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Conicera (Tritoconicera) tibialis SCHMITZ, 1925 
Diptera Phoridae nouveau pour la faune beige 

par Marcel LECLERCQ 

Universite de Liege, Institut Medico-legal (Prof. G. BRAHY), rue Dos-Fanchon 37-39, B-4020 Liege. 

Conicera (l'ritoconicera) tibialis doit s'ajouter 
au Catalogue des Phoridae de Belgique {DE 
MEYER, 1971). 

Cette espece nouvelle pour la faune beige a ete 
trouvee sur un cadavre humain le 27 decembre 
1997 : une masse de stades larvaires et des pupes 
qui ont ete mises en elevage experimental a 
temperature constante de 18°C. L'emergence 
des adultes a debute le 11 janvier 1998. L'identi
fication a ete precisee par notre collegue R.H.L. 
DISNEY, University of Cambridge, que nous re
mercions. 

Sumommee "coffin fly" la mouche des cer
cueils est le Phoride qui a ete observe le plus 
souvent en Europe sur des cadavres humains, 
notamment exhumes {REINHARD, 1882; DISNEY, 
1994). Megaselia (s. str.) rufipes {MEIGEN) et 
Triphleba hyalinata {MEIGEN) sont les deux au
tres especes trouvees dans des expertises ento
mologiques medico-legales (ER..ZrnCLIOGLU, 
1985; DISNEY, 1994; LECLERCQ & WATRIN, 

1971; LECLERCQ & VERSTRAETEN, 1993). 

Soulignons que les Phorides font l'objet d'un 
regain d'interet dans des expertises entomologi
ques medico-legales oil ils deviennent des "indi-

cateurs policiers" de plus en plus precis (LE
CLERCQ & VERSTRAETEN, 1993; DISNEY, 1994). 
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Naamlijst van de Belgische pseudoschorpioenen 

(Arachnida Pseudoscorpionida) 

door Hans HENDERICKX 

Hemelrijkstraat 4, B-2400 Mol. 

Van Belgie, Nederland en Groot-Brittannie 
zijn relatief weinig soorten pseudoschorpioenen 
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bekend. De groep is nochtans wereldwijd verte
genwoordigd met meer dan 3000 taxa. Dit is 



slechts voor een klein deel te verklaren door een 
gebrekkige informatie : het gros van de epi
geische soorten leeft in warmere gebieden en 
troglobionte vertegenwoordigers blijken in de 
lage landen niet voor te komen. 

In Belgie werden tot op heden 22 taxa gevon
den. Groot-Brittannie, waar de pseudoschorpioen 
fauna waarschijnlijk het best gekend is (JUDSON, 
1996) haalt niet meer dan 26 soorten {LEGG & 
JONES, 1988; JUDSON, 1996). In Nederland zou
den slechts 20 soorten en 1 subspecies Dactylo
chelifer latreillei septentrionalis BEIER, 1932 
{BEIER, 1963) gevonden zijn {HARVEY, 1990; 
V AN HELSDINGEN, 1996 (schriftelijke medede
ling) en BERG, 1999 (schriftelijke mededeling)). 

Een aantal soorten is zeer zeldzaam, werd 
slechts een maal vermeld of is gebonden aan zeer 
specifieke biotopen. Ongetwijfeld kunnen meer 
taxa in ons land aangetroffen worden. De Duitse 

pseudoschorpioen-fauna telt meer dan dubbel 
zoveel soorten (n = 45, PLATEN et al., 1995) en 
ook enkele soorten uit Groot-Biittannie zijn wel
licht bij ons te verwachten. 

Het aandeel van de pseudoschorpioenen in de 
Belgische bodemfauna is nochtans op vele plaat
sen niet gering, de zeer algemene Neobisium car
cinoides en de Chthonius sp. bijvoorbeeld kun
nen in aanzienlijke aantallen in uiteenlopende 
biotopen voorkomen. 

In het verleden werden slechts weinig lijsten 
van Belgische soorten gepubliceerd. COOREMAN 
( 1946) vult de oude vermeldingen van BECKER 
(1884) aan tot 15 soorten, de door BECKER 
(1884) vermelde Neobisium simoni (L. KOCH, 
1873) beschouwt hij als een foutieve determi
natie. Deze soort werd ook later niet weergevon
den en werd tussen haakjes in de lijst geplaast. 

Naamlijst 

(de referentie betreft de eerste vermelding van de soort voor Belgie) 

Orde Pseudoscorpiones LATREILLE, 1825 

Familie Chthoniidae DADAY, 1889 

Chthonius (Ephippiochthonius) tetrachelatus (PREYSSLER, 1790) (*1) BEIER, 1934 
Chthonius (Chthonius) ischnocheles {HERMANN, 1804) (*2) BECKER, 1884 
Chthonius (Chthonius) orthodactylus (LEACH, 1817) BECKER, 1884 
Chthonius (Chthonius) tenuis L. KoCH, 1873 COOREMAN, 1946 

Familie Neobisiidae CHAMBERLJN, 1931 

Neobisium carcinoides (HERMANN, 1804) (Fig. 1) BECKER, 1884 
(Neobisium simoni (L. KocH, 1873): prob. misidentification) BECKER, 1884 
Neobisium simile L. KOCH, 1873 BECKER, 1884 
Microbisium brevifemoratum (ELLJNGSEN, 1903) (Fig. 2) ~ERlCKJ(,1996 

