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Inleiding

Lycidae (netschildkevers) zijn fraaie, middelgrote kevers met 
sterk geribbelde hals- en dekschilden. De larven leven in dood, 
verterend hout en de imago’s zijn zwart met rood of zwart met 
geel(oranje) gekleurd (Bocák & Bocáková 2010). De familie is erg 
omvangrijk en kent wereldwijd 4600 soorten (Bocák & Bocáková 
2010). In de Palearctis komen zo’n 400 soorten voor behorende 
tot 47 genera (Bocáková & Bocák 2007). Voor Midden-Europa 
worden slechts acht soorten genoemd (Böhme 2005), maar 
Bocák & Bocáková (2006) voegen er daar nog één aan toe, dus zo 
komt het totaal op negen. In Nederland waren aanvankelijk 
twee soorten bekend, Lygistopterus sanguineus (Linnaeus) en 
Platycis cosnardi (Chevrolat) (Brakman 1966, Huijbregts 2010), 
maar recent zijn er twee soorten toegevoegd aan de lijst, 
namelijk Platycis minutus (Fabricius) en Pyropterus nigroruber (De 
Geer), waarvan de eerste al langere tijd in ons land voorkwam 
(Colijn 2018). Pyropterus nigroruber is pas in 2016 voor het eerst 
waargenomen en waarschijnlijk een nieuwkomer in ons land 
(Colijn 2017). In dit artikel wordt een vijfde soort voor Nederland 
gemeld: Dictyoptera aurora (Herbst) (figuur 1). We bespreken de 
vindplaatsen en leefwijze en geven een determinatiesleutel.

Vindplaatsen in Nederland

Dictyoptera aurora werd in 2009 voor het eerst gevonden voor 
ons land, in Heilig Landstichting (gemeente Berg en Dal, Gelder-
land). Dit gebied bestaat vooral uit loofbos, met vele boom- 
soorten. Verspreid zijn ook naaldbomen aanwezig, waaronder 
vele soorten in het museumgedeelte. Drie jaar later, in 2012, 
werd een op een blad zonnend exemplaar aangetroffen in 
het Bunderbos (gemeente Meerssen, Limburg). Het Bunderbos is 
een soortenrijk boscomplex op kalkrijke grond, met onder ande-
re helling- en bronbossen. Er staan veel loofboomsoorten, maar 
her en der staat ook den (Pinus) en er zijn enkele percelen met 
fijnspar (Picea abies). Sinds het gebied in bezit is van Staats-

bosbeheer mag het zich grotendeels ongestoord ontwikkelen. 
Het derde gebied waar D. aurora werd gevonden is ’t Rot  

bij Winterswijk (buurtschap Woold). ’t Rot is een wintereiken-
beukenbos op een vrij vochtige bodem van zand op keileem.  
In een gedeelte van ’t Rot is het bos erg oud (120-140 jaar) en 
hier staat beuk (Fagus) en wintereik (Quercus petrea); de rest 
van het bos heeft een andere boomsamenstelling met andere 
loofboomsoorten en ook grove den (Pinus sylvestris), fijnspar 
en goudlork (Larix kaempferi) (Clerkx et al. 2000). Eerst werd 
een copula van D. aurora (figuur 2) aangetroffen onderaan een 
staande dode grove den, niet ver van de bosrand. Later werden 
op ongeveer dezelfde plek nog eens twee exemplaren gesleept 
uit de ondergroei.

In 2017 volgde nog een vondst in de Vijlenerbossen (ge-
meente Vaals) in Zuid-Limburg. Dit is een uitgestrekt bos- 
complex met een grote variatie aan boomsoorten, zowel loof- 
als naaldbomen.

Van de eerste drie vindplaatsen zijn exemplaren in een  
collectie opgenomen. Alle waarnemingen (van imago’s) zijn  
in de maanden mei en juni gedaan. De details van de waarne- 
mingen worden samengevat in tabel 1 en figuur 3 geeft de vind-
plaatsen op kaart. 

