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Abstract: Brachyderes (Sulciurus) lusitanicus is reported for the first time from The Netherlands (Helden, province of 

Limburg) and Belgium (Postel, province of Antwerpen). These locations are far to the north of the established range of 

occurrence of B. lusitanicus: southwestern France and the Iberian Peninsula. In Helden the species was abundant in a 

plantation of young trees of Pinus sylvestris. 
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Inleiding 

De tweede auteur verzamelde op 27 augustus 

1992 een paar opvallende snuitkevers bij het 

afkloppen van eiken in de Heidense Bossen 

nabij Helden (provincie Limburg; Amers- 

foort-coördinaten 199.369; UTM code 

KB9288, KB9289). In mei 1993 kregen 

Jeanne Kuijper-Nannenga en de eerste auteur 

een exemplaar ter determinatie aangeboden. 

Het bleek om een nieuwe soort voor de 

Nederlandse fauna te gaan, namelijk Brachy¬ 

deres lusitanicus (Fabricius) (fig. 1). De au¬ 
teurs bezochten het bosgebied opnieuw op 11 

juni en 2 juli 1993 en op 12 april 1994. De 

soort kon telkens in aantal verzameld worden 

en was vooral op 2 juli 1993 in groot aantal 

(meer dan honderd waargenomen exempla¬ 

ren) aanwezig. De kevers werden hoofdzake¬ 
lijk aangetroffen op jonge exemplaren van de 

grove den (Pinus sylvestris L.) maar konden 

ook van tussen de dennen staande berken 

(.Betula sp.) en eiken (Quercus sp.) worden ge¬ 
klopt. 

Brachyderes lusitanicus was tot nu toe niet 
bekend uit Nederland of het aangrenzende ge¬ 

bied (Heijerman, 1993; L.G. Moraal, persoon¬ 

lijke mededeling) noch uit Midden-Europa 

(Lucht, 1987). Navraag bij andere coleoptero- 

logen bracht echter een niet eerder gemelde 

vondst aan het licht uit Postel (België, provin¬ 

cie Antwerpen; Lambert-coördinaten 20(8). 

22(0); UTM code FS58), dicht bij de Neder¬ 

landse grens, waar op 19 mei 1985 twee exem¬ 

plaren van B. lusitanicus werden verzameld 

door Chr.J.M. Berger. Nederlandse exempla¬ 

ren van B. lusitanicus zijn gedeponeerd in de 

collecties van het Nationaal Natuurhistorisch 

Museum (Leiden), het Instituut voor Taxono- 

mische Zoölogie (Amsterdam), de vakgroep 

Entomologie, Landbouw Universiteit (Wa- 

geningen), het Instituut voor Bos- en Na¬ 

tuuronderzoek (IBN-DLO, Wageningen), de 

Plantenziektenkundige Dienst (Wageningen), 

en in verschillende privé collecties. 

Diagnose 

Brachyderes lusitanicus wordt niet vermeld in 

het gebruikelijke determinatiewerk voor de 

Middeneuropese fauna (Smreczyhski, 1981), 

maar wel in dat voor de Franse fauna 

(Hoffman, 1950). Tot het genus Brachyderes 

Schönherr worden volgens de huidige inzich¬ 

ten 17 taxa gerekend (De Viedma, 1966), die 

te determineren zijn met de publikaties van 

Flach ( 1907), Hoffmann ( 1963) en De Viedma 

(1966). In de Benelux en in Midden-Europa 



Ent. Ber., Amst. 54 (1994) 213 

was tot nu toe alleen Brachyderes incanus 

(Linnaeus) aangetroffen. De twee Nederland¬ 
se soorten zijn als volgt te onderscheiden: 

- Basis van de dekschilden ongerand. Dek¬ 
schilden effen grijsachtig bruin beschubd 

en behaard. Schubjes langwerpig toege¬ 
spitst. 6-10 mm. 

