

Onze ervaring in de Brabantse Biesbosch is 

enigzins afwijkend: wij vonden D. longiceps 

overwegend in rietstengels. In kleine aantallen 

werden bovendien Dromius sigma (Rossi) en 

Demetrias monostigma Samouelle in de sten¬ 

gels aangetroffen. In de stengels van brandnetel 

overheerste Demetrias imperialis (Germar). 

Dromius longiceps houdt zich bij voorkeur 
op in staande rietstengeldelen, welke zijn af¬ 

gebroken tussen de intemodiën óf in delen van 
rietstengels, waarin zich een uitvliegopening 

van een insekt bevindt. Verder stelden we vast 

dat er kennelijk een voorkeur bestaat voor 

stengeldelen met een doorsnede van 5,5 à 6 

mm en/of uitvliegopeningen van 1 à 1,5 mm in 

doorsnede. De waarnemingen, waarvan hier¬ 

onder een overzicht volgt, betroffen vrijwel 

uitsluitend vrouwtjes. 

Waarnemingen 

Rivieroever Amer: 11.ii.1993(1 ex.), 14.ii.1993 

(7 ex.), 23.ii.1993 (81 ex.), ll.iii.1993 (5 ex.), 

7.VÜ.1993 (1 ex., dood in rietstengel); Bies¬ 

bosch: Boerenplaat, 7.iv.l993 (4 ex.); Paar¬ 

denkop, 7.iv.l993 (1 ex.); Omgeving Postgat, 

7.iv.l993 (1 ex.); Toontjesplaat, 17.V.1993 (2 

ex.). 

De enige twee mannetjes van D. longiceps 

werden in rietstengels gevonden op 7.VÜ.1993 
langs de oever van de Amer. 

Steekproefsgewijs werden ook een aantal 

andere met riet begroeide platen en oevers in 

het noordelijk en oostelijk deel van de Bra¬ 

bantse Biesbosch onderzocht op het voorko¬ 

men van D. longiceps, echter zonder resultaat. 
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