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Het Genus Dyschirius Bon. (Col.) in Nederland 
door 

B. H. KLYNSTRA 

Tot nu toe zijn 15 soorten, als in ons land voorkomend, bekend. In het „aan¬ 

grenzend” gebied zijn nog 6 waargenomen, tamelijk ver van onze grenzen ver¬ 

wijderd. Ik acht het niet waarschijnlijk, dat zij in Nederland gevonden zullen 

worden, heb hen echter wel in de tabel opgenomen. 

Zij leven op vochtige of zandige plaatsen, langs de oevers van zoet- en zout¬ 

water, graven in de grond, vervolgen Bledius- en Heterocerus-soorten, waarmede 

zij zich voeden (Schaum, Ganglbauer, Everts, Sainte-Claire Deville, Bur¬ 

meister, Horion). St. Cl. Deville vermeldt gevallen, dat Blediini door Dyschi¬ 

rius aangevallen en verscheurd wordeni). Burmeister zegt, dat Dysch. vooral 

Bledius-, minder Heterocerus-soorten, vervolgt, door de imagines, als deze zich in 

de zwermtijd op het zand neerlaten, met hun scherpe kaken onder de vleugels te 

grijpen. Zij bijten daarbij hun slachtoffers gaten in het achterlijf, om hen dan 

geheel te verscheuren en te verslinden. Vaak is de buit (Bledius pallipes) groter 

dan de aanvaller (D. an gu status). De strijd speelt zich niet alleen boven-, maar 

ook ondergronds af, daarbij wordt op zulke plaatsen de grond door Dyschirius 

karakteristiek opgewoeld. 

Nu zegt Jeannel, dat men reeds lang de associatie van zekere Bledius- en 

Heterocerus-soorten met Dysch. waargenomen heeft, maar dat de zeer nauwkeu¬ 

rige observaties van B. DE Brunier2) niet Jhebben bevestigd, dat Dysch. een 

„parasiet” van genoemde soorten is. Hij vergezelt deze echter zelfs op hun trek¬ 

tochten; soms worden zij samen in massa op licht gevangen. 

Hoewel ik zelf nooit geconstateerd heb, dat Dysch. een Staphylinide of Hetero¬ 

cerus aanviel, kan ik toch moeilijk de gevolgtrekking van de Brünier als juist 

x) Rudd, Ent. Monthly Mag., 11 : 160 — A. de Norguet, Cat. Col. Nord., Lille 1862 : 

81 — Bedel, Fn. Bass. Seine, I : 47. 

2) Miscellanea Ent. 33, 1931, p. 6 en 4l — Rev. fr. d’Ent3, 1937, p. 117. 
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aannemen. Ik vermoed, dat het bovengronds aanvallen van de imagines niet 20 

vaak en dan slechts periodiek voorkomt, maar dat Dysch. 2ich hoofdzakelijk onder¬ 

gronds voedt, vooral met larven en poppen, doch ook met nestbouwende, eier- 

leggende en immature kevers. 

Volgens de onderzoekingen van E. Wohlenberg3) is de zorg, die Bledius 

spectahilis Kr. voor zijn broed heeft, bijzonder merkwaardig. Dit dier legt voor 

ieder ei een kamer aan, die het van een algenvoorraad als proviand voorziet. De 

larve verlaat haar onderaards verblijf niet, doch verpopt zich in een door haar 

zelf gebouwde kamer. Dit in aanmerking genomen is er voor Dysch. onder de 

grond prooi genoeg. In de zwermtijd echter, als er geen larven en poppen meer 

zijn, zouden de imagines groter gevaar lopen. 

Burmeister vermeldt van de Coleoptera-genera Bledius 19, Trogophloeus 3, 

Platystethus 2 en Heterocerus 7 inlandse soorten, benevens de Amphipode Coro- 

phium longicorne F., welke in gezelschap van de in ons land levende Dysch. 

voorkomen. B. de Brünier geeft nog 3 Blediini, uit Nederland bekend, die 

Burmeister niet noemt. Deze 35 species, waarvan Dysch. het gezelschap zoekt, 

heb ik bij iedere betrokken Dyschïrïus vermeld. 