. Brachyderes incanus 

- Basis van de dekschilden met een opstaand 
randje (fig. 1). Dekschilden spaarzaam be¬ 

haard, met een metaalachtig beschubde zij- 
band op de buitenste tussenruimtes van de 
dekschilden en een wit beschubde schou- 

dervlek. Schubjes rondovaal. 10-15 mm. 
. Brachyderes lusitanicus 

Evenals andere Brachyderes-soorten vertoont 
B. lusitanicus een opvallend sexueel dimorfis- 

me. In het veld valt al op dat de mannetjes veel 
slanker zijn dan de vrouwtjes (fig. 1). Bij de 
vrouwtjes is het dekschild in het midden inge¬ 
knepen en het anaalsegment in de lengte ge¬ 

groefd (subgenus Sulciurus Flach), achterop 
de dekschilden is een tweede schubvlek aan¬ 
wezig in de zesde tussenruimte, en de dek¬ 

schilden zijn aan weerszijden voorzien van 

een bultje voor het uiteinde van de puntig uit¬ 

getrokken naad. De groef op het anaalsege- 
ment en de dekschildbultjes zijn niet bij alle 
Nederlandse exemplaren even sterk ontwik¬ 

keld en zijn soms zelfs zo goed als afwezig. 
Bij de mannetjes zijn de eerste twee sternieten 
en het anaalsegment breed ingedrukt. De 
Nederlandse exemplaren komen overeen met 

de beschrijving van de nominaatvorm (Flach, 
1907; Hoffmann, 1963). Evenals B. incanus is 

B. lusitanicus ongevleugeld en zijn de dek¬ 
schilden op de naad vergroeid. Brachyderes 

lusitanicus is de enige soort van het subgenus 
Sulciurus, terwijl B. incanus tot het subgenus 
Brachyderes s.str. wordt gerekend (De 

Viedma, 1966). 

Verspreiding en biologie 

Het areaal van bijna alle Brachyderes-soorten 
is beperkt tot het Iberisch Schiereiland, 
Noordwest-Afrika of de Canarische Eilanden 
(Flach, 1907; Hoffmann, 1963; De Viedma, 
1966). Alleen B. incanus is in Europa wijd 
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verspreid. Het tot nu toe bekende versprei¬ 

dingsgebied van B. lusitanicus beslaat Portu¬ 

gal, Spanje en zuidwestelijk Frankrijk, waar¬ 

bij de noordgrens ongeveer loopt van 

Bretagne tot Lyon (Hoffmann, 1950; De Vied- 

ma, 1966; Tempère & Péricart, 1989). De 

vondsten in de Benelux vormen dus een be¬ 

langrijke noordwaartse uitbreiding van het 

areaal. 
De biologie van B. lusitanicus is bestudeerd 

door Xambeu (1892, 1900, 1901) in de bergen 

bij Ria (Frankrijk, Département Pyrénées- 

Orientales, 1000 m). Ook de pre-imaginale sta¬ 

dia zijn door Xambeu (1892, 1900, 1901) uit¬ 

gebreid beschreven. De levenscyclus verloopt 

volgens Xambeu als volgt. In de voorzomer, na 

de paring, is het ovarium van het vrouwtje ge¬ 

vuld met een honderdtal eitjes (lengte 0,6 mm, 

diameter 0,2 mm, lichtgeel). Ze worden in 

groepjes van een tiental tegelijk afgezet onder 

stenen of in de grond in de buurt van dennen en 

komen na ruim tien dagen uit. De larve leeft 

Fig. 2. Vrouwelijk exemplaar van Brachyderes lusitani¬ 

cus op naalden van grove den (foto: R. Krekels). 

ondergronds aan dennewortels. De winter 

wordt doorgebracht in de grond, waarna in het 

voorjaar verder wordt gevreten. Omstreeks ju¬ 

ni is de larve volgroeid, ongeveer 12 mm lang, 

en volgt de verpopping in een gladwandige 

aardcocon. De pop meet ongeveer 9 bij 3 mm 

en het popstadium duurt ongeveer een maand. 

