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Abstract: Philonthus alpinus, Tachyporus quadriscopulatus, Cypha tarsalis, Falagria concinna, Trichiusa immigrata and 

Meotica capitalis are recorded for the first time from The Netherlands. The records of F concinna and T immigrata, 

both associated with decaying vegetable matter, are the result of recent immigration; the other species are only recently 

discovered because they have been mixed up with closely related species. 

Bovenzevenwouden 78, 3524 CK Utrecht. 

Inleiding 

Binnen de Coleoptera genieten de Staphylini¬ 
dae een geringe populariteit, enerzijds door het 
grote aantal vaak moeilijk te onderscheiden 
soorten, anderzijds door het onaanzienlijk 
voorkomen van de meeste leden van deze fa¬ 
milie. Hierdoor is de kennis van deze groep 
binnen het Nederlands faunagebied beperkt. 
De afgelopen jaren werden door mij dan ook 
een aantal soorten verzameld die niet eerder uit 
ons land gemeld werden (Brakman, 1966; 
Huijbregts & Krikken, 1985, 1988). Gedeelte¬ 
lijk betreft het hier vondsten van moeilijk te 
herkennen soorten, gedeeltelijk gaat het om 
soorten die recent beschreven zijn. De vond¬ 
sten van Falagria concinna Erichson en Trichi¬ 

usa immigrata Lohse tenslotte, berusten waar¬ 
schijnlijk op recente areaaluitbreidingen. 
Opvallend is dat deze beide echte cultuurvol- 
gers zijn door hun binding aan rottend plant¬ 
aardig materiaal (Lucht, 1987). Dit wordt be¬ 
vestigd door de Nederlandse waarnemingen in 
respectievelijk een berg houtspaanders en een 
hoop oud hooi. 

Philonthus alpinus Eppelsheim 

Twee exemplaren, een $ en een Ç, van deze 
soort werden op 13.i.1991 gezeefd uit aan¬ 
spoelsel van de Lek te Lexmond (Amersfoort 

coörd. 130-442). Deze soort is zeer nauw ver¬ 
want met P albipes (Gravenhorst): het manne¬ 
lijk genitaal vormt het enige betrouwbare de- 
terminatiekenmerk (Lohse, 1964). Hierdoor 
zijn eerdere vangsten van deze soort misschien 
niet als zodanig herkend. Daarom werd het 
materiaal van P albipes in de collectie van het 
Instituut voor Taxonomische Zoölogie, Am¬ 
sterdam bekeken. Van twaalf onderzochte 
mannetjes bleken er twee tot P alpinus te be¬ 
horen (Baarn, 30.v. 1920, leg. A. Reclaire; Val¬ 
kenburg, 20.ix. 1937, leg. A. Reclaire). Door 
S. C. Langeveld werd een exemplaar van deze 
soort gevangen in de Amsterdamse Waterlei¬ 
dingduinen (16.iv. 1988, Amersfoort-coörd. 97- 
483). Het verspreidingsgebied van P alpinus 

strekt zich uit over grote delen van Noord- en 
Midden-Europa: van Zweden en Groot-Brit- 
tannië tot Spanje en Tsjecho-Slowakije (Palm, 
1963; Coiffait, 1974; Lucht, 1987). Uit België 
wordt zij gemeld van Melle (Segers, 1986b): „in 
20-days old cattle-droppings”. Coiffait (1974) 
geeft mest in de subalpine zone als biotoop, 
maar vermeldt daarbij „descend parfois dans 
les vallées”, hiermee suggererend dat de soort 
eigenlijk beperkt is tot het gebergte. Koch 
(1989) zegt niets over een voorkeur voor ber¬ 
gen maar noemt daarentegen, specifiek voor de 
kuststreek, het voorkomen onder aanspoelsel. 
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spoelsel. Deze soort is tot nu toe in ons land 
over het hoofd gezien en is, hoewel minder 
verbreid dan R albipes, mogelijk niet zeld¬ 
zaam. 

