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Inleiding

De familie Cucujidae, ofwel platte schorskevers, omvat in de 
huidige enge opvatting (exclusief Laemophloeidae, Silvanidae 
en Passandridae) wereldwijd krap vijftig beschreven soorten 
(Thomas & Leschen 2010). Uit Nederland waren tot nu toe twee 
soorten bekend: Pediacus depressus (Herbst) en P. dermestoides 
(Fabricius) (Jansen & Van de Sande 2008, Vorst 2010). Met de hier 
beschreven vondst van Cucujus cinnaberinus (Scopoli) komt het 
aantal inheemse soorten uit deze familie nu op drie te staan. 
Deze laatste toevoeging is een heel bijzondere: C. cinnaberinus is 
namelijk een op Europees niveau beschermde soort (zie verder 
de discussie).

Europese verspreiding 

De vermiljoenkever Cucujus cinnaberinus (figuur 1) staat bekend 
als een boreo-montaan en continentaal fauna-element (LFUB 
2002). De vraag is of de nieuwe westelijke vindplaats in relatie 
kan worden gebracht met veranderingen in het klimaat en 
daarmee uitbreiding van het verspreidingsgebied. Verder  
onderzoek is daarvoor gewenst.

De keversoort komt voor in Noord-, Oost- en Midden-Europa 
(Nieto et al. 2010, Reibnitz 2011, Vogt 1967, Köhler & Klausnit-
zer 1998, Horion 1960, Rosenhauer 1882, Ganglbauer 1899). 
Genoemd worden van noord naar zuid: (i) afnemend in waar-
nemingen of uitgestorven: Noorwegen, Zuid-Zweden, Finland, 
Estland, Letland, Litouwen; (ii) recente waarnemingen: Polen, 
Zuid-Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië, Slowakije, Hongarije,  
Italië; (iii) status van populaties onbekend in: Belarus, Moldavië, 
Roemenië, Oekraïne en de Russische Federatie; (iv) geen recente 
waarnemingen bekend uit: Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, 
Kroatië en Servië en mogelijk gelijk in Albanië, Griekenland, 
Kosovo, Macedonië en Montenegro (Horák et al. 2010). Een relict-
voorkomen is bekend van Noord-Spanje en Italië. In Spanje gaat 

het om een enkele vondst uit 1960. Daarna is de kever niet meer 
gevonden (Nieto et al. 2010). In Italië werd C.cinnaberinus na 49 
jaar onderzoek herontdekt – in zwarte den (Pinus nigra!) – in het 
Sila Nationaal Park van Calabrië (Mazzai et al. 2011). 

In Hongarije komt de soort verspreid over het land voor. 
Uit Finland zijn twee tot drie populaties bekend (Nieto et al. 
2010). Tot voor kort kwam C. cinnaberinus in Duitsland alleen 
voor in de Beierse Alpen en Voor-Alpen (Köhler & Klausnitzer 
1998). Actuele vondsten uit het grensgebied met Oostenrijk 
zijn ook nu nog bekend. In 2003 wordt een eerste vondst voor 
de deelstaat Baden-Württemberg gemeld (Reibnitz 2011) uit de 
omgeving van Rasttat, waar de soort zich heeft weten te hand-
haven. Meer recentelijk, in 2011, werd de kever ook gevonden in 
een Natura 2000-gebied in dezelfde deelstaat bij Malsch (Breu-
ning et al. 2011). Jelinek (1989) meldde al eerder dat C. cinnaberi-
nus in Baden-Württemberg zou voorkomen, maar niet is bekend 
waarop deze vroegere vermelding is gebaseerd. Dit geldt ook 
voor de vermelding van Everts (1898) voor de Rijnprovincie.  
De populatie in Baden-Württemberg is de dichtstbijzijnde  
recente populatie ten opzichte van de Nederlandse vondst.  
Cucujus cinnaberinus is niet bekend uit België, Luxemburg,  
Frankrijk en Denemarken.

Nederlandse vondst

De tweede auteur trof op 12 januari 2012 in een vochtig natuur-
gebied nabij Maarheeze (Noord-Brabant) een tweetal exempla-
ren aan van een voor hem nog onbekende kever. De fraaie rode 
en platte kever zat achter de schors van een dode maar staande 
zomereik (Quercus robur) met een doorsnede van ca. 60 cm.