Areaal

Dictyoptera aurora heeft een holarctische verspreiding en komt 
voor in laag- en middengebergten en laagland in Europa, Noord-
Afrika, het Nabije Oosten, Rusland, Oost-Azië (incl. Sachalin en 
Japan) en Noord-Amerika (Bocák 2018, Bocáková & Bocák 2007, 
Horion 1953, Kazantsev 2012). In Europa is hij in vrijwel elk land 
aangetroffen, alleen op de faunalijsten van Andorra, Ierland, 
IJsland, Malta, Moldavië en Portugal ontbreekt hij, evenals in 
Turkije en op de Kaukasus (Bocáková & Bocák 2007, aangevuld 
met Magis 1998, Silfverberg 2004, zie ook Bocák 2018). In al onze 
buurlanden was D. aurora dus al bekend. In Duitsland is de soort 
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In dit artikel wordt de netschildkever Dictyoptera aurora nieuw voor 
Nederland gemeld. Hij is op vier plekken vlak aan onze landsgrenzen 
aangetroffen, in Gelderland en Limburg. De larven van deze soort leven 
in rottend hout, met name van den, spar en beuk en in mindere mate 
ook andere soorten. De vindplaatsen liggen in oude dichte bossen op 
rijkere grond, waar loofbomen de boventoon voeren. Mogelijk komt dit 
doordat juist deze bossen voldoende vochtig en relatief weinig beheerd 
zijn; belangrijke voorwaarden voor deze kever. Dictyoptera aurora komt in 
nagenoeg alle Europese landen voor en het voorkomen in ons land  
was dan ook te verwachten. We geven een determinatiesleutel voor  
de vijf in Nederland voorkomende Lycidae.
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aangetroffen in alle achttien door Köhler & Klausnitzer (1998) 
onderscheiden regio’s. Er zijn zelfs vindplaatsen vlak over de 
grens bij de Nederlandse vindplaatsen: het Waldnaturschutz- 
gebiet Geldenberg bij Kleve (Duitsland, ter hoogte van Nijmegen) 
(Köhler 2002) en in de provincie Luik (België, onder Zuid- 
Limburg) (Magis 1998). De kever was dus te verwachten in ons 
land. 

Horion (1953) schrijft dat D. aurora in Europa vooral in het 
noorden en oosten voorkomt. De soort lijkt bijvoorbeeld be-
hoorlijk algemeen in Noorwegen en Zweden (https://artskart1.
artsdatabanken.no, https://artfakta.artdatabanken.se). Maar 
ook in Centraal-Europa kan de soort algemeen zijn zoals blijkt 
voor de Duitse Deelstaat Baden-Württemberg (Bense 2001) en 
de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk (Mitter 2000). In 
West-Europa lijkt hij echter altijd zeldzaam. Voor het hierboven 
genoemde gebied bij Kleve wordt hij als ‘meer geïsoleerd tot 
zeldzaam of alleen lokaal voorkomend’ getypeerd (Köhler 2002). 
In België komt D. aurora zeer schaars voor in de oostelijke helft 
van het land. Magis (1998) noemt een literatuurvermelding bij 

Luik (provincie Luik) en geeft een vondst bij Eupen (provincie 
Luik). Fayt et al. (2006) onderzochten vele bosreservaten in België 
en vonden van D. aurora slechts één exemplaar in Mülenbus bij 
Eupen en één in Trimetrichet bij Arlon (provincie Luxemburg). 
In het Verenigd Koninkrijk wordt de soort ‘nationally scarce’ 
(Alexander 2002) en later zelfs ‘nationally rare’ genoemd, en als 
‘vulnerable’ op een rode lijst gezet (Alexander 2014). Het voor-
komen is hier beperkt tot het Schotse Caledonian Forest en de 
soort vertoont mogelijk een negatieve trend door het verlies aan 
oude bossen en te intensief bosbeheer. In Denemarken is de 
soort zeldzaam (Hansen 1996) en figureert hij op de rode lijst in 
de categorie ‘vulnerable’ (www.fugleognatur.dk). 

