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Abstract: All Dutch specimens of Cardiastethus fasciiventris were misidentified and appear to belong to Dysepicritus
rufescens, which is recorded here from The Netherlands for the first time. Biological and distributional notes on the species
are given.
Pomona 66, 6708 CC Wageningen.

De Anthocoride Cardiastethus fasciiventris
(Garbiglietti) wordt voor het eerst voor Neder¬
land vermeld door Reclaire (1936) op grond
van de vondst van een vrouwtje op 3.viii. 1935
in het Gelderse Terborg door P. van der Wiel.
In 1937 verzamelde Van der Wiel tussen 1 en
4 augustus materiaal van dezelfde soort in Ter¬
borg (vier mannetjes en een vrouwtje). Het
bewuste materiaal bevindt zich in de collectie
van het Zoölogisch Museum, Amsterdam en
in de collectie van de auteur (het vrouwtje van
de tweede vondst). Péricart (1972) en Aukema
(1989) nemen de waarneming van fasciiventris
op basis van de publikatie van Reclaire zonder
meer over.
Vergelijking met recent in Hongarije verza¬
meld materiaal leidde echter al snel tot de con¬
clusie, dat het bewuste materiaal niet behoort
tot fasciiventris, maar tot de nog niet eerder uit
ons land vermelde Dysepicritus rufescens
(Costa). Beide soorten lijken qua habitus zeer
veel op elkaar, maar verschillen duidelijk wat
betreft rostrumlengte: C. fasciiventris (fig. 1)
heeft een veel langer rostrum dan D. rufescens
(fig. 2) (Péricart, 1972).
Dysepicritus rufescens leeft uitsluitend van
Psocoptera en is in zeer verschillende milieus
gevangen: op de schors van bomen (dennen
( Pinus sp.), sparren (Picea sp.), eiken (Quercus
sp.) en laurier (Laurus nobilis L.)), in mos, op

lagere planten en tussen plantaardig afval (on¬
der andere in hooi) (Péricart, 1972). Met name
russen (Juncaceae), grassen (Gramineae) en
cypergrassen (Cyperaceae) worden door Péri¬
cart genoemd als verblijfplanten. Van de le¬
venscyclus is weinig bekend.
Het verspreidingsgebied is tamelijk groot en
volgens Péricart (1972) nog onvolledig bekend,
omdat D. rufescens niet algemeen voorkomt.
De soort is thans met zekerheid bekend uit
Nederland, Frankrijk, Corsica, Sardinië, Ita¬
lië, Sicilië, Oostenrijk, Hongarije, Joegoslavië,
Roemenië, Bulgarije, Rusland, Turkije, Israël,
Tunesië, Algerije en Marokko. (Josifov, 1986;
Péricart, 1972). Waarnemingen uit Engeland,
België, Portugal, Spanje, Duitsland en Tsjechoslowakije zijn onbevestigd (Péricart, 1972).
Hoewel Cardiastethus fasciiventris ge¬
schrapt wordt van de Nederlandse lijst, is het
zeker niet uit te sluiten dat deze soort ook bij
ons voorkomt (Péricart, in litt., 1989).

Fig. 1-2. Kop van opzij. 1, Cardiastethus fasciiventris; 2,
Dysepicritus rufescens (naar Péricart, 1972). Let op het
verschil in rostrumlengte tussen beide soorten.
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