Microbisium suecicum LOHMANDER, 1945 ~ERlCKJ(, 1999 
Roncus lubricus L. KOCH, 1873 (*3) WETTSTEJN,1955 

DELHEZ, 1973 

Famille Cheiridiidae CHAMBERLJN, 1931 

Cheiridium museorum (LEACH, 1817) BECKER, 1884 

Familie Chemetidae MENGE, 1955 

Chernes vicinus (BEIER, 1932) (*4) (Fig. 3) COOREMAN, 1947 
Chernes cimicoides (FABRlCrus, 1793) (Fig. 4) BECKER, 1884 
Lasiochernes pilosus (ELLJNGSEN, 1910) (Fig. 5) COOREMAN, 1946 
Lamprochernes nodosus (SCHRANK, 1803) BECKER, 1884 
Pselapochernes scorpioides (HERMANN, 1804) (Fig. 6) COOREMAN, 1946 
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Pselapochernes dubius (O.P.-CAMBR.IDGE, 1892) 
Allochernes powelli (KEw, 1916) (*5) (Fig. 7) 
Allochernes wideri (C.L KOCH, 1843) 
Dinocheirus panzeri (C.L. KOCH, 1837) 

Familie Cheliferidae HAGEN, 1879 

Dactylochelifer latreillei (LEACH, 1817) 
Chelifer cancroides (LINNAEUS, 1758) 

No ten 

(* 1) en (*2) : In Belgie werden geen echte tro
globionte pseudoschorpioenen aangetroffen. 
BEIER (1 934) merkt wel op dat exemplaren van 
Chtonius ischnocheles en C. tetrachelatus die in 
Belgische grotten gevonden werden opvallend 
kleine ogen hebben ten opzichte van de epi
gei"sche exemplaren. Bij andere genera kon dit 
niet bevestigd worden. 

BEIER, 1963 
HENDERJCKX, 1999 ( deze publicatie) 
COOREMAN,1946 
LELEUP,1947 

BECKER, 1884 
BECKER, 1884 

Fig. 1. Neobisium carcinoides, 
Malmedy (Luik), 14.IV.1996. 

(Alle gefotografeerde exemplaren 
werden verzameld door de 
auteur). 

Fig. 2. Microbisium brevifemora
tum, Oud-Turnhout (Antwer
pen), 14.IX.l995. 

(*3) : Roncus lubricus werd voor het eerst voor 
Belgie vermeld door WETTSTEIN (1955). Hij zou 
de soort in aantal aangetroffen hebben in het 
"bois de Tancremont". 

De soort werd later niet meer teruggevonden 
in het bos van Tancremont. De auteur trof er wel 
algemeen twee andere Neobisiidae aan, Neobi
sium carcinoides en N. simile (24.Vlll. l997). 
Het is niet onmogelijk dat WETTSTEIN een van 
deze soorten verward heeft met Roncus lubricus. 

----------------------------------------
6o 



Fig. 4. Chernes cimicoides, Tie
nen (Limbmg), 23 .ITI.1996. 

Fig. 5. Lasiochernes pilosus, Zo
nienwoud (Bmssel), 14.XII. 
1996. 
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Later vermeldt DELHEZ ( 1973) de soort van de 
grot Pre-au-Tonneau te Rochefort (Namur) als 
nieuw voor de Belgische fauna. Op 25.X.1997 
werd door de auteur ook in de "grotte de Lorette" 
(Rochefort) op grote diepte (Salle du Cata
clysme) een exemplaar van deze som1 gevonden. 
Merkwaardig is dat de grotbewonende exempla
ren nauwelijks verschillen van de epige'ische. 
Een belangrijke kolonie werd tenslotte ontdekt 
door Vik VETS (persoonlijke mededeling) in de 
omgeving van de grot van Tilff (Luik) 
(17 .X.1998). 

(*4) Chernes vzcznus, een myrrnecofiele soot1 
met een versnipperde oostelijke verspreiding, 
werd door LELEUP ontdekt in Houx (in een eik) 
en Han-sur-Lesse (Namur) (in een olm). COORE-
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Fig. 6. Dinocheirus panzeri, Filly 
(Namen), 12.VI.1995. "" 

Fig. 7. Allochernes powelli, Mol 
(Antwerpen), 4.V.l995. 

MAN (1947) beschreef de soort als Chernes lasio
philus sp. n., maar HELVERSEN (1966) toonde 
aan dat er geen significante verschillen met 
C. vicinus bestaan. 

C. vicinus werd meer dan 50 jaar later 
(22.ill.1998) door de auteur teruggevonden bij 
Houx, in een nest van Lasius fuliginosus in een 
holle spar (220 exemplaren). 

(* 5) De auteur trof Allochernes powelli algemeen 
aan in de Kempen in synantropische omgeving, 
vnl. in oude stallen met stro en op mesthopen. 
Deze soort is niet eerder vermeldt voor Belgie, 
maar werd vroeger mogelijk verward met Allo
chernes wideri. A. wideri wordt veel minder 
algemeen gevonden in vogelnesten in holle 
bomen etc. HEL VERSEN (1966) geeft een 



vergelijkend overzicht van beide soorten : er 
bestaan duidelijke morfologische verschillen in 
de verhoudingen van de pedipalp en in het aantal 
setae op de tergieten. 
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