Prof. Jeannel verdeelt de 15, hier behandelde, in Nederland voorkomende, 

Dyschirius-soorten in drie subgenera, n.L: 

Dyschiridius: Parameren van het copulatie-orgaan met een tasthaar aan de top. 

Basis der dekschilden gerand, de zijrand loopt over de schouder door tot het 

mesothorax-steeltje. Hiertoe rekent hij: arenosus, ohscurus, angustatus en semi- 

striatus\ deze laatste heeft echter een ongerande basis der dekschilden, terwijl an¬ 

gustatus een soort is, die ver verwijderd staat van arenosus en ohscurus en m.i. niet 

tot hetzelfde subgenus gebracht kan worden. 

Dychirius s.str.: Parameren als voorgaand, basis der dekschilden ongerand. 

Hiertoe: glohosus. 

Dyschiriodes: Parameren zonder tasthaar, hun topeinde draagt een zeer dun, 

glasachtig, afgerond plaatje. Hiertoe: de resterende 10 Nederlandse soorten. 

Gemakshalve heb ik de tabel voor onze Dyschirii in vijf groepen verdeeld, geen 

rekening houdend met de door Jeannel opgestelde indeling in subgenera. 

Tabel der Groepen 

1 Zijrand van het halsschild zeer fijn, eindigt bij de eerste of hoogstens in 

het midden tussen de Ie en 2e haarstip, bereikt in geen geval de 2e 

(laatste) haarstip* 1 *) ..... Groep I 

— Zijrand van het halsschild veel duidelijker en langer, eindigt eerst voorbij 

de 2e haarstip ...... 2 

3) Die Wattenmeer-Lebensgemeinschaften im Königshafen von Sylt. Helgoländer Wiss. 

Meeres-Unters., Bd I, H. 1, 1937. 

1) Bij ongelijke lichtvalling lijkt het soms, dat bij exx. van laeviusculus de lengte van de 

zijrand verschillend is. Hierop is gebaseerd v. nodifrons Penecke, door Neresheimer & 

Wagner weer ingetrokken. Bij twijfel beslist de navelstip op de basis der dekschilden, ont¬ 

breekt deze en is het onderste tandje aan de voorschenen niet goed ontwikkeld en puntig, 

doch onduidelijk en stomp; zijn de stippels op de dekschilden niet scherp aangegeven, maar 

zwak en gedeeltelijk uitgewist, dan is het groep I {laeviusculus). 
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2 Clypeus met een middentand of eindspoor der voorschenen sterk haak¬ 

vormig naar binnen gekromd .... Groep II 

— Clypeus zonder middentand, eindspoor niet sterk gekromd ... 3 

3 Basis der dekschilden gerand, de zijrand loopt over de schouder door tot 

de verbinding (mesothorax-steel) met het halsschild; lichaam smal en 

cylindrisch . Groep III 

— Basis der dekschilden niet gerand, de zijrand eindigt voor of op de 

schouder ............ 4 

4 Voorschenen aan de buitenrand met een krachtig ontwikkeld onderste 

tandje aan de wortel van de einddoorn en met een onduidelijk tandje nabij 

het midden ...... Groep IV 

— Het onderste tandje onduidelijk en stomp, nauwelijks groter dan het 

middelste ........ Groep V 

Tabel der soorten van Groep I 

(Zijrand van het halsschild zeer fijn, eindigt bij de eerste of hoogstens in het 

midden tussen de Ie en 2e haarstip.) 

1 Zonder navelstip op de basis-helling der dekschilden in het verlengde 

der naadstreep .... 3. laeviusculus 

— Met navelstip op de basis-helling der dekschilden . 2 

2 Kleiner dan de volgende, lengte 2—2,7 mm ... 1. globosus 

— Groter dan de vorige, lengte 4 mm . 2. semistriatus 

Tabel der soorten van Groep II 

(Zijrand van het halsschild duidelijk en lang, tot voorbij de 2e haarstip. Clypeus 

met een middentand, of eindspoor der voorschenen sterk haakvormig naar binnen 

gekromd.) 

