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Duizend- en miljoenpoten (Chilopoda en Diplopoda) uit 
Drenthe en Oost Groningen 

door 

C. A. W. JEEKEL 
(Instituut voor Taxonomische Zoölogie (Zoölogisch Museum), Amsterdam) 

Ter afsluiting van ons voorlopig onderzoek naar het voorkomen van beide dier¬ 
klassen in de oostelijke provincies van ons land, richtten wij in het voorjaar van 1972 
onze aandacht op Drenthe en Groningen. Van Drenthe kenden wij slechts twee soorten 
Chilopoda en vier soorten Diplopoda, terwijl Groningen, toch al faunistisch slecht 
onderzocht, voor de twee groepen nog geheel incognita was. !) 

Met als uitgangspunt Borger verzamelden mijn vrouw en ik van 1 tot 4 mei 1972 
op een 14-tal plaatsen in de provincie Drenthe en op 5 plaatsen in het zuid-oostelijk 
deel van de provincie Groningen. Evenals bij de vorige tochten concentreerden wij ons 
ditmaal op het onderzoek van loofbossen, omdat zich in dat biotoop vermoedelijk het 
duidelijkst de faunistische verschillen tussen de verschillende provincies zullen blijken 
te manifesteren. Dennenbos, heide, en vooral in cultuur gebrachte terreinen herbergen 
in het algemeen slechts de door het gehele land verbreide soorten. 

Na verwerking van de vondsten zijn nu van Drenthe 9 Chilopoda en 6 Diplopoda, 
van Groningen 7 Chilopoda en 7 Diplopoda bekend. 

De hierna volgende plaatsen werden bezocht; de nummers tussen haakjes corres¬ 
ponderen met die op het kaartje. 

Drenthe. (1) Gern. Roden, Foxwolde, Kleibos, gemengd hakhout, 2.V.; (2) Gern. 
Norg, Peest, eikenhakhout, 2.V.; (3) Vries, oud loofbos bij meeuwenkolonie, 2.V.; 
(4) Gern. Anlo, Anderen, loofbosresten, 2.V.; (5) Gern. Gasseite, Gasselter Veld, 
eiken-berken wal, 2.V.; (6) Gern. Borger, Drouwener Veld, gemengd bos, 2.V.; (7) Gern. 
Borger, Bronneger, esbosje en eikenhakhout, 3.V.; (8) Gern. Beilen, Hooghaler Zand, 
oud eikenhakhoutbos, 4.V.; (9) Gern. Westerbork, Padenbos, loofbos, 3.V.; (10) Gern. 
Westerbork, Orvelter Zand, dennenbos, vochtig heideterrein, onder stammen, 4.V.; 
(11) Gern. Odoorn, Hunse Bos, eikenhakhout, 3.V.; (12) Gern. Emmen, Weerdinger- 
veld, eikenhakhout, 4.V.; (13) Gern. Westerbork, Balinger en Mantinger Zand, eiken¬ 
hakhout, 3.V.; (14) Gern. Oosterhesseïen, De Klencke, oud loofbos, 3.V. 

Groningen. (15) Gern. Stadskanaal, gemeentebos, jong loofbos, I.V.; (16) Gern. 
Vlagtwedde, Smeerling, hoog loofbos, I.V.; (17) Gern. Vlagtwedde, Ter Borg, loofbos, 
I.V.; (18) Gern. Vlagtwedde, Ter Apel, Tempelbos, hoog loofbos, 4.V.; (19) Gern. 
Vlagtwedde, Ter Apel, hoog eikenbos, 4.V. 

De soortenlijst van de beide provincies ziet er nu als volgt uit. Belangwekkend zijn 
vooral de vondsten van Lithobius aulacopus en L. pelidnus. 