Tachyporus quadriscopulatus Pandellé 
syn.: signifer auct. nee Pandellé 

Van deze soort werd op 23.xii.1983 een $ ge¬ 
vangen, dat ik pas onlangs als zodanig her¬ 
kende. Zij is te onderscheiden van T a triceps 

Stephens, waar ze op lijkt, door de lengte van 
de aedeagus (~ 850 pm bij T quadriscopula¬ 

tus?; ~ 625 pm bij T atriceps) en de duidelijk 
verbrede voortarsen van het mannetje. De 
vindplaats (Zeist, Kerkebosch, Amersfoort- 
coörd. 147-454) bestaat uit een klein mosrijk 
heideveldje met opslag van berk en eik op de 
droge zandgrond van de Utrechtse Heuvelrug. 
Dit biotoop stemt overeen met wat hierover in 
de literatuur vermeld wordt: „auf trockenem 
Sandboden, in Moose, das von Calluna oder 
Gras durchwachsen ist” (Kerstens, 1956). 
Koch (1989) noemt T quadriscopulatus eury- 
toop en xerophiel. De soort wordt vermeld 
voor Engeland (Pope, 1977), Duitsland, Oos¬ 
tenrijk, Tsjecho-Slowakije (Lucht, 1987) en 
Scandinavië (Silfverberg, 1979). Controle van 
een 50-tal exemplaren (uit de collecties van de 
auteur en het Instituut voor Taxonomische 
Zoölogie, Amsterdam) van T atriceps leverde 
geen T quadriscopulatus op, evenals een re¬ 
cent bezoek (lO.iii. 1991 ) aan de vindplaats in 
Zeist. Gericht zoeken in het juiste biotoop zal 
misschien meer vindplaatsen van deze zeld¬ 
zame soort op kunnen leveren. 

Cypha tarsalis (Luze) 

Tussen dorre bladeren aan de voet van een 
beuk werd op 8.xii. 1990 een mannetje van deze 
soort gezeefd. De vindplaats is gelegen op het 
landgoed Oldenaller bij Nijkerk (Amersfoort- 
coörd. 164-473). Een zekere determinatie bin¬ 
nen het geslacht Cypha is vaak alleen mogelijk 
met behulp van het mannelijk genitaal. Goede 
afbeeldingen zijn te vinden in Palm (1966). 
Cypha tarsalis wordt van de ons omringende 
landen gemeld uit Scandinavië, Denemarken, 

Duitsland en België (Silfverberg, 1979; Lucht, 
1987; Segers, 1986a), maar niet uit Groot-Brit- 
tannië (Pope, 1977). Opvallend is de versprei¬ 
ding in Scandinavië, die beperkt is tot een 
strook langs de kust (Palm, 1966). Misschien 
komt deze soort meer voor, maar is ze tot nu 
toe over het hoofd gezien. 

Falagria concinna Erichson 

Van deze soort werden op 7.x. 1991 drie exem¬ 
plaren gezeefd uit een hoop spaanders, ont¬ 
staan door het ter plaatse versnipperen van 
snoeihout, in de berm van een weg te Vechten 
(Ut; Amersfoort-coörd. 139-452). Deze sier¬ 
lijke soort, die onmiddellijk opvalt door de zeer 
slanke ledematen, komt verspreid door de ge¬ 
hele tropische en subtropische zone voor. Hoe¬ 
wel al langer bekend uit Zuid-Europa, wordt 
deze soort de laatste jaren steeds vaker uit 
noordelijker streken gemeld: Duitsland, 
Groot-Brittannië, Zweden en Denemarken 
(Vogel, 1980; Appleton, 1987; Silfverberg, 
1979; Lucht, 1987). Inmiddels heeft de soort 
zich over geheel Midden-Europa verspreid 
(Lohse & Lucht, 1989). De vindplaatsen be¬ 
treffen meestal sterk door de mens beïnvloede 
biotopen, zoals te Düsseldorf in rottend stro en 
in een hoop afval in de haven van Hamburg. 
In Engeland wordt de soort dan ook niet als 
ingeburgerd beschouwd (Pope, 1977). Of F. 

concinna een permanente aanwinst voor de 
Nederlandse fauna vormt, zal in de toekomst 
blijken. 

