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De snuitkever Ceutorhynchus picitarsis is een in Nederland zeer zeldzame
soort waarvan slechts enkele oude, ongedateerde waarnemingen bekend
zijn. De soort was tot nu toe slechts bekend van een drietal slecht gedocumenteerde vondsten en twee literatuurvermeldingen uit het eind van de
19e en het begin van de 20e eeuw. Recent werd C. picitarsis op twee locaties
in Zuid-Limburg aangetroffen. Mogelijk gaat het hier om jonge zwermende
kevers uit Duitsland. Populaties van deze zich in de winter voortplantende
soort zijn voor zover bekend in Nederland nog nooit gevonden.

Inleiding
Ceutorhynchus picitarsis Gyllenhal, 1837 (figuur 1) is een thermofiele snuitkever die oorspronkelijk uit het Middellandse
Zeegebied afkomstig is. Na de introductie van kool- en raapzaad
(Brassica napus, B. rapa) voor de teelt in Europa heeft een uitbreiding van deze soort in noordelijke richtingen plaatsgevonden
(Rheinheimer & Hassler 2010). De eerste jaren na introductie
en/of uitbreiding van deze teelt werd in verschillende landen
lokaal plaagoptreden geconstateerd (Dosse 1951, 1953, Büchi
1986, John 1986). Inmiddels wordt de soort niet meer beschouwd
als een grote bedreiging voor de noordelijke regio’s (Alford et al.
2003). Recente rapporten uit de agrarische hoek in Duitsland
meldden echter in 2013-2014 wederom het optreden van deze
snuitkever in teelten onder andere in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen (Klingenhagen 2014, Martinez 2014).
Ceutorhynchus picitarsis bereikt in Nederland de noordwestelijke grens van zijn verspreidingsgebied en heeft in Nederland
nooit de plaagstatus bereikt. Er zijn slechts enkele historische
waarnemingen en in de Catalogus van de Nederlandse kevers
is de soort zelfs opgenomen in de lijst van uit Nederland verdwenen soorten (Heijerman 2010). De recente ontdekking van
de soort op twee locaties in Limburg was aanleiding voor deze
bijdrage over de huidige verspreiding en leefwijze van deze
snuitkever.

Herkenning
Het genus Ceutorhynchus is zeer omvangrijk en omvat wereldwijd bijna 380 soorten (Colonnelli 2004). In Europa zijn meer dan
140 soorten vastgesteld (Rheinheimer & Hassler 2010), waarvan
in Nederland tot nog toe 32 soorten bekend waren (Heijerman
2010). In de determinatietabellen van Dieckmann (1972) en
Lohse (1983) sleutelt C. picitarsis uit naast de in Nederland algemene C. pallidactylus (Marsham, 1802) (in beide tabellen als
C. quadridens, zie Heijerman 1993). Binnen het genus worden

beide soorten gekenmerkt door de volgende combinatie van
eigenschappen: dekschilden zwart met een lichte metaalglans;
tussenruimten aanliggend behaard en met enigszins opgerichte
haren; poten zwart, met helrood gekleurde tarsen.
Ceutorhynchus pallidactylus is aan de bovenkant met grijze tot
grauwgele schubben bezet. Dit leidt in bovenaanzicht tot een
vlekkerig grijze indruk van de kever (figuur 2). Daarentegen is
C. picitarsis slechts ijl bruin behaard wat leidt tot een geheel
zwart beeld van de kever (figuur 1). Kale, gesleten exemplaren
van C. pallidactylus zouden aanleiding tot twijfel kunnen geven.

