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Inleiding 

Tot voor kort waren er twee soorten van het 
genus Asaphidion uit Nederland bekend, na¬ 
melijk A. pallipes (Duftschmid) en A. flavipes 
(Linnaeus) (Turin, 1990). Het Nederlandse A. 
flavipes materiaal bleek echter te bestaan uit 
twee soorten. De auteurs hebben het overgrote 
deel van dit materiaal onderzocht (ongeveer 
950 exemplaren, verdeeld over 590 records) en 
44% van het aantal records bleek te behoren 
tot A. flavipes en 56% tot A. curtum (Heyden) 
(Muilwijk & Heijerman, 1991). Ook in andere 
landen van Europa werd A. curtum tot voor 
kort niet van A. flavipes onderscheiden. Di¬ 
verse auteurs hebben hier reeds eerder op ge¬ 
wezen en in een aantal gevallen zelf collectie¬ 
materiaal bestudeerd op het voorkomen van 
beide soorten (zie onder meer Lohse, 1983; 
Jorum & Mahler, 1985; Speight et al, 1986). 

A. flavipes en A. curtum behoren tot de 
zogenaamde flavipes groep. Door sommige 
auteurs (o.a. Focarile, 1964; Hartmann, 1985; 
Speight et al., 1986) werd een derde soort uit 
deze groep, A. stierlini (Heyden), voor Noord- 
west-Europa vermeld. Lohse (1983) betwij¬ 
felde echter het voorkomen van A. stierlini in 
Noordwest-Europa en Lohse & Lucht (1989) 
namen deze soort dan ook niet op in hun 
catalogus en tabellen voor Asaphidion. 

Volgens M. Martinez (in litt., 1991) zijn zo¬ 
wel A. curtum als A. stierlini in het grootste 

deel van Frankrijk echter algemene soorten; 
rond Parijs zou A. stierlini zelfs algemener zijn 
dan A. flavipes, die volgens Martinez in Frank¬ 
rijk zeldzaam tot zeer zeldzaam is, met uitzon¬ 
dering van de Alpen en de Pyreneeën. Volgens 
K. Desender (persoonlijke mededeling) komt 
A. stierlini in België alleen langs de kust voor 
en is daar plaatselijk zelfs talrijk. Tenslotte 
berichtten Speight et al. (1986) dat A. stierlini 
voorkomt in Zuid-Engeland (Cambridge, 
Dorset, Essex, Hampshire, Isle of Wight, 
Kent, Somerset en Surrey). Eén en ander 
vormde de aanleiding om het beschikbare Ne¬ 
derlandse materiaal van A. flavipes en A. cur¬ 
tum te bestuderen. We vonden slechts één 
exemplaar van A. stierlini. Dit exemplaar is 
afkomstig uit de provincie Zeeland: een man¬ 
netje werd verzameld door M. Berg op 
14.V.1986 te Aardenburg (Zeeuws-Vlaande- 
ren) en bevindt zich in de collectie van het 
Zoölogisch Museum te Amsterdam. Het 
exemplaar was aanvankelijk gedetermineerd 
als A. flavipes (het verspreidingskaartje van A. 
flavipes, zoals gegeven in Muilwijk & Heijer¬ 
man (1991) verandert door deze ’correctie’ 
niet). Het werd verzameld in een droge klei- 
greppel, gelegen tussen een ruderaal terrein en 
een rietveld. De greppel was met mossen be¬ 
groeid en tevens lag er wat rietstrooisel. 

In dit artikel bespreken we de diagnostische 
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Figs. 1-6. Aedeagi van Asaphidion. 1-2, A. curtum; 3-4, A. stierlini; 5-6, A.flavipes. Van elke soort is respectievelijk de 
linker- en de rechterzijde van de aedeagus afgebeeld. 
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kenmerken van deze nieuwe soort voor de Ne¬ 
derlandse fauna. Omdat de soort niet is opge¬ 
nomen in de tabellen van Freude et al. (1976), 
Lohse & Lucht (1989) en Lindroth (1985), en 
ook niet in de op deze werken gebaseerde en 
veel gebruikte tabel van Boeken (1987), geven 
we hieronder, als service aan de Nederlandse 
carabidologen, een sleutel, waarmee de drie 
Nederlandse soorten van de flavipes groep op 
naam kunnen worden gebracht. 

