
 Parophonus maculicornis

 Trichotichnus laevicollis

Vangpotten. Groep: d ( series,  individuen). de vang-
sten uit vangpotten komen van ruderale terreinen en krui-
denrijke graslanden in Zuid-limburg. dit geeft een onvol-
ledig beeld van de oecologie van de soort, die blijkens 
handvangsten vooral ook op kalkgraslanden en met name 
weinig bemeste kalkakkers gevonden kan worden. Euryto-
pie, Bodem, Vocht en Begeleiders: onvoldoende gegevens.

Biologie
Nachtactief. de adulte dieren kunnen praktisch het gehele 
jaar door worden aangetroffen. Voortplanting waarschijn-
lijk uitsluitend in het voorjaar. Overwinterende adulten zijn 

in Zwitserland gevonden van november tot februari (MarggI 

1992). de larve is opgenomen in de tabel van arndt (1991). 
Dispersie: vleugelaanleg onbekend, waarschijnlijk macrop-
teer. Vliegwaarnemingen zijn bekend uit lichtvallen in 
Hongarije (kádár & SZél 1987, 1995). Waarschijnlijk is de soort 
geen al te goede verbreider, omdat hij bij enkele omvang-
rijke inventarisaties van kalkgraslanden in Zuid-limburg 
slechts in enkele terreinen werd aangetroffen en in andere, 
waarschijnlijk geschikte terreinen in hetzelfde gebied, niet.

Bedreiging
Onvoldoende gegevens.
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GenuS TrICHOTICHnuS

soorten -

de soorten lijken oppervlakkig sterk op Ophonus-soorten.

Areaal
de meeste soorten komen voor in Oost-azië; ontbrekend 
in het afrotropische gebied. In totaal meer dan  soorten, 
waarvan ca.  in het palearctisch gebied (kM), en vier in 
europa (turIN 1981). In Nederland zijn twee soorten gevon-
den.

Oecologie
de europese soorten zijn bosbewoners. Voor de ordinatie 
van T. nitens zie fig. .

Biologie
Zie de soortbesprekingen van T. laevicollis en T. nitens.

Taxonomie
de europese soorten zijn opgenomen in de tabellen van  
Jeannel (1942) en trautner & geigenmüller (1987).

 Trichotichnus laevicollis

Areaal
europese soort. In europa hoofdzakelijk montaan tot al-
pien in de bergen van Midden-europa, zoals in de alpen en 
de karpaten. Naar het oosten tot roemenië en de noorde-
lijke Balkan. Areaalkarakteristiek: , Nederland: marginaal.

Voorkomen
In Nederland alleen in Zuid-limburg. Niet op de Britse ei-
landen, in denemarken en Fennoscandië. In duitsland in alle 
bergachtige streken inclusief de eifel, maar over het algemeen 
zeldzaam in de middelgebergten (HOrION 1941). In het hoogge-
bergte doorgaans niet zeldzaam, soms algemeen. In Zwitser-
land eveneens algemeen in het bergland, maar zeldzamer of 
ontbrekend in het heuvelland (MarggI 1992). In België verbreid 
en niet zeldzaam in het hogere oostelijke deel van het land 
(deSeNder 1986). Zeldzaam in Vlaanderen (deSeNder et al. 1995). 
Niet opgenomen: een niet gespecificeerde melding van Ol-
denzaal (lc) uit de vorige eeuw.
Status: in Nederland zeldzamer geworden (deSeNder & turIN 

1986, 1989), maar in het omliggende gebied niet achteruitgegaan.

Oecologie
In tegenstelling tot T. nitens is T. laevicollis geen uitgespro-
ken bossoort. Hij komt wel op min of meer beschaduwde 
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plaatsen voor, maar meer in de overgang van bos naar open 
veld. Bij een onderzoek in een heggenlandschap in Duits-
land, gaf hij de voorkeur aan heggen en overgangssituaties 
boven het open veld (Thiele 1964). Vooral in en aan de rand 
van sparren- en lariksbossen. in Midden-europa in de ber-
gen tot  m (BurMeisTer 1939). in de Jura tot ca.  m 
(Marggi 1992). in België vooral gevangen in hokken met kalk-
bodem.
Vangpotten. geen vangsten.

Biologie
Nachtactief. Voortplanting in het voorjaar. Overwintering 
als imago. De larve is opgenomen in de tabel van arndt 
(1991). 
Dispersie: seksegebonden vleugeldimorfie. De vrouwtjes 
zijn steeds brachypteer en de mannetjes steeds macropteer. 
Vliegwaarnemingen zijn niet bekend. Desender (1989a) vond 
bij T. laevicollis gemiddeld wat slechter ontwikkelde vleu-
gels bij de macroptere vorm dan bij T. nitens. Ook het aan-
deel van de individuen met goede vliegspieren was bij T. 
laevicollis lager. Volgens Desender verdient het evolutionaire 
aspect van het ontstaan van een dergelijke seksegebonden 
vleugeldimorfie nader onderzoek, waarbij wellicht alleen 
metingen aan populaties over een groot gebied en vergelij-
king met de verwante soorten van het genus uitkomst  
kunnen bieden.

Bedreiging
Onvoldoende gegevens.