]) Historisch gezien is dit laatste niet juist. Reeds in 1825 gaf het Genootschap ter 
Bevordering der Natuurlijke Historie te Groningen onder de naam ’’Initia Faunae 
Groninganae of Proeve van eene Naamlijst der Dieren welke in de provincie 
Groningen gevonden worden” een faunistische lijst uit, waarin onder meer enige 
duizend- en miljoenpoten worden vermeld. Ook in de tussen 1825 en 1836 uitge¬ 
geven vervolgen op deze lijst werden nog enkele soorten genoemd, zodat in 1836 
in totaal de volgende soorten uit Groningen zonder nadere vindplaatsen waren op¬ 
gegeven: 1825: Juins sabulosus, zandwoeler; Scutigera coleoptrata, dekschildige; 
Cryptops hortensis, tuinduizendbeen. 1825, eerste vervolg: Glomeris ovalis, Glomeris 

pustulata. 1828, derde vervolg: Julus terrestris. 1836, vijfde vervolg: Julus pusillus 

Leach. Controle van de determinaties is door gebrek aan documentatie niet meer 
mogelijk, zodat een interpretatie van de soortnamen onzeker en daarom zinloos is. 
De lijst kan daarom nu nog slechts als een historisch curiosum worden beschouwd. 
Het is overigens wel jammer dat het prille faunistische onderzoek in Groningen in 
latere jaren geen voortzetting heeft gevonden. 
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Kaart van Drenthe en Oost-Groningen met de tijdens de excursie bezochte vindplaatsen 
(gesloten cirkels, voor de verklaring der nummers zie tekst). De reeds eerder bekende 
vindplaatsen (Norg, Gieten, Grollo, Elp, Wateren en Dwingelo) zijn met een open 
cirkel aangeduid. 

Duizendpoten 
Scolopendrida 
Cryptops hortensis (Donovan). Vindplaatsen: Dr.: 1, 2, 3, 5, 14. Gr.: 17, 18, 19. 
Geophilida 
Schendyla nemorensis C. L. Koch. Vindplaatsen: Dr.: 2, 5, 7, 8, 9, 12. Gr.: 18, 19. 

In het voorjaar is dit in de strooisellagen van loofbossen een algemeen voorkomende 
soort. In de zomer en herfst schijnt ze echter diepere bodemlagen op te zoeken, zodat 
men dan van de Geophilida voornamelijk de volgende soort aantreft. Op 53 vind¬ 
plaatsen in de Achterhoek en in Overijssel vonden we tijdens zomerexcursies slechts 
1 maal Schendyla en 14 maal Brachygeophilus. 

Brachygeophilus truncorum (Bergsoe & Meinert). Vindplaatsen: Dr.: 1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8, 9, 11, 12. Gr.: 18, 19. 

Lithobiida 
Lithobius forficatus (L.). Vindplaatsen: Dr.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

Gr.: 16, 17, 18, 19. Was bekend van Dwingelo. 
Lithobius melanops Newport. Vindplaatsen: Dr.: 1, 2, 7, 12. Gr.: 16, 17. 
Lithobius aulacopus Latzel. Vindplaats: Dr.: 1. Door onze recente onderzoekingen 

is gebleken dat deze soort, die in Zuid-Limburg niet zeldzaam is, verspreid in Limburg, 
Brabant, oost Gelderland en Overijssel voorkomt. De vondst in noord Drenthe staat 
nogal geïsoleerd, maar wijst er op dat de soort overal in loofbossen in het oosten 



ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 35, 1.III. 1975 41 

van het land verwacht kan worden. 
Lithobîus pelidnus Haase. Vindplaats: Dr.: 3. Ook deze soort blijkt op grond van 

onze recente onderzoekingen verspreid in het oosten van ons land voor te komen, 
n.l. in Limburg (1 vindpl.), de Achterhoek (3 vindpl.), Overijssel (1 vindpl.) en nu ook 
in Drenthe. Het blijkt intussen wel een zeldzaam dier te zijn, want ook op de vind¬ 
plaatsen is het voorkomen sterk gelocaliseerd. 

Lithobîus erythrocephalus C. L. Koch. Vindplaatsen: Dr.: 6. Gr.: 17. 
Lithobîus crassipes L. Koch. Vindplaatsen: Dr.: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

Gr.: 16, 18, 19. Was al bekend uit de omgeving van het Elper meertje. 
Miljoenpoten 
Polydesmida 
Brachydesmus superus Latzel. Vindplaats: Gr.: 15. 
Polydesmus denticulatus C. L. Koch. Vindplaatsen: Dr, 3, 4, 5, 7,' 8, 12, 13, 14. 

Gr.: 15, 17, 18. Was reeds van twee plaatsen in Drenthe bekend, n.l. Gieten en Norg. 
Craspedosomatida 
Craspedosoma rawlinsü Leach. Vindplaatsen: Dr.; 3, 4, 6, 10, 12, 13. Gr.: 15, 19. 