Diagnostiek 

De verschillende auteurs gebruiken groten¬ 
deels dezelfde kenmerken om A. stierlini van 
de andere twee Westeuropese soorten van de 
flavipes groep te onderscheiden. A. stierlini is 
de kleinste soort van deze groep, hoewel vol¬ 
gens Hartmann (l.c.) zuidelijke exemplaren de¬ 
zelfde grootte hebben als exemplaren van A. 
curtum. A. stierlini is een relatief smalle soort 
met parallelle dekschilden. De laatste antenne- 
leden zijn donker. De dorsale zijde van de 
eerste twee antenneleden, het voorlaatste lid 
van de liptasters, de knieën en de uiteinden van 
de tarsleden zijn donker en min of meer me- 

taalglanzend. A. stierlini is kleiner dan A.fla- 
vipes en verschilt hiervan door de donkerder 
tarsleden. Het midden van de halsschildzijrand 
is hoekiger, zoals bij A. curtum. Ook wat de 
chagrinering betreft lijkt A. stierlini op A. cur¬ 
tum. A. stierlini verschilt van A. curtum vooral 
in de kleur van de poten, sprieten en tasters, die 
bij laatste soort steeds geel tot bleekgeel zijn. 

Focarile (1964), Aubry (1975), Schweiger 
(1975), Lohse (1983) en Speight et al. (1986) 
geven determinatiesleutels, waarmee de drie 
Westeuropese soorten van de flavipes groep 
kunnen worden onderscheiden. Onuitge¬ 
kleurde en ook vervuilde of vervette exempla¬ 
ren zijn op grond van uitwendige kenmerken 
niet altijd op naam te brengen. Op basis van de 
genitalia zijn de drie soorten wel met zekerheid 
te identificeren. De mannelijke genitalia zijn, in 
tegenstelling tot de vrouwelijke genitalia, een¬ 
voudig uit te preparen. Bij het vrouwelijke ge¬ 
nitaal liggen de spermatheca, de ductus en de 
annuli receptaculi ventraal in de laatste twee 
tot drie achterlijfsegmenten. 

Met uitzondering van Aubry (l.c.) geven de 
bovengenoemde auteurs tekeningen van de 
mannelijke genitalia en Focarile (l.c.) geeft te- 

Figs. 7-9. Spermathecae van 
Asaphidion. 7, A. curtum, 8, A. 
stierlini; 9, A. flavipes. 

0.5 mm 
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keningen van de annuli receptaculi van de 
vrouwtjes. In deze tekeningen komt de ruim¬ 
telijke structuur van de ringen echter niet tot 
uitdrukking. Dit geldt overigens ook voor de 
afbeeldingen van de annuli receptaculi van A. 
flavipes en A. curtum in Jorum & Mahler 
(1985), die zijn overgenomen in Lindroth 
(1985). We geven daarom , naast afbeeldingen 
van de mannelijke genitalia (figs. 1-6) en de 
receptaculi (figs. 7-9), een aantal tekeningen 
van de annuli receptaculi van de drie soorten 
(figs. 10-12), vanuit verschillende gezichtspun¬ 
ten. 

De afmetingen van A. curtum en A.flavipes, 
zoals gegeven in onderstaande sleutel, zijn uit 
(Muilwijk & Heijerman, 1991), die van A. 
stierlini zijn afkomstig van Lohse (1983). De 
afmetingen van de aedeagi zijn overgenomen 
uit Speight et al. (1986). 

Sleutel 
1. Poten, sprieten en tasters bleekgeel, hoog¬ 

stens antennae naar het uiteinde iets don¬ 
kerder. Zijrand van het halsschild enigs¬ 
zins hoekig. Lengte $$: 3.6-4.6 mm, 
lengte 2$: 3.7-4.7 mm. Lengte aedeagus 
(figs. 1-2): 0.65-0.85 mm. Spermatheca als 
in fig. 7. Annuli receptaculi als in fig. 10 
... A. curtum 

Antennae vanaf het vierde segment don¬ 
ker van kleur, knieën van tenminste één 
paar poten donkerder gekleurd ...... 2 