Taxonomie
Met het oog op de opmerkingen van Marggi (1992) dat laag-
landdieren van T. laevicollis grondig gecontroleerd dienen te 
worden, is een deel van het Nederlandse collectiemateriaal 
opnieuw bekeken. hierbij kwam vast te staan dat hij zon-
der enige twijfel tot onze fauna hoort. Waarschijnlijk treedt 
de beperking tot grotere hoogten, zoals door Marggi voor 
Zwitserland is aangegeven, slechts in zuidelijker streken op.

 Trichotichnus nitens

Areaal
europese soort, met een beperkter verspreiding dan die van 
T. laevicollis. in hoofdzaak montaan vanaf de Jura, Vogezen 
en de lagere West-alpen (savoie en Dauphiné) in Frankrijk, 
naar het oosten tot het ertsgebergte en de Oder; in Oosten-
rijk in Tirol (Marggi 1992). Verder in grote delen van italië (Ma-

gisTreTTi 1965, VigNa TagliaNTi 1993) maar niet op de grote eilan-
den. Areaalkarakteristiek: , Nederland: marginaal.

Voorkomen
in Nederland beperkt tot de Zuid-limburgse bossen, even-
als de voorgaande soort, maar algemener dan deze. Niet op 
de Britse eilanden, in Denemarken of in Fennoscandië. in 
Duitsland vooral verbreid in het westen, in het rheinland, 
hessen en Baden-Württemberg, naar het oosten toe steeds 
zeldzamer (hOriON 1941), over het geheel genomen in een klei-
ner gebied dan T. laevicollis (TrauTNer & Müller-MOTZFelD 1995). 
in Zwitserland met name in het noorden en westen zeer 

hoofdstuk 8 de soorten: trichotichnus
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 Trichotichnus nitens

 Trichotichnus nitens

Plaat :

verbreid (Marggi 1992). in België sterker dan T. laevicollis be-
perkt tot de ardennen in het oosten (DeseNDer 1986). Zeld-
zaam in Vlaanderen (DeseNDer eT al. 1995). 
Status: in Nederland en België is het aantal waarnemingen 
stabiel of wellicht iets gestegen (DeseNDer & TuriN 1986, 1989).

Oecologie
in het verspreidingsgebied doorgaans een vrij eurytope 
bossoort, maar duidelijk sterker aan bos gebonden dan T. 
laevicollis. een soort van het heuvelland en het montane 
gebied in Midden-europa, doorgaans zeer algemeen (Bur-

MeisTer 1939). De soort komt amper voor in het alpiene ge-
bied, de hoogste vangst in Zwitserland is van  m (Marg-

gi 1992).
Vangpotten. Groep: d ( series,  individuen). De vang-
sten komen uit verschillende bostypen in Zuid-limburg. 
Zowel aangetroffen in het eiken-haagbeukenbos [] op 
een lemige ondergrond (hellingbossen) als, relatief talrijk, 
in eiken-berkenbossen [] in de omgeving van Vijlen. in 

enkele gevallen werd hij ook gevonden in naaldbossen []. 
Eurytopie:  (pres = , en sim = ,). Bodem: leem. 
Vocht: . Begeleiders: onvoldoende gegevens.

Biologie
Nachtactief. Voortplanting in het voorjaar. Overwintering 
als volwassen dier onder mos en in oud hout, vooral boom-
stronken. De larve is onbekend. 
Dispersie: seksegebonden vleugeldimorfie. De mannetjes 
zijn gevleugeld, de vrouwtjes steeds brachypteer (vergelijk 
T. laevicollis). De vleugels zijn bij T. nitens gemiddeld groter 
dan bij T. laevicollis, ook een groter aandeel van de in België 
onderzochte populatie bezat volledig ontwikkelde vliegspie-
ren (DeseNDer 1989a). Dit wijkt af van de verwachting voor een 
soort die strikter aan stabiele bossen gebonden is.

Bedreiging
Waarschijnlijk niet bedreigd. in het gebied waarschijnlijk 
een bruikbare indicator van waardevolle bossen.
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GENUS DIACHROMUS

soort 

Opvallende tweekleurige, zwart met rood gekleurde soort 
van ca - mm.

Areaal
Monotypisch genus, zie soortbespreking van Diachromus 
germanus.

Oecologie en biologie
Zie soortbespreking. Niet in vangpotten.

Taxonomie
Opgenomen in de meeste europese tabellen.

 Diachromus germanus 

Areaal
West-Palearctische soort. in europa in hoofdzaak centraal 
en zuidelijk, vroeger noordelijker. Zuidelijk tot Noord-afri-
ka. Naar het oosten tot Klein-azië, de Kaukasus, syrië, 
iran, uitlopend tot Noordwest-China. Voor een zeer uitge-
breid overzicht van de verspreiding zie Trautner et al. (1988). 
Areaalkarakteristiek: , Nederland: marginaal.

Voorkomen
in Nederland alleen oude vangsten in het oosten van het 
land. Niet op de Britse eilanden. in Denemarken alleen 
vangsten van voor  in het uiterste zuidoosten; als uitge-
storven op de rode lijst (JøruM 1995). Niet in Fennoscandië. 
silfverberg (1992) vermeldde de soort ook voor letland en 
litouwen, hetgeen waarschijnlijk oude opgaven betreft. 
Voor Duitsland wordt een zeer uitgebreid overzicht gegeven 
door Trautner et al. (1988) waarin ook de oudere faunistische 
literatuur (BOrCherT 1938, BurMeisTer 1939, hOriON 1941) uitvoerig 
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