1 De grote (beweeglijke) eindspoor der voorschenen sterk haakvormig naar 

binnen gekromd ........................ 3 

— De kleinere eindspoor der voorschenen slechts zwak gebogen ,.. 2 

2 Dekschilden met duidelijk bestippelde, ondiepe strepen; alleen aan het 

uiteinde iets gechagrineerd ..... 4. arenosus 

— Dekschilden met onduidelijk of niet bestippelde, diepe strepen; evenals het 

halsschild mat door een fijne microsculptuur ...... 5. obscums 

3 Dekschilden volkomen glad, strepen en bestippeling als arenosus. Van 

de humerale navelstipj es is meer te zien dan bij arenosus, doorgaans 

de rudimenten van twee. De middentand van de clypeus is bij het $ sterk 

ontwikkeld, doch bij het $ vaak klein, soms afwezig. De zijrand der dek¬ 

schilden zet zich niet over de schouder voort, de basis der dekschilden is 

echter wel fijn gerand, deze basis-rand staat niet in verbinding met de zij¬ 

rand. Donker bronskleurig; de basis der sprieten en poten roodbruin. B. 1, 

H. 0—2, D. 3, A. 11). Lengte 3,5—4,5 mm. Een door de lange, kromme, 

x) B. 1: De basale navelstip (Porengrübchen, fouet basal) is aanwezig. Deze ligt op de 

helling van de basis der dekschilden, in het verlengde der Ie streep, welke zich naast de 

naad bevindt. Bij sommige species ontbreekt deze navelstip; in dit geval is dan vermeld B. 0. 
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haakvormige eindspoor der voorschenen zeer. kennelijke soort. Oostelijk 

Midden-Europa, sporadisch lang de middenloop der Elbe tot aan de om¬ 

geving van Maagdenburg. Niet in Frankrijk en Nederland, digittatus Dej. 

Tabel der soorten van Groep III 

(Zijrand van het halsschild duidelijk en lang, tot voorbij de 2e haarstip. Clypeus 

zonder middentand, eindspoor niet sterk gekromd. Basis der dekschilden gerand.) 

1 Halsschild rondachtig, slechts iets langer dan breed. De strepen der dek¬ 

schilden zwak bestippeld. Onderste tandje der voorschenen sterk ontwik¬ 

keld ........ 6. angustatus 

— Halsschild buitengewoon langwerpig, bijna twee maal zo lang als breed, 

naar voren rechtlijnig versmald, met fijne middengroef, de basis even 

breed als de dekschilden. Onderste tandje der voorschenen stomp en on¬ 

duidelijk; het doornachtige uiteinde (einddoorn) der voorschenen iets 

naar binnen gebogen en langer dan de eindspoor. Dekschilden lang ge¬ 

rekt; de zijden parallel; de strepen met sterke bestippeling; streep langs 

de naad ontspringt uit de basale navelstip. Clypeus door een rechte dwars- 

groef van het gladde voorhoofd gescheiden. Bovenzijde bruinbrons; sprie¬ 

ten en poten bruinrood. B. 1, H. 0, D. 1, A. 1. Lengte 4—5 mm. Slechts 

van weinige, ver uit elkaar liggende vindplaatsen bekend. Op zouthouden¬ 

de bodem, Thüringen, Midden-Elbe, Saksen. Niet in Frankrijk en Neder¬ 

land . extensus Putz. 

Tabel der soorten van Groep IV 

(Zijrand van het halsschild duidelijk en lang, tot voorbij de 2e haarstip. Clypeus 

zonder middentand. Basis der dekschilden niet gerand. Voorschenen met een 

krachtig ontwikkeld onderste tandje.) 

1 Met navelstip op de basis-helling der dekschilden . 2 

— Zonder navelstip op de basis-helling der dekschilden . 5 

2 Clypeus door een rechte dwarsgroef van het voorhoofd gescheiden ___ 3 

— Clypeus door een hoekige dwarsgroef gescheiden, welke zich op het voor¬ 

hoofd als een kielvormige verhevenheid voortzet .. 4 

3 Dwarsgroef diep, clypeus verdikt. Kleiner dan de volgende, 2,5—3 mm. 

7. intermedius 

— Dwarsgroef ondiep, vaak onduidelijk. Clypeus niet verdikt. Groter dan de 

vorige, 4—4,5 mm . 8. salinus 

H. 0—2: Geen tot twee humerale navelstipjes (Posthumeralgrübchen, fouets huméraux). 

Dit zijn dubbele, dicht achter elkaar gelegen bultjes; uit het laatste bultje ontspringt een 

haar. Zij bevinden zich, achter de schouder, in een verbreding, vaak ook verlaging (kuiltje) 

van de gootvormige zijrand der dekschilden. Het aantal bedraagt bij de verschillende species 

0 tot 3; soms is van de enige navelstip of van de laatste slechts een rudiment over. 