Ecologie

De ecologie van de familie Lycidae in het algemeen is beschreven 
in Bocák & Bocáková (2010), waarbij in de generalisaties vooral 
gegevens van de vele tropische soorten zullen zijn verwerkt. De 
larven van alle vertegenwoordigers van deze familie leven in 

1. Dictyoptera aurora, vrouwtje. ’t Rot, 
Winterswijk (Gelderland), 3.vi.2015. Foto: 
Theodoor Heijerman
1. Dictyoptera aurora, female. ’t Rot, 
Winterswijk (province of Gelderland), 
3.vi.2015.

2. Copula van Dictyoptera aurora. ’t Rot, 
Winterswijk (Gelderland), 29.v.2015. Foto: 
Marc de Winkel
2. Copula of Dictyoptera aurora. ’t Rot, 
Winterswijk (province of Gelderland), 
29.v.2015.
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dood hout dat al aan het verteren is; het zijn molmkevers of  
xylodetriticole soorten (Böhme 2005, Köhler 2002). Ze komen  
typisch voor op beschaduwde en vochtige plekken in bossen, 
niet zelden ook op het grensvlak van verterend hout en de bodem. 
Als voedsel worden fermenterende sappen, slijmzwammen, 
insecten(larven) en mollusken genoemd. Everts (1903) schrijft 
dat de larven carnivoor zijn en bijeen leven, onder andere op 
plekken met veel uitwerpselen van schorskevers (Scolytidae), 
boktorren (Cerambycidae) en Pissodes (Curculionidae). Lawrence 
(1991) schrijft dat ze vroeger geacht werden predatoren te zijn, 
maar dat het momenteel tamelijk zeker is dat ze zich voeden 
met zacht of vloeibaar materiaal afkomstig van rottend hout. 
Lycidae scheiden sappen uit om voedsel buiten het lichaam 
deels te verteren. De larven maken zelf geen gangen, maar  
duwen zich door het molm of gebruiken bestaande ruimtes.  
Van Lycidae worden soms in het veld aggregaties aangetroffen, 
bijvoorbeeld van overwinterende of verpoppende larven. Over 
de duur van de larvale ontwikkeling is weinig bekend, maar 
aangenomen wordt dat die in ons gematigde klimaat enkele 
jaren is. Imago’s van Lycidae blijven meestal in de buurt van 
vochtig dood hout, vaak onder de schors. Ze leven maar kort 

en vertonen zich overdag, onder andere op bloeiende planten 
(Everts 1903). Bij verstoring houden ze zich dood door sprieten 
en poten in te trekken.

Dictyoptera aurora wordt vaak gevonden bij of in naald-
bomen: den (Pinus) (Alexander 2002, 2014, Bocák & Matsuda 
2003, Ceccolini et al. 2014, Cooter 1979b, Dodelin & Lempérière 
2004, Kazantsev & Nikitsky 2011, Korschefsky 1951, Owen 1989, 
Recalde Irurzun & San Martín Moreno 2017, https://artfakta.
artdatabanken.se) en spar (Abies en Picea) (Bishop et al. 2009, 
Kazantsev & Nikitsky 2011, Mitter 2000, 2007, Papis & Mokrzycki 
2015, Paquin & Dupérré 2001, https://artfakta.artdatabanken.
se). Horion (1953), Müller et al. (2008) en Papis & Mokrzycki (2015) 
melden dat de larven ook in verterend beukenhout (Fagus) 
kunnen zitten, Müller (2005) noemt loofhout en in Zweden zijn 
er ook vondsten uit eik (Quercus) en els (Alnus). Geisthardt (1979) 
meldt dat alle Midden-Europese Lycidae insecten(larven) eten, 
maar Bishop et al. (2009) uit Canada noemen D. aurora juist een 
mycetofaag. De imago´s van D. aurora worden op zonnige dagen 
nectar etend op bloemen gevonden, waaronder schermbloemen 
(Apiaceae) (Geisthardt 1979, Horion 1953, Mitter 2007, Müller et 
al. 2008, Ross 1920). 

