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Pachyiulus flavipes (C.L. Koch) is een  
algemene soort in het Middellandse 
Zeegebied (westelijk tot de Balearische 
Eilanden), Klein-Azië en de Kaukasus 
(Kime & Enghoff 2017). Hij is synantroop 
en wordt veel gevonden in bebouwd ge-
bied, bijvoorbeeld op en langs muren 
(Kime & Enghoff 2017). De soort leeft 
dicht bij de mens, zodat er een kans is  
op versleping. Het voorkomen op vele  
eilanden in de Middellandse Zee en een 
vondst uit het noorden van Noorwegen 
bevestigden dat al (Bergersen et al. 2006, 
Kime & Enghoff 2017). 

Ik kreeg recent een exemplaar van deze 
fraaie en grote miljoenpoot in handen (fi-
guur 1). Het betrof een vrouwtje van ruim 
zeven en een halve centimeter lang. Het 
dier was gevonden in een biologische  
supermarkt in Wageningen in een plan-
tenpot met een citrus- of olijvenboompje  
die daar te koop stond. De plant kwam  
uit Sicilië. Er is in de andere potten in de 
winkel niet gezocht naar nageslacht of 
andere volwassen individuen. Materiaal: 
Pachyiulus flavipes, 1 /, Wageningen,  
AC 174-442, 30.vi.2016, leg. Marjolein  
Oltheten, det. Jinze Noordijk, col. Naturalis 
Biodiversity Center (RMNH.DIP.1892).

In de collectie van Naturalis Biodi-
versity Center zijn geen exemplaren van 
deze soort (of andere Pachyiulius-soorten) 
uit Nederland aanwezig, en er bestaan 
ook geen records van in de database van 
de EIS-werkgroep Bodemfauna (M.P. Berg 
persoonlijke mededeling). Dit is dus de 
eerste bevestigde vondst van P. flavipes in 
ons land.

De orde Julida bestaat uit lange 
glimmende miljoenpoten die een rond 
lichaam hebben (en geen uitstekende 
knobbels of zijvleugels) en waarvan het 
eerste lichaamssegment de kop deels 
bedekt. De hieronder vallende familie 
Julidae omvat soorten die tamelijk breed 
zijn. In Nederland zijn er 21 soorten uit 
deze familie bekend, waaronder geen  
uit het genus Pachyiulus (Berg et al. 2008). 
Vertegenwoordigers van dit genus zijn  
in Zuid-Europa te vinden. Ze behoren tot 
de grootste miljoenpoten van Europa en 
de afzonderlijke lichaamssegmenten  
zijn goed te onderscheiden door de kleur-
tekening. 

Sleutels voor Europese Pachyiulus-
soorten zijn niet voorhanden en de  
systematiek en naamgeving is zeer  
onduidelijk. Recentelijk groepeerden 
Mauriès et al. (1997) vele Europese soor-
ten, waaronder P. flavipes, onder de naam  
P. varius (Fabricius), omdat zij weinig 
verschillen vonden in de gonopoden (de 

mannelijke geslachtsorganen). Frederiksen 
et al. (2012) lieten echter aan de hand 
van lichaamskleur, een kenmerk aan 
de klauwen en een genetische analyse 
zien dat P. flavipes wel degelijk een goede 
soort is. Het dier kan aan de hand van de 
kleurtekening van het lichaam worden 
gedetermineerd (H. Enghoff persoonlijke 
mededeling, Frederiksen et al. 2012). 
Pachyiulus flavipes is dorsaal donkerbruin 
en ventraal lichtbruin gekleurd, lateraal 
loopt op elke segment een donker streep 
naar beneden, de poten zijn geel, en het 
lichaam kan ruim acht centimeter lang 
worden.

Potplanten uit de mediterrane regio 
– zoals druif, citrus, olijf en vijg – worden 
steeds populairder in ons land. Dit zal 
ongetwijfeld komen doordat door het op-
warmende klimaat deze planten steeds 
beter te houden zijn. In de grond of tussen 
de schors van deze planten kunnen dan 
allerlei soorten meekomen (bijv. Van 
Helsdingen 2011, Van Loon et al. 2016). 
Deze toestroom van verstekelingen zal 
toenemen en het is afwachten welke 
soorten we nog meer in ons land zullen 
aantreffen en of zich hieronder ook soor-
ten bevinden die zich zullen vestigen.
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Summary

Find of the synantropic milliped Pachyi-
ulus flavipes (Julida: Julidae) in the 
Netherlands

Pachyiulus flavipes is a common synantropic 
species in the Mediterranean region. In a 
supermarket in Wageningen (province of 
Gelderland), one female of this millipede 
was discovered in a plant pot originating 
from Sicily. It is the first time this species 
is found in the Netherlands. Potted Medi-
terranean plants are becoming increasin-
gly popular, and it is likely that this is an 
important pathway of exotic species from 
southern Europe to the north.
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Vondst van de synantrope miljoenpoot Pachyiulus flavipes 
(Julida: Julidae)

1. Pachyiulus flavipes, Wageningen, 30.vi.2016. 
Foto’s: Theodoor Heijerman