Thuisgekomen determineerde hij de vondst als Cucujus  
cinnaberinus (figuur 1). Een dag later werd door beide auteurs op 
dezelfde boom onder de vochtige schors nog een exemplaar aan-
getroffen. Een verdere zoektocht in de directe omgeving had tot 
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De vermiljoenkever Cucujus cinnaberinus is een zeldzame kever die  
hier nieuw voor de Nederlandse fauna wordt gemeld. De vondst is  
de meest westelijke recente waarneming tot nu toe. De overwinterende 
kevers werden in klein aantal aangetroffen achter de schors van dode 
zomereiken in een vochtig natuurgebied in de provincie Noord-Brabant. 
De biologie van deze soort wordt kort besproken. Cucujus cinnaberinus 
is op Europees niveau beschermd. De Habitatrichtlijn geeft aan dat 
beschermingsmaatregelen genomen moeten worden voor de individuen 
en de voortplantings- of rustplaatsen, en dat op termijn beschermde 
gebieden voor deze kever aangewezen zouden moeten worden.
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resultaat dat er een tweede zomereik werd gevonden met onder 
de schors een vierde overwinterende C. cinnaberinus. Tijdens 
onze zoektocht vonden we geen larven van C. cinnaberinus, maar 
wel in aantal de larven van de enigszins gelijkende vuurkever  
Pyrochroa coccinea (Linnaeus) (familie Pyrochroidae) (figuur 2). 

Gezien de kwetsbaarheid van de biotoop en de intussen be-
kend geworden beschermde status van zowel biotoop als kever, 
is besloten vooralsnog nu verder geen onderzoek te doen en de 
populatie met rust te laten.

Herkenning

De platte larve van C. cinnaberinus lijkt veel op de larve van de 
in Nederland algemene vuurkever P. coccinea. Bij Cucujus-larven 

zijn vooral de grote en verwijde slapen aan de kop opvallend en 
zijn de urogomphi, de twee krachtig ontwikkelde en onbeweeg-
lijke uitsteeksels aan het achterlijf, enigszins gebo- 
gen en voorzien van twee kleine uitsteeksels naast de basis.  
Bij Pyrochroa-larven zijn de urogomphi recht en ontbreken de 
kleine uitsteeksels. Het laatste segment is duidelijk ook langer 
dan bij de vorige soort (Lundblad 1943).

Imago’s van C. cinnaberinus zijn onmiskenbaar. De fraaie ke-
ver is 11-15 mm en evenals de larve sterk afgeplat en geschikt 
voor een leven achter schors. Kop en halsschild zijn glanzend 
rood, terwijl de dekschilden mat rood zijn en geen punctuur 
hebben. De poten, de sprieten en bovenkaken zijn zwart. De 
slapen achter de ogen van de kop zijn sterk verbreed en vallen 
direct op.

Er is uit Europa echter nog een Cucujus-soort bekend die er 
erg op lijkt: C. haematodes Erichson. Deze soort onderscheidt 
zich duidelijk van C. cinnaberinus door de ronde zijden van het 
halsschild en rode bovenkaken. Cucujus haematodes heeft het 
grootste verspreidingsgebied van beide Cucujus-soorten: van 
centraal Oost-Europa tot in het Verre Oosten en China (Horák et 
al. 2009).

Opmerkelijk is het dat er zich, in dode of stervende eiken, 
naast C. cinnaberinus en P. coccinea, nog een derde opvallend rood 
gekleurde kever met zwarte poten en van een vergelijkbare 
grootte, ontwikkelt: de boktor Pyrrhidium sanguineum (Linnaeus) 
(familie Cerambycidae) (figuur 3). Wat de functie van de signaal-
kleur bij deze kevers is in relatie tot deze broedboom zou een 
onderwerp van verder onderzoek kunnen zijn.

Habitat en levenswijze

De larve van C. cinnaberinus leeft onder weinig vermolmde en 
vochtige schors van staande of liggende stammen van verschil-
lende dode loofhoutsoorten. De schors moet relatief vast aan de 
stam zitten. De diameter van de stammen zou meer dan 50 cm 
moeten zijn (LFUB 2002). Wij troffen de kevers zowel aan de voet 
van een eikenstam aan, als op circa 240 cm hoogte.

Loofhout en voornamelijk (hybride) populieren (Populus) 
hebben een voorkeur als broedboom (Horák et al. 2010, Nieto  
et al. 2010). Onder de schors moet het vochtig zijn en het onder-
liggende hout een enigszins nat en glanzend uiterlijk hebben, 
eventueel gedeeltelijk bedekt met rizomorfen (de vaak zwarte 
strengen van zwammen achter de schors). Onze ervaring is 
dat de aanwezigheid van mieren of droog substraat achter de 
schors mogelijk op ongeschikte leefomstandigheden voor de 
larve duiden. Deze waarnemingen sluiten volledig aan met de 
omstandigheden van de vondsten in Beieren (LFUB 2002).

Als broedboom worden in de literatuur naast eik en populier 
ook abeel, wilg, es, esdoorn, den en spar genoemd (Palm 1941, 
Nieto et al. 2010, LFUB 2002). Bij het zoeken naar een broedboom 
hebben met zwammen aangetaste bomen een voorkeur om 
onderzocht te worden. Voor ratelpopulier (P. tremula) worden in 
dit verband de schimmels Aspergillus en Trichoderma genoemd 
(Nieto et al. 2010).

