
teumaris rustica, taxon a.ffinis (KUNZE, 1818) 

Specimen examme: I.R.S.N.B., Collection 
genera.Ie, ex-Coli. Donge: France, Yvelines, 
Chaville, pas de date, 1 ~ (d'ooe sene de 2r!r! et 
2~~). 

Symphysocerie unilaterale, affectant les articles 8 
et 9 de l'antenne gauche. L'article 8 raccourci 
d' environ 1/3 pat' rapport a la nonnale, non 
ankylose, un peu fusionne au 9e. L'article 9 
egalement plus court d'environ 113 par rapport a la 
nonnale, probablement ankylose, a base large. Les 
au1res articles ne presentent aucooe particularire. 
Pilosite et microsculpture de ces deux articles 
nonnales. Cette meiomelie antennaire etant la 
moins remarquable des cas teratologiques exposes 
ici, aucun dessin n 'est joint 
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C,anthophorus impressus in Belgie naast of in plaats van C dubius 
(Heteroptera: Cydnidae) 
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Abstract 

Available Belgian material of Canthophorus dub ius (Scopoli) all appeared to belong to C. impressus 
(Horvath), a species hitherto not recorded from Belgium. The occurrence of C. dubius in Belgium could not 
be confinned. Literature data on biology and distribution of the species are summarized . 

• 
Samenvatting 

AI het beschikbare Belgische materiaal van Canthophorus dubius (Scopoli) bleek bij nader onderzoek te 
behoren tot C. impressus (Horvath), een soort die nog niet eerder uit Belgie werd venneld. Het voorkomen 
van C. dubius in Belgie kon niet bevestigd worden. Literatuurgegevens over biologie en verspreiding van de 
soort worden samengevat. 

Resume 

Tous les exemplaires beiges de Canthophorus dubius (Scopoli) que nous avons pu examiner 
appartiennent en fait a Canthophorus impressus (Horvath), une espece non encore recensee en Belgique. La 
presence en Belgique de C. dubius n'a done pas pu etre confirmee. Les donnees de la Iittera1ure sur la biologie 
et la distribution de c. impressus sont resumees. 
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lnleiding 

In Midden-Europa komen vier soorten van het 
genus Canthophorus voor, waarvan C. melano
pterus (Herrich-Schaeffer, 1835) en C. mixtus Asa
nova, 1964 een donkergekleurde membraan 
bezitten en C. dubius (Scopoli, 1763) en C. impres
sus (Horvath, 1881) lichtgekleurde membranen. De 
laatste twee zouden gezien hun verspreiding ook in 
Belgie voor ktinnen komen, maar tot op heden 
werd alleen C. dubius als zodanig vermeld 
(LETHIERRY & PIERRET, 1879, 1892; COUBEAUX, 
1891; BOSMANS, 1975; SLOSSE, 1997; BAUGNEE et 
al., 2003). 

De ontdekking dat in Engeland niet C. dubium 
voorkwam, zoals altijd verondersteld, maar C. 
impressum (NAU, 2002), vormde aanleiding om 
ook het Belgische Canthophorus-materiaal nader te 
onderzoeken. 

Materiaal 

Het volgende materiaal stond voor onderzoek ter 
beschikking: 

West-Vlaanderen: De Parme, l.rv.l918 [DS7161], 
leg. Vreurick, 1 d' (KBIN); Oostduinkerke 
[DS7763], Oostvoorduinen, 13.vm.1982, leg. R. 
Bosmans, 3 !f !f (KBIN); Westende [DS8367], 
vm.19 11, leg. A. Koller, 1 !f (KBIN). 

Luik: Rocherath [LA0890], 14.VI.l980, leg. R. 
Bosmans, 1 !f (KBIN). 

Luxemburg: Carlsbourg [FR4929], VI.1870, 1 d', 
1 <? (KBIN); Carlsbourg, "8137", leg. F. Achille, 
1d' (KBIN). 

Gepubliceerd rnateriaal dat niet te achterhalen was: 
West-Vlaanderen: Koksijde, St-Idesbald [DS7462], 

30.vrr.1955, leg. J. Petit, in aantal op Thesium 
humifusum ~CHAL & PETIT, 1957); 
Koksijde [DS7462], Belvedere, bodemval, 12.VI-
13.IX.1996, leg. W. Slosse (SLOSSE, 1997); 
Oostduinkerke [DS7763], Oostvoorduinen, 
1993, bodemval, leg. W. Slosse (SLOSSE, 1997). 

Brussel: Waterrnael [ES9929], 1900 (SCHOUTE
DEN, 1900). 

Namen: Clermont-lez-Walcourt [ER96], 1940 
(BOSMANS, 1975). 

ldentificatie 

Canthophorus dubius (Fig. 1) en C. impressus 
zijn uiterlijk niet of nauwelijks van elkaar te 
onderscheiden. De marmeues zijn met zekerheid 
van elkaar te onderscheiden aan de "tenninale 
Anhange der Vesica" (STICHEL, 1961; W AGNER, 
1966; RIEGER, 1973), zoals weergegeven in figuur 
2. 

Sinds de publicatie van R.IEGER (1997) is het 
bovendien ook mogelijk om de vrouwUes van beide 
soorten betrouwbaar van elkaar te onderscheiden op 
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Fig. 1. Canthophorus dubius (Foto E. Wachmann, 
Berlin). 

1/10mm 

• 
Fig. 2. Uiteinde van de vesica. a: Canthophorus dubius, 

b: C. impressus (Tekening Chr. Rieger, Ni.irtingen). 

grond van de ringvormige sklerieten van de 
sperrnatheca (Fig. 3). 