Voorkomen in Nederland
Ceutorhynchus picitarsis wordt voor het eerst voor de Nederlandse fauna genoemd in Everts’ ‘Lijst der in Nederland voorkomende schildvleugelige insecten (Coleoptera)’ (1875). Hij noemt een
vondst van Six uit juni ‘op’ de duinen in Den Haag en vermeldt
daarbij dat de soort afwezig is in de NEV-collectie, de huidige
collectie Wageningen (Van der Wulp 1895), maar wel aanwezig
is in zijn eigen standaardcollectie (Everts 1906), de huidige collectie Everts in Naturalis Biodiversity Center (RMNH). Laatstgenoemde collectie is onderzocht, maar er is geen exemplaar
van Six aangetroffen. Six (1876) vermeldt terloops dat C. picitarsis door hem achter Zorgvliet, tegenwoordig zowel een wijk
als landgoed ten noordwesten van het centrum van Den Haag,
is gevangen. Het exacte jaar van deze vondst is onbekend, maar
moet voor 1876 hebben gelegen.
In Everts (1887) wordt Den Haag nog steeds als enige vindplaats genoemd, maar deze keer met twee andere verzamelaars: Everts en Leesberg. Six wordt niet meer genoemd. Het
exemplaar van Leesberg bevindt zich in de reguliere Nederlandse collectie van het RMNH en is volgens het etiket verzameld in juni 1875 te Den Haag. De kever van Everts staat in de
collectie Everts en bevat behalve de vindplaats Den Haag slechts
een aanduiding voor de maand van de vondst: ‘vi’’, voor juni.
In laatstgenoemde collectie bevindt zich tevens een exemplaar
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1. Ceutorhynchus picitarsis, vrouwtje, van a) dorsaal en b) lateraal aanzicht. Lengte = 3,2 mm. De Piepert, Eys (Limburg), 30.v.2012. Foto’s:

Theodoor Heijerman
1. Ceutorhyncus picitarsis, female, in a) dorsal and b) lateral view. Length = 3.2 mm. De Piepert, Eys (Limburg), 30.v.2012.

van Rüschkamp uit Zuid-Limburg. Ook van dit specimen is,
behalve de maand (juni), de exacte vinddatum onbekend. Het
feit dat de soort niet voorkomt op Rüschkamps (1920) lijst van
de in Limburg ontbrekende Nederlandse keversoorten, en de
vindplaats Zuid-Limburg nog ontbreekt in de Coleoptera Neerlandica (Everts 1901-03) impliceert dat deze vondst gedaan is
tussen 1903 en 1920.
Een laatste oude vindplaats van C. picitarsis in Nederland
komt voor in Everts’ handlijst (1932). Het betreft een waarneming uit Amersfoort waarvan verdere gegevens ontbreken en
waarvan ook geen bewijsmateriaal bekend is. Opname in de
handlijst betekent dat de vondst voor of uiterlijk in 1932 gedaan
is. Van na deze datum waren tot nu toe geen andere waarnemingen bekend (Brakman 1966, Heijerman 2010).
Tijdens een inventarisatie van de Piepert bij Eys op 30 mei
2012, werd één exemplaar, een vrouwtje, van C. picitarsis gesleept uit een kruidenrijk grasland. Op 2 juni 2014 werd in het
Bovenste Bos bij Epen wederom een vrouwelijk exemplaar
aangetroffen op een blad van een braamstruik. Een gerichte
zoektocht op de laatste vindplaats leidde helaas niet tot nieuwe
vondsten. De huidige vindplaatsen van C. picitarsis zijn aangegeven in figuur 3.

Materiaal
Limburg Zuid-Limburg, -vi- [juni], Rüschkamp (RMNH); Eys,

De Piepert, 30.v.2012, Th. Heijerman (collectie Th. Heijerman);
Bovenste Bos, 2-vi-2014, E.O. Colijn (collectie E.O. Colijn) - ZuidHolland Den Haag, -vi-, Everts (RMNH); Den Haag, -vi-1875, Leesberg (RMNH).
In de literatuur genoemde maar niet aangetroffen exemplaren: Utrecht Amersfoort, zonder datum, verzamelaar onbekend;
Zuid-Holland ‘achter Zorgvliet’, Den Haag, -vi-, Six.