De meeste larven zijn aan het einde van de eerste zomer zo 
goed als volgroeid. In juli-augustus van het volgende jaar vindt 
verpopping plaats, waarna enkele weken later de kevers ver-
schijnen om vervolgens onder de schors van de broedboom te 
overwinteren. Deze imago’s worden zowel in de wintermaanden 
als ook in de maanden april, mei en juni (de voortplantingstijd) 
gevonden. Geschikte broedbomen zijn weliswaar gestorven, 
maar nog niet zó oud dat de schors heeft losgelaten.

De larve leeft voornamelijk van plantmateriaal achter de 
schors, maar schijnt ook de larven van andere houtbewonende 
insecten niet te versmaden (LFUB 2002). Larven worden vaker 
en gemakkelijker gevonden dan volwassen kevers.

1. Cucujus cinnaberinus, Maarheeze (NB), 12 januari 2012. Foto: Tim 
Faasen
1. Cucujus cinnaberinus, Maarheeze (province of Noord-Brabant),  
12 January 2012.



220 entomologische berichten
 72 (4) 2012

Discussie

De populatie in Nederland

De Nederlandse biotoop vertoont veel overeenkomsten met de 
biotoop in de dichtstbijzijnde vindplaats in Baden-Württem-
berg (Reibnitz 2011). De vindplaats bij Maarheeze ligt in een 
beschermd natuurgebied en zo ver weg van het doorgaande 
wegennet en het vervoer over water, dat aanvoer met (brand)
hout of drijfhout niet voor de hand ligt. De laatste jaren lijkt het 
areaal van de soort groter te worden (Reibnitz 2011). De vermoe-
delijke uitbreiding naar het westen wordt wel toegeschreven 
aan een groter aanbod van dood hout in de bossen en het toe- 
genomen areaal aan populierenplantages (in verval).

Hoe lang C. cinnaberinus al in Nederland aanwezig is valt niet 
te zeggen. Het feit dat er ter plekke meerdere exemplaren zijn 
gevonden, en er dus voortplanting heeft plaatsgevonden, maakt 
duidelijk dat de soort er nu al minstens twee jaar is. Toekomstig 
onderzoek zal moeten uitwijzen of de vestiging van blijvende 
aard is en of de populatie zich wellicht weet uit te breiden. De 
directe omgeving van onze vindplaats van C. cinnaberinus lijkt in 
elk geval uitermate geschikt voor een verdere verspreiding, om-
dat er zowel voldoende op het oog geschikt lijkende eiken, maar 
ook populieren in de omgeving aanwezig zijn.

De grootste bedreiging voor C. cinnaberinus is het verlies van 
geschikte broedbomen door vroegtijdige (commerciële) hout-
kap. Indien er zwaarwegende veiligheidsoverwegingen spelen 
op de vindplaats, zouden bomen van overbodig takhout ont-
daan kunnen worden, maar grootschaligere werkzaamheden 
zijn door de strikt beschermde status niet toegestaan.

Europees beschermde soort

Cucujus cinnaberinus staat momenteel op de IUCN Rode Lijst 
(Nieto et al. 2010) als kwetsbaar genoemd. In een aantal landen 
staat C. cinnaberinus op de Rode Lijst. Verder staat C. cinnaberinus 
op bijlage II van de Conventie van Bern (Van Helsdingen et al. 
1998) en is daardoor ook opgenomen in de Europese Habita-
trichtlijn (Nieto & Alexander 2010). In deze richtlijn is de soort 
opgenomen op bijlage IV en II. Dit betekent respectievelijk dat 
(i) als C. cinnaberinus hier op eigen kracht is gekomen, Nederland 
de soort snel strikt moet beschermen door een aantal verboden 
in te stellen op onder meer vangen en het verstoren van voort-
plantings- of rustplaatsen, en (ii) als de soort hier ook nog ge-
vestigd raakt, Nederland in de toekomst beschermde gebieden 
voor deze kever zou moeten aanwijzen.

3. Pyrrhidium sanguineum, Waalwijk-Plantloon (NB), 8 mei 2000. Foto: 
Tim Faasen
3. Pyrrhidium sanguineum, Waalwijk-Plantloon (province of Noord-
Brabant), 8 May 2000.

2. Pyrochroa coccinea, Udenhout (NB), 27 mei 2000. Foto: Tim Faasen
2. Pyrochroa coccinea, Udenhout (province of Noord-Brabant), 27 May 
2000.
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Summary

A population of the rare and protected flat bark beetle Cucujus cinnaberinus in The  
Netherlands (Coleoptera: Cucujidae)
The main populations of Cucujus cinnaberinus are found in Central Europe. The species was 
largely absent in the southern and western part of Europe. In 2012, a small population of 
this beetle was discovered in The Netherlands in the province of Noord-Brabant. This site is 
the most western locality known to date, and the nearest populations are in southern Ger-
many, east of the River Rhine. Details of the recent Dutch finding are described. The biology 
and bionomics of and threats to the species are discussed. Cucujus cinnaberinus is listed on 
the European Habitats Directive on appendices II en IV, which means that the biotope  
is protected and special conservation areas should be designated.
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