D. 3: Drie dorsale haarstippen (Dorsalborstenpunkte, soies discales). Deze zijn gelegen 

tussen de 2e en 3e streep der dekschilden, vaak meer of minder tegen de 3e aan. Het aan¬ 

tal bedraagt bij de verschillende species 1 tot 3. 

A. 1: Eén apicale navelstip (Praeapikalgrübchen, soie apicale) op de spits der dekschil¬ 

den. Het aantal bedraagt bij de verschillende species 1 of 2; indien 2, zijn zij achter elkaar 

gelegen, tussen de zijrand en de, daar verdiepte en naar binnen gebogen, randstreep. 
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4 Halsschild achter het midden het breedst, naar voren het sterkst afgerond. 

De kielvormige verhevenheid op het voorhoofd is stomp en kort. Basis der 

sprieten rood, de gehele sprieten lichter van kleur dan die van lüdersi. 

Dekschilden zonder het basale bultje (Höckerchen, tubercule); de plaats 

van dit bultje is op de helling der dekschilden schuins voor de navelstip. 

Kleiner dan de volgende, 3 mm ..... 9. aeneus 

— Halsschild smaller, zijden meer gelijkmatig afgerond. De kielvormige ver¬ 

hevenheid lang en scherp. Gehele sprieten donkerder. Dekschilden met het 

basale bultje; bij hoge uitzondering ontbreekt dit. Groter dan de vorige, 

3,5—4,2 mm  ..... 10. lüdersi 

5 Habitus van aeneus. Halsschild bijna rond, nauwelijks langer dan breed, 

de middengroef naar achteren duidelijk verdiept. Dekschilden langwerpig 

ovaal, de eerste helft zeer grof bestippeld; stippelrijen op de 2e helft uitge¬ 

wist. De einddoorn der schenen iets naar buiten gebogen. Bovenzijde 

glanzend zwart met groen-bronsachtige weerschijn. Sprietwortel roodachtig; 

poten bruin met bruinrode schenen. B. 0, H. 3, D. 3, A. 2. Lengte 2,8— 

3 mm. Door het ontbreken van de basale navelstip gemakkelijk te her¬ 

kennen soort, die niet verward kan worden met laeviusculus, welke even¬ 

eens de navelstip mist en waarvan zij zich o.a. onderscheidt door: de lange 

rand van het halsschild, scherp tandje aan de voorschenen, grovere bestip- 

peling der dekschilden. Westelijk Middellandse-Zeegebied, geheel Z.- 

Frankrijk, benevens het bekken der Garonne. Niet in Duitsland en Ne¬ 

derland ....................................... (minutus Putz.) punctatus Dej. 

Tabel der soorten van Groep V 

(Zijrand van het halsschild duidelijk en lang, tot voorbij de 2e haarstip. Clypeus 

zonder middentand. Basis der dekschilden niet gerand. Het onderste tandje der 

voorschenen onduidelijk en stomp.) 

1 De kleinere soorten van deze groep, 3—3,5 mm. Dekschilden met zeer 

grove bestippeling ... 7 

— Grotere soorten, 4—6,2 mm, met minder grof of onduidelijk bestippelde 

dekschilden .......... —.. 2 

2 Dekschilden smal, parallel, gestrekt, cylindrisch, met duidelijke doch niet 

grove bestippeling. Lengte 4—4,3 mm. Een soort met opvallende habitus. 

II. politus 

—- Dekschilden breder, langwerpig ovaal ...... 3 

3 Dekschilden met onduidelijk bestippelde, diepe strepen en tot het uiteinde 

sterk gewelfde tussenruimten . 12. impunctipennis 

—- Dekschilden met zeer duidelijk bestippelde strepen en vlakke tussen¬ 

ruimten ........ 4 

4 Halsschild na het midden sterk verbreed. De korte streep tussen naad en 

navelstip op de basis-helling der dekschilden verdiept, ook de naad daar 

dieper. Groter, forser dan de volgenden, 5,5—-6,2 mm ... 13. chalceus 

— Halsschild langer, achterste deel hiervan minder breed en omvangrijk. De 

korte streep en de naad niet verdiept ...... 