Alle onderzochte exemplaren bleken tot 
Canthophorus impressus te behoren in plaa1s van tot 
C. dubius, zoals tot dusverre aangenomen. Het 
voorkomen van C. dubius in Belgie is dan ook 
twijfelachtig, maar omdat niet al het Belgische 
materiaal onderzocht kon worden, niet met 
zekerheid uit te sluiten. 



Biologie en levenscyclus 

Canthophorus impressus leeft in Zuid-Engeland 
monofaag op liggend bergvlas (Thesium 
humifosum) en is daardoor in haar verspreiding 
beperk:t tot droge, kalkrijke gronden. In de duinen 
van West-Vlaanderen is liggend bergvlas gezien de 
waamemingen van Petit {in MARECHAL & PETIT, 
1957) en Bosmans (pers. mededeling) ongetwijfeld 
de waardplant. Liggend bergvlas, ook wel bekend 
als duinbergvlas, is echter een Westeuropese soort, 
die voorkomt van Spanje tot in Zuid-Engeland en 
die in de Nederlandse duinstreek de noordooste
lijkste voorpost van haar beperkte areaal heeft 
(WEEDA et al., 1985). Elders komen dan ook 
uitsluitend andere bergvlassoorten als waardplant in 
aanmerking. T AMANINI (1961) geeft voor Noord
Italie Thesium bavarum en Thesium montanum op 
als waardplanten en W AGNER (1966) vermeldt haar 
van alpenbergvlas (Thesium alpinum) op grotere 
hoogte in de Alpen, de Pyreneeen en gebergtes in 
de Balkan. HEISS (1977) vond haar in Noord-Tirol 
nog tot op 2500 m hoogte op deze waardp1ant. 
SCHUSTER { 1979), STEHLIK (1983) en STEHLiK & 
VAviUNovA (1993) geven vlasbladig bergvlas 
(Thesium linophyllon) op als waardplant in 
respectievelijk Zuid-Duitsland (Schwaben), 
Tsjechie (Moravie) en Slowakije. Volgens RIEGER 
& STRAUSS {1992) komen in Baden-WOrttemberg 
zowel C. dubius als C. impressus doorgaans op 
Thesium bavarum voor en werd C. impressus 
~t e6unaal op weidebergvlas (Thesium 
pyrenaicum) aangetroffen. V eel oude waard
plantgegevens van C. dubius hebben ongetwijfeld 
betrekking op G. impressus, omdat de laatste 
vroeger niet herkend werd en bijvoorbeeld ook uit 
Baden-Wiirttemberg pas sinds 1973 bekend is, 
ondanks het feit dat ze daar algemener voorkomt 
dan C. dubius {R.IEGER & STRAUSS, 1992). 
Incidenteel worden in de literatuur ook andere 
planten dan Thesium als waardplanten vermeld, 
maar dat heeft vermoedelijk uitsluitend betrekking 
op toevallige "verblijfplanten". Wilde mmjolein 
(Origanum vulgare) zou mogelijk een alternatieve 
waardplant zijn {SOUTHWOOD & LESTON, 1959). 
Liggend bergvlas is bovendien een teer, onop
vallend plantje, dat makkelijk over het hoofd wordt 
gezien. SLOSSE (1997) ving C. impressus op twee 
plekken in bodemvallen in de duinen van West
Vlaanderen, maar noemt de waardplant niet in de 
vegetatiebeschrijvingen van de vangplekken, terwijl 
Bosmans haar op een van dezel:fei~ plekken 
(Oostvoorduinen) in aantal op liggend bergvlas 
ving. 

Canthophorus impressus heeft een univoltiene 
levenscyclus. Adulten overwinteren geaggregeerd 
onder bladstrooisel in de nabijheid van de 

Fig. 3. Ringvormige sklerieten van de spermatheca van 
verschillende herkomsten. a-e: C. impressus; f-k: C. 
dubius (Tekening Chr. Rieger, Niirtingen). 

Fig. 4. Verspreiding van Canthophorus impressus in 
Belgie. * voor 1950: 2 vindplaatsen; • na 1950: 3 
vindplaatsen, 0: onbevestgde waarnemingen. 

waardplant en komen in het vootjaar te voorschijn 
op het moment dat de waardplanten bloeien. De 
larven zijn aanwezig tot halverwege de zomer en 
komen samen voor met de overwinterde adulten, 
die lang !even (SOUTHWOOD & LESTON, 1959). 
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Verspreiding 

Canthophoros impressus heeft een euraziatische 
verspreiding en komt in Europa voor in Albanie, 
Belgie (Fig. 4), Bosnie-Herzegovina, Bulgarije, 
Croatie, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Hongarije, 
Italie, Joegoslavie, Macedonie, Moldavie, Oosten
rijk, Polen, Roemenie, Rusland (niet in het 
noorden), Slowakije, Slovenie, Tsjechie, Ukraine 
en Zwitserland.Jn Azie is de verspreiding beperkt 
tot Annenie, Kazachstan, Mongolie en Siberie (LIS, 
1999). Ze werd niet aangetroffen in Luxemburg 
{REICHLING & GEREND, 1994) en in Nederland 
(AUKEMA, 1989 en aanvullende publicaties). Het 
voorkomen in Nederland is onwaarschijnlijk, 
omdat de waardplanten daar ontbreken, of in het 
geval van liggend bergvlas, extreem zeldzaam zijn 
( een recente vindplaats in de Zuid-Hollandse 
duinen bij Katwijk). In Engeland komt de soort 
voor in het zuidoosten werd ze tot voor kort 
eveneens verward met C. dubius (NAU, 2002). Uit 
het Duitse Nordrhein-W estfalen worden alleen 
oude vondsten van voor 1925 van Canthophoros 
dubius vermeld {KOTI & HoFFMANN, 1992), maar 
de identiteit van dit materiaal is mogelijk nooit 
zeker vastgesteld. 
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