Dictyoptera aurora kan in allerlei bostypen voorkomen (‘eury-
toop’ volgens Böhme 2005). De vondsten in België uit Fayt et al. 
(2006) zijn gedaan in een bos met dominantie van eik (Mülen-
bus) en in een bos met dominantie van beuk (Trimetrichet).  
Bij Kleve in het Waldnaturschutzgebiet Geldenberg is de kever 
gevangen in een eiken-beukenbos (Köhler 2002). Ook de vind-
plaatsen in Nederland liggen in loofbossen, met slechts een 
klein aandeel naaldbomen. In het Verenigd Koninkrijk is de 
soort beperkt tot het Schotse Caledonian Forest, het voormalige 
gematigde regenwoud, met dominantie van grove den. In Canada 
(provincie Québec) is hij gevonden in zowel loofbos, gemengd 
bos als in sparrenbos (Picea mariana) (Paquin & Dupérré 2001). 
Overigens dacht Cooter (1979a) dat D. aurora met dennenhout 
ook versleept kan worden naar nieuwe plekken.

Determinatie

Volwassen Lycidae zijn goed te herkennen. De enige soort waar-
mee deze kevers mogelijk verward kunnen worden is Omalisus 
fontisbellaquaei Geoffroy. Deze soort behoort tot de Omalisidae 
(kasteelkevers), maar werd vroeger ook wel tot de Lycidae  
gerekend (Brakman 1966, Geisthardt 1979). Onze vertegenwoor-
digers van de Lycidae zijn voornamelijk roodgekleurde kevers: 
de dekschilden zijn scharlakenrood en het pronotum is rood of  
zwart gekleurd. Bij de mannetjes van O. fontisbellaquaei (figuur 4) 
zijn de dekschilden donkerrood met een brede bruinachtige 
vlek langs de naad, de vrouwtjes zijn kortvleugelig (larviform). 
De Lycidae zijn verder gekenmerkt door typische ribbels en/
of netvormige structuren op elytra en pronotum. De elytra 
zijn naar achteren toe iets verbreed, maar bij de Nederlandse 
soorten lang niet zo sterk als bij veel tropische soorten. De kop 
is gedeeltelijk door het pronotum bedekt en de sprieten zijn 

3. Vindplaatsen van Dictyoptera aurora in Nederland.
3. Localities of Dictyoptera aurora in the Netherlands.

Tabel 1. Vondsten van Dictyoptera aurora in Nederland.
Table 1. Records of Dictyoptera aurora in the Netherlands.

aantal /  datum /  locatie /  AC /  vinder /  bewijs / 
number date location coordinates collector proof

1 2.v.2009 Heilig Landstichting (Groesbeek) (Ge) 189-425 J. Bekker & T. Braaksma foto op www.waarneming.nl, col. J.G.M. Cuppen (Ede)

1 24.v.2012 Bunderbos (Meerssen) (Li) 180-324 W.J.M. Maassen foto op www.waarneming.nl, col. W.J.M. Maassen (Echt)

2 29.v.2015 ‘t Rot (Winterswijk) (Ge) 247-438 M. de Winkel & J. Noordijk col. Th. Heijerman

2 3.vi.2015 ‘t Rot (Winterswijk) (Ge) 247-438 Th. Heijerman col. Th. Heijerman

1 31.v.2017 Vijlenerbossen (Vaals) (Li) 193-310 A. Wijker & S. Lamberts foto op www.waarneming.nl
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5. Lygistopterus sanguineus. Foto: Theodoor Heijerman4. Omalisus fontisbellaquaei. Foto: Theodoor Heijerman

7. Platycis minutus. Foto: Theodoor Heijerman6. Platycis cosnardi. Foto: Theodoor Heijerman
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draadvormig en stevig, en staan dicht bij elkaar op de voorkant 
van de frons. 