5 De basale helling der dekschilden mat, tengevolge van een microscopisch 

5 
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fijne sculptuur, vooral rondom de navelstip duidelijk gechagrineerd ...... 

15. neresheimeri 

— De basale helling der dekschilden spiegelglad ..................._.......... 6 

6 De strepen der dekschilden tot aan de basis-helling met diepe en tamelijk 

grove stippels, zeer dicht op elkaar staand. Normaal met 3 dorsale haar- 

stippen ............................................................... 14. nitidus 

■— De strepen der dekschilden met ondiepe en fijnere stippels, geplaatst op 

grotere en onregelmatige afstanden en op het begin der strepen uitgewist. 

Dekschilden meer ovaal; de schouders minder duidelijk aangegeven; nor¬ 

maal met 2 dorsale haarstippen. Bovenzijde donker bronskleurig met 

groenachtige weerschijn; sprietwortel en poten bruinrood, rest der sprieten 

en dijen donkerder. Deze soort lijkt veel op nitidus, de copulatie-organen 

der beide soorten vertonen echter een aanmerkelijk verschil (Jeannel). 

B. 1, H. 1, D. 2—3, A . 2. Lengte 4,5—4,8 mm. De stamvorm komt in 

de Kaukasus, Irak, Mésopotamie voor. De in Duitsland gevonden exx. be¬ 

horen tot subsp. obenbergeri Maran; in aantal bij Frankfort aan de Main, 

Schwanheimer Sand, 1932. In Centraal- en Zuid-Frankrijk. Niet in Ne¬ 

derland ..... lucidus Putz. 

7 Dekschilden langwerpig, op de rug duidelijk afgeplat, met meer aange¬ 

geven schouders. Sprieten langer en slanker, de 6 laatste leden langwerpig 

ovaal. Clypeus door een diepe, rechte dwarsgroef van het volkomen gladde 

voorhoofd gescheiden. De strepen op de dekschilden zeer grof bestippeld, 

naar achteren uitgewist. De Ie streep door enige stippels met de basale 

navelstip verbonden. De 2 dorsale haarstippen staan in de 3e tussenruimte, 

vrij van de 2e en 3e stippelrij, de voorste staat in het Ie kwart deel, de 

achterste op het midden der dekschilden. Sprieten en poten eenkleurig 

roodgeel. Bovenzijde met bruine metaalglans. B. 1, FI. 3, D. 2, A. 2. 

Lengte 3—3,5 mm. Z.O.-Europese soort, Z.-Rusland, Wenen, Thüringen; 

3 exx. bij Schierstein-Wiesbaden in een zandgroeve, sinds 1910 daar niet 

meer gevonden. Niet in Frankrijk en Nederland ............ bonellii Putz. 

— Dekschilden ovaal, niet afgeplat doch licht gewelfd, afgeronde schouders. 

Sprieten korter, de leden ronder, de laatste 6 even lang als breed. De 

habitus gelijkt op die van globosus, doch lafertei is aanmerkelijk groter. Cly¬ 

peus door een diepe, rechte dwarsgroef van het volkomen gladde voor¬ 

hoofd gescheiden. De grove stippels op de strepen der dekschilden zijn 

naar de basis minder ver uitgebreid, dit vooral op de Ie streep; op de 2e 

helft der dekschilden uitgewist. De 2e dorsale haarstip staat meestal tegen 

de 2e stippelrij aan. Volgens Schaum en Putzeys komen exx. voor met 

3 dorsale haarstippen; ik zag zulke exx. niet. Jeannel vermeldt slechts, 

dat deze soort er 3 heeft. Sprieten en poten licht roodbruin, de boven¬ 

dijen en uiteinden der sprieten iets donkerder. Bovenzijde donker brons¬ 

kleurig met zwakke groenachtige weerschijn, vaak ook meer of minder 

roodbruin. Lengte 3—3,5 mm. B. 1, H. 3, D. 2, A. 2. Brandenburg, 

Beieren, Centraal- en Z.O.-Frankrijk. Niet in Nederland ... lafertei Putz. 

(Wordt vervolgd) 