Eerder bekend van Wateren. 
Julida 
Proteroiulus fuscus (Am Stein). Vindplaatsen: Dr.: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. 

Gr.: 16, 17, 18, 19. 
Nemasoma varicorne C. L. Koch. Vindplaats: Dn: 9. 
Cylindroiulus punctatus (Leach). Vindplaatsen: Dr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14. Gr.: 16, 17, 18, 19. Was bekend van Dwingelo. 
Cylindroiulus latestriatus (Curtis). Vindplaats: Gr.: 15. 
Julus scandinavius Latzel. Vindplaatsen: Dn: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Gr.: 15, 16, 

17, 18, 19. Was bekend van Grollo. 

Indien wij deze lijst vergelijken met het resultaat van onze verzameltocht door 
Overijssel (1974, Ent. Ber., Amst. 34: 36), dan valt het relatief geringe aantal soorten 
van Drenthe en Oost-Groningen sterk op. Het is daarom nuttig na te gaan waardoor 
dit verschil kan zijn ontstaan. 

De volgende soorten zijn in Overijssel gevonden welke in de lijst van Drenthe en 
Groningen ontbreken: CMlopoda: Cryptops parisi, Strigamia acuminata, Pachymeriiim 

ferrugineum, Lithobîus dentatus, Lithobîus calcaratus, Lithobîus curtipes, Lithobîus 

microps; Dïplopoda: Glomeris marginata, Cylindroiulus nitidus, Cylindroiulus 

coeruleocinctus, Microlulus laeticollis, Chromatolulus projectus, Ommatoiulus sabulosus, 

en Tachypodoiulus niger. 
Van deze soorten zijn er drie, te weten P. ferrugineum, L. curtipes en M. laeticollis 

gebonden aan vochtige tot zeer vochtige biotopen: moerassen, rivieroevers, etc., welke 
wij niet bezocht hebben. 

Voorts staan C. parisi, L, microps, C. nitidus, C. coeruleocinctus bekend als kultuur- 
volgers, waarvan het voorkomen in Drenthe en Groningen met meer of minder grote 
waarschijnlijkheid aan te nemen is. 

Het meest opvallende is wel het ontbreken in de beide provincies van S. acuminata, 

L. dentatus, L. calcaratus, G. marginata, C. projectus, O. sabulosus en T. niger. 
Op grond van het thans bekende verspreïdingspatroon lijkt het niet aannemelijk dat 
S. acuminata, L. calcaratus en O. sabulosus in Drenthe en Groningen niet voor zouden 
komen» Veeleer moeten we veronderstellen dat weersomstandigheden een rol hebben 
gespeeld bij het ontbreken van deze soorten in onze vangsten en dat voortzetting van 
de inventarisatie wel positieve resultaten zal opleveren. Overigens is het wel duidelijk 
geworden dat de drie soorten in Drenthe minder algemeen zijn dan in de overige 
Qostelïjke provincies. 

De resterende vier soorten, L. dentatus, G. marginata, C projectus en T. niger, 

vormen waarschijnlijk een faunabestanddeel dat niet in de noordelijke provincies voor- 
komt. Het thans bekende verspreïdingspatroon van L. dentatus en G. marginata in ons 
land toont, zoals reeds eerder werd opgemerkt, een treffende gelijkenis en wel zodanig 
dat beide soorten vaak samen op een vindplaats blijken voor te komen. In de Achter- 
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hoek zijn beide niet zeldzaam, in Overijssel daarentegen reeds zeer lokaal. Mogelijk 
bereiken beide soorten in Overijssel de noordwestgrens van hun verspreidingsgebied. 
C. projectus is in ons land alleen maar bekend uit de Achterhoek en Overijssel, ook 
deze soort zal vermoedelijk niet verder noordelijk voorkomen. T. niger is thans bekend 
uit Noord-Brabant, Limburg, de Achterhoek en de oostgrens van Overijssel. In dit 
geval lijkt eveneens een voorkomen in de noordelijke provincies weinig aannemelijk. 