Omdat nu met de vondsten van D. aurora naar verwachting 
alle ‘mogelijke’ Lycidae uit ons land gemeld zijn, geven we hier-
onder een simpele sleutel tot de Nederlandse soorten van deze 
familie. Met de gedetailleerde sleutels van Geisthardt (1979) en 
Bocák & Bocáková (2006) zijn alle Midden-Europese soorten op 
naam te brengen. Voor fraaie foto’s en een omschrijving van 
de larve van D. aurora verwijzen we naar Kazantsev & Nikitsky 
(2011) (en zie ook Klausnitzer 1978, Korschefsky 1951 voor deter-
minatie van larven tot op genus).

Sleutel tot imago’s van Nederlandse Lycidae

1.  Structuur op dekschilden bestaat uit zwak ontwikkelde 
lengteribbels; pronotum heeft geen ribbels in netvormige 
structuur; kop verlengd  . . . . Lygistopterus sanguineus (figuur 5)

  [in de oostelijke helft van Nederland, in rottend hout van 

loofbomen]

–  Structuur op dekschilden bestaat uit lengte- en dwars- 
ribbels; ribbels op pronotum in netvormige structuur; kop 
niet verlengd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2.   Pronotum met 6 diepe, door ribbels gescheiden vlakken, 
waarvan er 3 aan voorrand grenzen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

–  Pronotum met 5 niet verdiepte, door ribbels gescheiden 
vlakken, waarvan er 2 aan voorrand grenzen . . . . . . . . . . . . . . . 4

3.   Pronotum geelbruin met zwarte middenvlek; antennen  
helemaal zwart  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Platycis cosnardi (figuur 6)

  [in Limburg, in rottend hout van m.n. Fagus, maar ook andere 

loofbomen]

–  Pronotum zwart; laatste 1 of 2 antenneleden geel  . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Platycis minutus (figuur 7)
  [in oostelijk helft van Nederland, in rottend hout van loof- en 

naaldbomen]

4.   4 lengteribbels per dekschild; pronotum zwart (met rode 
beharing aan de voorzijde)  . . . Pyropterus nigroruber (figuur 8)

  [in oostelijke helft van Nederland, in rottend hout van m.n. Betula 

en Fagus]

–  4 duidelijk en 5 zwakker ontwikkelde lengteribbels per dek-
schild; pronotum met zwarte grondkleur en rode ribben . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dictyoptera aurora (figuur 9)
  [in Limburg en Gelderland, in rottend hout van m.n. Pinus, Abies, 

Picea, Fagus]

Tot slot

Aangezien D. aurora wijd verspreid in Europa voorkomt, inclu-
sief het noorden (bijv. Schotland en Noorwegen), lijkt het niet 
aannemelijk dat de kever Nederland bereikt heeft door een 
areaaluitbreiding veroorzaakt door de opwarming van het kli-
maat. Het zal eerder een natuurlijke uitbreiding van het areaal 
zijn als gevolg van het meer beschikbaar komen van dood hout. 
Aangezien de soort zeldzaam is in de aangrenzende delen van 
Duitsland en België, is het ook nog mogelijk dat hij lang over het 
hoofd is gezien. De soort leeft maar kort als imago en de waar-
nemingskans is dus mogelijk gering en het is niet ondenkbaar 
dat hij al langer in ons land voorkomt dan we denken en mo- 
gelijk ook wijder verspreid is. 