2. Dorsale zijde van het voorlaatste kaaktas- 
terlid donker gekleurd, kniegewrichten en 
tarsi van alle poten donker, metaalglan- 
zend. Dekschilden parallel-vormig. Het 
midden van de halsschildzijrand enigszins 
hoekig. Lengte: 3-4.2 mm. Lengte aede¬ 
agus (figs. 3-4): 0.75-0.80 mm. Sperma¬ 
theca als in fig. 8. Annuli receptaculi als in 
fig. 11 .A. stierlini 
Dorsale zijde van het voorlaatste kaaktas- 
terlid gewoonlijk geheel geel, hoogstens 
zwak verdonkerd. Tenminste de voorpo¬ 
ten geheel licht gekleurd. Dekschilden niet 
parallel-vormig. Het midden van de hals¬ 

schildzijrand minder hoekig dan bij beide 
voorafgaande soorten. Lengte 5(5: 3.8-4.9 
mm, lengte 29' 4.0-5.1 mm. Lengte aede¬ 
agus (figs. 5-6): 0.85-0.95 mm. Sperma¬ 
theca als in fig. 9. Annuli receptaculi als in 
fig. 12 ... A. flavipes 

Verspreiding 

Focarile (1964) kenschetst A. stierlini als een 
Atlantisch-Meditterrane soort, die voorkomt 
in Noord-Afrika en in een aantal Europese, 
voornamelijk rond de Middellandse Zee gele¬ 
gen landen: Spanje, Portugal, Zuid-Frankrijk, 
Italië, Griekenland, Turkije, maar ook Zuid- 
Engeland (Kent-Faversham). De soort is be¬ 
schreven aan de hand van materiaal van Sicilië. 
In Frankrijk was A. stierlini bekend van het 
Meditterrane gedeelte tot aan de Gironde (Je¬ 
anne, 1967; Aubry, 1975). Schweiger (1975) 
zegt exemplaren te kennen afkomstig uit het 
Engelse Deal (Kent) (gaat het om dezelfde 
exemplaren als bij Focarile (l.c.)?) en uit Oos¬ 
tende, België.. Hartmann (1985) schreef ver¬ 
volgens het nodig te achten deze noordelijke 
vangsten uit Zuid-Engeland en West-België te 
controleren. Hartmann (l.c.) beschikte over 
twee exemplaren van A. stierlini uit Oostenrijk 
(1939) en één ongedateerd exemplaar, volgens 
het etiket afkomstig uit Hamburg en verkregen 
door aankoop. Ook Lohse (1983) vertrouwde 
de determinaties van de Engelse en Belgische 
exemplaren niet en houdt het voor mogelijk 
dat het hier niet om A. stierlini gaat, maar om 
A. curtum. Daar komt nog bij, dat Lohse (l.c.) 
na bestudering van de afbeeldingen van het 
mannelijke genitaal van A. stierlini in Focarile 
(l.c.), tot de slotsom komt dat Schweiger (l.c.) 
niet het genitaal heeft afgebeeld van A. curtum 
maar van A. stierlini. Hoewel de tekeningen 
van de mannelijke genitalia van A. curtum en 
ook van A. flavipes, in respectievelijk Focarile 
(l.c.) en Schweiger (l.c.) verschillen vertonen, 
menen de auteurs toch dat Schweiger (l.c.) wel 
degelijk het genitaal van A. curtum heeft afge¬ 
beeld. 

Figs. 10-12. Annuli receptaculi van Asaphidion. 10, A. curtum; 11, A. stierlini; 12, A. flavipes. De afbeeldingen laten 
de ringen vanuit verschillende invalshoeken zien, de laatste afbeelding van elke rij geeft het aanzicht van ”bovenaf’, dat 
wil zeggen door de ring heen. 
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A. stierlini is weliswaar een hoofdzakelijk 
Mediterrane soort, maar gezien het voorko¬ 
men van de soort in Zuid-Engeland (Speight et 
al., 1986), de vangsten van M. Martinez in het 
noorden van Frankrijk en van K. Desender in 
het kustgebied van België, alsmede het Neder¬ 
landse exemplaar, mag geconcludeerd worden 
dat het verspreidingsgebied zich uitstrekt tot 
noordelijker gebieden in Europa. Omdat A. 

stierlini, evenals A. curtum, lange tijd niet is 
onderscheiden van A.flavipes, zal deze soort in 
de toekomst ook in Nederland mogelijk meer 
worden verzameld. 

Dankwoord 

Met dank aan M. Martinez voor het beschikbaar stellen 
van referentiemateriaal van A. stierlini. 
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