Na het uitkomen ‘schrijdt’ het imago naar de 

dichtstbijzijnde boom om te paren. Volgens 

Xambeu sterven de mannetjes hierna, terwijl 

de vrouwtjes de eieren gaan afzetten en het 

imago tot in de winter is aan te treffen. 

Brachyderes lusitanicus moet volgens 

Xambeu gerekend worden tot de voor de bos¬ 

bouw schadelijke insekten. Volgens Hoffmann 

(1950) komt B. lusitanicus in Frankrijk vooral 

voor op zeeden (Pinus pinaster Solland) en 

vreten de volwassen kevers zowel aan denne¬ 

naaiden als aan bladeren van loofbomen. 

Discussie 

De vondsten van B. lusitanicus in de Benelux 
zijn verrassend omdat het een niet-vliegende 

soort betreft met een Zuidwesteuropese ver¬ 

spreiding. Dit doet vermoeden dat de soort op 

de een of andere manier in Nederland en 

België is geïntroduceerd. Mogelijk is de soort 

met plantmateriaal getransporteerd, zoals door 
Palm (1976) wordt verondersteld ter verkla¬ 

ring van het voorkomen op het Canarische ei¬ 

land Fuerteventura. Het lijkt onwaarschijnlijk 

dat B. lusitanicus reeds lange tijd in de 

Benelux voorkomt; vanwege zijn opvallende 

grootte zal de soort, ook door bosbeheerders, 

niet jarenlang over het hoofd zijn gezien. De 

aanwezigheid van een grote populatie in 

Helden geeft aan dat de soort zich in geëigen¬ 

de terreinen in Nederland kan handhaven. 

Het bosgebied in Helden waar B. lusitani¬ 

cus is aangetroffen is een voormalig stuifzand- 

gebied dat hoofdzakelijk beplant is met grove 

den. De imago’s vreten aan de dennenaaiden 
(fig. 2). Een gedeelte van de begin juli 1993 

gevonden exemplaren had nog weke dekschil¬ 
den wat er op duidt dat deze behoorden tot de 

nieuwe generatie. Ook werd op die dag een 

aantal paartjes in copula waargenomen. Dit is 
in overeenstemming met de door Xambeu be- 
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schreven cyclus. De vondst van mannetjes in 
het vroege voorjaar, april 1994, is dit echter 

niet. De vangstdata duiden er op dat het vol¬ 
wassen insekt praktisch het hele jaar te vinden 

is. Het tot nu toe verkregen beeld van de le¬ 

venswijze lijkt erg op dat van B. incanus (De 
Fluiter & Blijdorp, 1935). Het is mogelijk dat 

de nieuwe generatie van B. lusitanicus wat 
eerder (juni/juli) verschijnt dan die van B. in¬ 

canus (augustus), maar het vroege uitkomen 

van de nieuwe generatie in 1993 kan ook het 
gevolg zijn geweest van de warme lente in dat 

jaar. Op grond van de verspreiding lijkt het 
aannemelijk dat B. lusitanicus (nog) hogere 

warmte-eisen aan zijn omgeving stelt dan B. 

incanus. In Helden werden de imago’s vooral 
aangetroffen op jonge dennen met weinig on¬ 

dergroei. In oudere percelen met een dichtere 
begroeiing werden relatief weinig exemplaren 
aangetroffen, terwijl in een nabijgelegen ver¬ 

gelijkbaar bosperceel met een veel vochtigere 

bodem geen enkel exemplaar werd aangetrof¬ 
fen. Of B. lusitanicus in Nederland een verge¬ 
lijkbare schade kan gaan aanrichten in de den- 
nenbosbouw als B. incanus zal in de toekomst 

blijken. 
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