Oncomera femorata, nieuw voor de Nederlandse fauna
(Coleoptera: Oedemeridae)
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Abstract: Oncomera femorata is recorded from The Netherlands for the first time. One specimen was caught near Heerde
in the province of Gelderland.
Strausslaan 6, 5251 HG Vlijmen.

Van de heer B. van Aartsen ontving de auteur
enkele kevers ter determinatie, waaronder een
Oedemeridae van het genus Oncomera Ste¬
phens. Het betrof de soort Oncomera femorata
(Fabricius), welke volgens Brakman (1966)
niet bekend is uit Nederland. In de aanvullin¬
gen op deze lijst (Huijbregts & Krikken, 1985,
1988) wordt de soort eveneens niet voor ons
land genoemd. Uit de aangrenzende gebieden
wordt O. femorata door Lucht (1987) gemeld
uit Duitsland met inbegrip van de voormalige
DDR. Tsjecho-Slowakije, Oostenrijk, het
noorden van Zwitserland, Oost-Frankrijk en
de Benelux. Ganglbauer (1881) noemt als ver¬
spreidingsgebied Midden- en Zuid-Europa.
Vasquez-Albalate (1985) geeft een groot deel
van Europa, inclusief Engeland als versprei¬
dingsgebied aan. De soort wordt als zeldzaam
beschouwd.
Oncomera femorata werd naar alle waar¬
schijnlijkheid op licht verzameld te Heerde
(Gelderland) in de week van 14-21 september
1974 door de heer J. B. Wolschrijn. Dit exem¬
plaar bevindt zich thans in het Nationaal Na¬
tuurhistorisch Museum (NNM) te Leiden. De
kever, 13-18 mm lang, heeft opvallend smalle,
parallelle en weke dekschilden, een geelbruine
kleur en dunne lange voelsprieten. De kop is
eveneens langgestrekt en de grote ogen puilen
enigzins uit. Oppervlakkig beschouwd doet de
kever denken aan een boktor.
Koch (1989) kenmerkt O. femorata als
zijnde stenotoop en een nachtdier dat in bossen
en aan bosranden op sterk geurende bloemen

te vinden zou zijn, waar het stuifmeel eet. Over
het larvale stadium is volgens Vasquez-Alba¬
late (1985) niets bekend.
Oncomera femorata wordt met grote regel¬
maat in het buitenland verzameld in licht- en
malaisevallen door de heren A. C. Cox, H. W.
van der Wolf, J. B. Wolschrijn en C. J. Zwak¬
hals. De vangstdata voor Frankrijk (Ardèche,
Drôme, Dordogne en Var) en Spanje (Huesca)
zijn alle gelegen tussen 22 juni en 26 juli. Door
mijzelf werd een aantal kevers verzameld in
wijnvallen, welke op vijf tot zes meter hoogte
waren opgehangen in eikebomen {Quereuspubescens) in de omgeving van Les Vans, Bois de
Païolive (Frankrijk) op 22 juni 1986 en tussen
11 en 20 juli 1988.
De zeldzaamheid van de soort wordt waar¬
schijnlijk veroorzaakt door de nachtelijke le¬
venswijze van de soort. Met bovengenoemde
methoden wordt O. femorata echter (in het
zuiden van Europa) regelmatig verzameld.
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