Trichiusa immigrata Lohse 

Op l.vi.1991 werd een tiental exemplaren van 
deze recentelijk uit Noord-Amerika geïmpor¬ 
teerde soort (Lohse & Lucht, 1989) gezeefd uit 
een hoop oud hooi te Mechelen (Amersfoort- 
coörd. 192-312). Binnen de Callicerini is Tri¬ 

chiusa gemakkelijk te herkennen aan het 
smoezelig behaarde voorlijf en het ovale, van 
het eerste tot het vierde segment verbrede, ach¬ 
terlijf. T. immigrata werd in 1975 voor het eerst 
in Europa gesignaleerd in Berlijn. Zij heeft zich 
sindsdien in hoog tempo over geheel Midden- 
Europa verbreid (Lohse & Lucht, 1989) en nu 
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dus ook Nederland bereikt. De soort, die te 
vinden is in warme kompost en dergelijke, 
vliegt graag en zal zich de komende tijd nog wel 
verder uitbreiden. 

Meotica capitalis (Mulsant & Rey) 
syn.: apicalis Benick 

Deze soort werd de afgelopen j aren een aantal 
malen verzameld: Udenhout (Amersfoort- 
coörd. 139-404), 2 $2 gezeefd op 17.iii. 1990; 
Boxtel, De Geelders (Amersfoort-coörd. 156- 
400), 20.x. 1990, een $ en op 13.iii. 1991 in het¬ 
zelfde terrein (Amersfoort-coörd. 153^100) 
nogmaals een $. De vindplaats in Udenhout 
betreft een vochtig populierenbos op zavel. In 
Boxtel werd M. capitalis verzameld in een 
vochtig eikenbos en op de bodem van een 
drooggevallen sloot in een schraal hooiland. 
Deze soort is nauw verwant met M. exilis 
(Erichson). De beste verschilkenmerken met 
deze soort worden in beide geslachten ge¬ 
vormd door het genitaal (Lohse, 1974). De 
spits van de aedeagus van M. capitalis is spa¬ 
telvormig verbreed en uitgerand; dit in tegen¬ 
stelling tot de afgeronde spits bij M. exilis. Bij 
het vrouwtje van M. capitalis heeft de sperma- 
theca een extra knik. Daarnaast is M. capitalis 
iets forser, gemiddeld lichter van kleur en heeft 
minder brede sprietleedjes. Een revisie van een 
gedeelte van het materiaal dat in de collectie 
van het Instituut voor Taxonomische Zoölo¬ 
gie, Amsterdam onder M. exilis stond leverde 
nog vijf vindplaatsen op: Arnhem, iv., leg. H. 
J. Veth; Leeuwen (Ge), iii.1917, leg. D. Mac 
Gillavry; Amsterdamsche Bosch, 17.iv. 1957 & 
27.ii. 1961, leg. A. C. Nonnekens; Princenhage 
(NB), viii.1919, leg. P. v. d. Wiel en Schin op 
Geul, 2.L1937, leg. P. v. d. Wiel. Het voorko¬ 
men van M. capitalis wordt gemeld uit de 
volgende landen: Groot-Brittannië, Scandina¬ 
vië, Denemarken, Duitsland, Tsjecho-Slowa- 
kije, Oostenrijk (Benick, 1954; Lucht, 1987; 
Pope, 1977; Silfverberg, 1979). Van de 85 on¬ 
derzochte exemplaren bleken er 17 tot M. ca¬ 
pitalis te moeten worden gerekend; deze is 
daarmee in ons land na M. exilis de algemeen¬ 
ste soort van dit geslacht. 
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