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Abstract: Coeliodes nigritarsis is recorded for The Netherlands for the first time. Four specimens were collected from 

birch trees using a beating tray, in a peatmoor near Winterswijk, province of Gelderland. 

Tarthorst 597, 6708 HV Wageningen. 

Inleiding 

Volgens Everts (1903) komen in Europa 12 
soorten van het genus Coeliodes Schönherr 
voor, waarvan vijf ook in Nederland. In de 
naamlijst van Brakman (1966) worden de¬ 

zelfde vijf soorten genoemd en één soort als 

voorkomend in het aangrenzend gebied. Vol¬ 
gens Huijbregtsen Krikken(1985, 1988) zijner 
sindsdien geen nieuwe soorten van dit genus 
voor onze fauna gemeld. 

Op 8 juni 1992 klopte ik twee exemplaren 
(SS) van C. nigritarsis Hartmann van jonge 
berken (Betula spp.) in het Wooldse Veen bij 
Winterswijk en op 5 mei 1993 wederom twee 
exemplaren (1$, 1$). 

Systematiek 

Coeliodes nigritarsis werd oorspronkelijk door 
Hartmann beschreven als een subspecies van 
C. rubicundus (Herbst). Ook Everts (1903) 
noemt in een voetnoot het voorkomen van 
\ . . eene groote var. nigritarsis Hartmann uit 
het Schwarzwald . . .’ en Hoffmann (1954) 
neemt nigritarsis eveneens op als een variëteit 
van C rubicundus. Coeliodes nigritarsis werd 
echter door Reitter (1916) reeds als een goede 

soort beschouwd, hierin gevolgd door meer 
recente auteurs als Dieckmann (1972), Lohse 
(1983), Tempère & Péricart (1989) en Morris 
(1991). Volgens Dieckmann (1972) rechtvaar¬ 
digen de morfologische kenmerken, de biolo¬ 
gische bijzonderheden en het sympatrisch 

voorkomen met C. rubicundus de specifieke 
status. 

Beide soorten kunnen met behulp Dieck¬ 
mann (1972) en Lohse (1983) goed onderschei¬ 

den worden. Coeliodes nigritarsis is duidelijk 
groter dan C. rubicundus, de tarsen zijn veel 
donkerder, soms bijna zwart, de tussenruimten 
op de dekschilden zijn minder gewelfd en de 
even tussenruimten hebben doorgaans meer 
schubrijen dan bij C. rubicundus. Bij twijfel 
kan nog de vorm van aedeagus als diagnostisch 
kenmerk gebruikt worden, terwijl het pygi- 
dium bij het vrouwtje van C. nigritarsis is voor¬ 

zien van een scherpe lengtekiel, die bij C. ru¬ 
bicundus ontbreekt. 

Oecologie 

Vier van de zes inheemse soorten van Coeli¬ 
odes, namelijk C. erythroleucus (Gmelin), C. 
ruber (Marsham), C. trifasciatus Bach en C 
dry ados (Gmelin), leven op eiken (Quer eus 
spp.) en deze worden gerekend tot het subge- 
nus Coeliodes s. str. De twee op berken (Betula 
spp.) levende soorten, C. rubicundus en C. 
nigritarsis, worden tot het subgenus Coeliodi- 
nus Wagner gerekend (Everts, 1903; Lohse, 
1983; Koch, 1992). Coeliodes nigritarsis zou 
monofaag op de zachte berk (B. pubescens 
Ehrh.) voorkomen terwijl C. rubicundus op de 
ruwe berk (B. pendula Roth) en in de Alpen op 
de dwergberk (B. nana L.) voorkomt (Dieck- 
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mann, 1972; Koch, 1992). Allen (1950) meldt 

dat C. nigritarsis in Centraal- en Noord- 

Europa op berken en op wilgen (Salix spp.) 

zou voorkomen. Volgens Reitter(1916) leeft C. 

nigritarsis in het Schwarzwald op berken en de 

geoorde wilg (Salix aurita L.). 

Terwijl C. rubicundus algemeen voorkomt 

in allerlei biotopen als bosranden, heiden en 
hoogvenen, schijnt C. nigritarsis veel meer een 

stenotope soort waarvan de verspreiding be¬ 
perkt is tot hoogveengebieden (Dieckmann, 

1972; Koch, 1992). De vangst in het Wooldse 
Veen is hiermee in overeenstemming. 

Over de larvale ontwikkeling van de soorten 

van het genus Coeliodes is weinig bekend. De 

larven van C. nigritarsis leven waarschijnlijk, 

net als de larven van C. rubicundus, in de 

vrouwelijke katjes van hun waardplanten 
(Scherf, 1964; Dieckmann, 1972; Koch, 1992). 

Volgens Dieckmann (1972) verschijnen de 

imagines in april. De kevers van de nieuwe 

generatie zoeken waarschijnlijk al in juli hun 

winterverblijf op in het strooisel (de moslaag). 

Ook de imagines van C. rubicundus gaan al 

vroeg in het jaar naar hun winterverblijf. Vanaf 

augustus treft men geen kevers meer aan op de 
waardplant; deze zouden dan nog wel te ver¬ 

zamelen zijn door het zeven van strooisel 
(Dieckmann, 1972). 

Verspreiding 

Coeliodes rubicundus is een in heel Europa 
wijd verbreide en niet zeldzame soort. Voor 

ons land meldt Brakman (1966) deze soort 
voor alle (11) provincies met uitzondering van 

Friesland, Groningen, Drenthe en Utrecht. 

Friesland kan echter aan de zeven provincies 
worden toegevoegd: in juli 1974 verzamelde ik 

vier exemplaren in Oudehaske (Scharster- 
land). 

Coeliodes nigritarsis daarentegen is zeldza¬ 
mer en met een beperkter verspreidingsgebied: 
Schotland, Zweden, Finland, Denemarken, 
Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Polen 

(Dieckmann, 1972; Lucht, 1987) en sinds kort 
ook Engeland (Cumberland; Read, 1992). In 
de catalogus van Lucht (1987) wordt de soort 
niet voor de Benelux-landen vermeld. 

Het is niet uitgesloten dat C. nigritarsis in ou¬ 
dere collecties voorkomt als C. rubicundus ni¬ 
gritarsis. Zo stonden er in de palaearctische 

collectie van het Zoölogisch Museum te Am¬ 

sterdam buitenlandse exemplaren van C. nigri¬ 

tarsis als variëteit van C. rubicundus. Het ver¬ 

dient dus aanbeveling om het materiaal van C. 

rubicundus van de Nederlandse collecties te 

controleren op de aanwezigheid van C. nigri¬ 
tarsis. 
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