Ook de lijst van Friesland (1970, Ent. Ber., Amst. 30 : 5), telt een aantal soorten welke 
nog niet in Drenthe en Groningen werden gevonden, n.l. Strigamia eras sip es, Strigamia 

acuminata, Necrophlaeophagus flavus, Geophilus insculptus, Lithobius calcaratus, 
Lithobius mier op s, Lamyctes fulvicornis, Blaniulus guttulatus, Cylindroiulus vulnerarius, 

Cylindroiulus nitidus en Cylindroiulus coeruleocinctus. Voor zover zij niet reeds boven 
werden besproken, gaat het hier om soorten welke bij verder onderzoek zonder twijfel 
op den duur in Groningen of Drenthe in de geëigende biotopen, met name die welke 
sterk onder menselijke invloed staan, en bij gunstiger weersomstandigheden zullen 
worden gevonden. 

FIBIGER, M. & N. P. KRISTENSEN, THE SESIIDAE (LEPIDOPTERA) OF 
FENNOSCANDIA AND DENMARK. Fauna ent. scand, vol. 2; 91 pp., 143 figs, 
(waarvan 28 in kleur). Scandinavian Science Press Ltd., Gadstrup, Denmark, 1974. Prijs 
Dkr. 40 (voor intekenaren op de hele serie met 30 % korting). 

Het eerste deel van de serie monografieën over de insekten van de Scandinavische 
landen plus Finland, waarin een familie van de Lepidoptera behandeld wordt, start 
meteen al voortreffelijk. Alle uit dit gebied bekende Sesiiden (plus enkele uit het noord¬ 
westen van Europa, die er mogelijk aangetroffen zouden kunnen worden) zijn op 
moderne wijze behandeld. Dat wil zeggen, dat de nomenclatuur up to date is en dat 
van elke soort de genitaliën afgebeeld worden. De verspreiding in het gebied wordt 
nauwkeurig aangegeven en ook de biologie wordt uitvoerig besproken, toegelicht door 
foto’s van vraatgangen, uit de stengels stekende poppen en op planten rustende vlinders. 
De kleurplaten geven afbeeldingen van de imagines op dubbele grootte, zo fraai als 
men zich maar wensen kan. In dit deel zijn ze getekend door Ronald Johansson, die 
zelf de Nepticulidae voor zijn rekening zal nemen. 

Van de Lepidoptera zijn diverse delen in voorbereiding, alle over families die deel 
uitmaken van de zg. Micro’s, waaraan natuurlijk een enorme behoefte is. Tekst altijd in 
het Engels. 

Bestellingen te richten aan Scandinavian Science Press Ltd., Bordrup Bygade 1, 
DK-4621 Gadstrup, Denmark. — Lpk. 

DIRSH, V. M, GENUS SCHISTOCERCA. XII plus 240 pp., 56 figs., 41 plates. 
(Series Entomologica vol. 10). Uig. Dr. W. Junk B.V., Den Haag, 1974. Prijs ƒ 80,— 
(excl. B.T.W.). 

Dit is de laatste pennevrucht van Dirsh’ grote oeuvre. Aan deze monografie heeft 
hij, tussen ander werk door, 25 jaar gewerkt. Tot het geslacht Schistocerca behoren o.a. 
enige treksprinkhanen die grote schade aan land- en tuinbouw kunnen toebrengen, zo¬ 
als de woestijnsprinkhaan, Schistocerca americana gregaria (Forskâl, 1775). Het Oude 
Testament beschreef al in kleurrijke woorden de verschrikking van de sprinkhanen¬ 
plaag. 

Het is daarom ook een groot economisch belang, dat dit geslacht monografisch be¬ 
werkt werd door een acridoloog uit de school van wijlen Sir Boris Uvarov. Een ieder 
die met het genus te maken krijgt, zal steeds dankbaar dit werk ter hand nemen. 

Van de typen zijn foto’s afgebeeld. Bovendien zijn ze opnieuw beschreven in het 
licht van onze huidige kennis. Verder worden de morfologische kenmerken en de 
tabellen voor de determinatie gegeven, terwijl ook de gegevens betreffende de ver¬ 
spreiding en de biologie niet ontbreken. Dit alles wordt voorafgegaan door enkele alge¬ 
mene hoofdstukken, zoals V, Migration, VI, Mass Multiplication en VII, Phase Theory. 

In één woord: een zeer waardevol werk. — G. Kr. 