Ook opvallend is dat D. aurora, als soort die goed in naaldbo-
men kan leven, in Nederland en de ons omringende landen juist 
in oude en dus waardevolle loofboscomplexen wordt gevonden 

9. Dictyoptera aurora. Foto: Theodoor Heijerman8. Pyropterus nigroruber. Foto: Theodoor Heijerman
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en niet in de vele naaldbossen die hier zijn. Dit komt waar-
schijnlijk door haar binding aan dood hout, vochtige omstan-
digheden en (grotendeels) onbeheerde bossen. De meeste  
Nederlandse (naald)bossen zijn van een heel ander karakter: 
open, droog, en/of er wordt aan houtoogst (of bosbeheer) 
gedaan. 

De hoeveelheid nieuwe doodhoutkevers die de afgelopen 
jaren in ons land ontdekt is, is indrukwekkend. Wie de recente 
jaargangen van de Nederlandse entomologische tijdschriften 
doorkijkt, ziet dat met grote regelmaat nieuwe soorten in ons 
land opduiken. De opwarming van het klimaat is hier onge-
twijfeld deels verantwoordelijk voor. Maar zijn de nieuwe dood-
houtsoorten óók een teken dat onze bossen natuurlijker wor-
den? Er is zonder twijfel in de meeste Nederlandse bossen meer 
dood hout aanwezig dan enkele decennia geleden (Schelhaas  
et al. 2014) en deze trend werpt dan ook zijn vruchten af. Echter,  
voor zeldzamere en kritische doodhoutsoorten is nog veel winst 
te behalen. Sommige hebben zeer grote hoeveelheden dood  
hout nodig (Lachat et al. 2012), andere juist met name dood hout 
van zeer oude en dikke bomen en weer andere levende monu-
mentale bomen met bijvoorbeeld holtes of kwijnende delen 
(Cálix et al. 2018). Dit alles is echter helaas nog extreem  
zeldzaam in ons land (Jagers op Akkerhuis et al. 2005). Jagers  

op Akkerhuis et al. (2005) vonden 17 m3 dood hout per ha. als 
gemiddelde hoeveelheid in onze oude bossen, terwijl buiten- 
landse referenties laten zien dat 100 m3 dood hout per ha. 
moet kunnen voorkomen in oud bos waar (al lang) geen beheer 
heeft plaatsgevonden. Dus de hoeveelheid dood hout in het 
Nederlandse bos neemt toe en de hoeveelheid kevers die daar-
aan gebonden is ook. Toch kijken wij uit naar bossen waar niet 
alleen dood hout ‘getolereerd’ wordt, maar die zich door een 
nietsdoenbeheer mogen ontwikkelen tot een meer natuurlijk  
en ongestoord leefgebied, met nog veel meer doodhoutsoorten 
die daar bij horen. In de bossen waar D. aurora gevonden is, 
zijn van dergelijke situaties op zeer beperkte schaal al voor-
beelden te vinden.
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Summary

Dictyoptera aurora, a new xylodetriticolous beetle for the fauna of the Netherlands  
(Coleoptera: Lycidae)
The lycid beetle Dictyoptera aurora is presented as new for the Netherlands. Specimens  
were collected in four old forests, two in the province of Gelderland and two in the province 
of Limburg. Dictyoptera aurora is widely distributed throughout Europe and was already 
known from nearby German and Belgian regions. The larvae are xylodetriticolous,  
thought to feed in decaying wood on fermenting juices and insect larvae. Rotting wood  
of mainly pine, fir and beech are mentioned in literature as the larval habitat. Dictyoptera 
aurora was found in the Netherlands in four old, shady forests on richer soils, dominated 
by broadleaved trees. This reflects its habitat preferences, high moisture levels and 
undisturbed conditions. Within these forests, a copula of D. aurora was found on one 
location under bark pieces beneath a large standing dead Scots pine (Pinus sylvestris), 
whereas at the other locations, adults where found resting on understory vegetation. 
Additionally, we give an identification key to adults of the five Lycidae species in  
the Netherlands.
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