Voorkomen buiten Nederland
Ceutorhynchus picitarsis bewoont een uitgestrekt areaal en komt
voor in grote delen van Europa, Noord-Afrika, en enige landen
in westelijk Azië. De soort ontbreekt in de koudere noordelijke
regionen van Europa en Azië. In Scandinavië komt de soort bijvoorbeeld niet voor.
Colonnelli (2013) vermeldt de volgende landen: voor Europa
Armenië, Azerbeidzjan, België, Bulgarije, Duitsland,
Europees Rusland, Frankrijk, Georgië, Griekenland, GrootBrittannië, Hongarije, Italië, Luxemburg, Moldavië, Nederland,
Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië,
Slowakije, Spanje, Tsjechië, Wit-Rusland, Zwitserland; voor
Noord-Afrika Algerije, Egypte, Marokko en Tunesië; en voor
Azië Iran, Israël, Turkmenistan en Turkije. Enkele aanvullingen
kunnen worden gevonden in enige andere recente publicaties:
Dagestan, San Marino en Turkmenistan (Colonnelli 2004, 2013);
Kroatië (Juran et al. 2010), Letland (Grantina et al. 2011) en Servië
(Pešić 2012).
In de warme delen van Europa treedt C. picitarsis lokaal op
als plaag in de kool- en raapzaadteelt. In West- en MiddenEuropa werden in de jaren ‘40-’50 en ‘80 van de vorige eeuw uit
diverse landen ook lokaal plagen gemeld (voor een overzicht zie
Büchi 1986). Tegenwoordig komt de soort in deze regio slechts
verspreid voor (Rheinheimer & Hassler 2010). Ceutorhynchus
picitarsis vormt hier volgens Alford et al. (2003) geen substantieel
gevaar meer voor de koolzaadteelt en is in Beieren zelfs op de
rode lijst geplaatst (Sprick et al. 2003). Recente rapporten uit de
agrarische hoek in Duitsland meldden echter in 2013 en 2014
opnieuw, of zelfs voor het eerst, het voorkomen van deze snuitkever en schade in teelten in de Duitse deelstaten RheinlandPfalz, Hessen en, het onder andere aan Limburg grenzende,
Nordrhein-Westfalen (Klingenhagen 2014, Martinez 2014).
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2. Ceutorhynchus pallidactylus, vrouwtje.
Lengte = 3,2 mm. Elzetterbosch, Elzet
(Limburg), 23.vii.1992. Foto: Theodoor
Heijerman
2. Ceutorhynchus pallidactylus, female.
Length = 3.3 mm. Elzetterbosch, Elzet
(Limburg), 23.vii.1992.

Biologie
Met name in Zuid-Europa staat C. picitarsis bekend als een soort
die in kool- en raapzaadteelten grote economische schade kan
aanrichten. Deze schade wordt veroorzaakt door de larven die
zich een weg vreten door de stengels en daarbij de waardplant
verzwakken of laten afsterven (Dieckmann 1972). Imago’s eten
van de bladeren, waarbij de schade aan planten verwaarloosbaar is (Dosse 1953).
In de ons omringende landen bewoont C. picitarsis tegenwoordig hoofdzakelijk natuurlijk leefgebied en wordt daar aangetroffen op diverse kruisbloemigen (Brassicaceae) (Colonnelli
2004). Dosse (1953) noemt voor Duitsland de waardplanten hede
(Sinapis arvensis), koolzaad, raapzaad en andere koolgewassen;
Dieckmann (1972) voegt daar spiesraket (Sisymbrium loeselii)
en gewone steenraket (Erysimum cheiranthoides) aan toe. Rheinheimer & Hassler (2010) beschrijven een voorkeur voor planten
van het geslacht Erysimum en de spiesraket. Delbol (2008) vermeldt voor zuidelijk België het voorkomen in Namen en noemt
onder het kopje ‘ethologie’ de planten gewoon barbarakruid
(Barbarea vulgaris), grote zandkool (Diplotaxis tenuifolia), wede
(Isatis tinctoria) en bolletjesraket (Rapistrum rugosum). Waarschijnlijk is de plantenlijst van Delbol (2008) rechtstreeks overgenomen uit Hoffmann (1954) die het voorkomen van imago’s
op deze planten in Frankrijk vermeldt. Cripps et al. (2006) voegen daar nog pijlkruidkers (Lepidium draba) aan toe.

Ceutorhynchus picitarsis is een zogenaamde ‘cold-season species’ (Topp 1994) of ‘Kühlbrüter’ (Nilsson 2005): een soort die zich
in het koude seizoen voortplant en in het warme seizoen overzomert. De vrouwtjes leggen hun eitjes in de herfst en winter, vanaf
eind september tot eind maart, met uitzondering van perioden
met sneeuw of vorst. De eieren worden afgezet in hoopjes van één
tot twaalf aan de basis van de bladsteel (Dosse 1953, Scherf 1964)
of de bladnerven (Büchi 1986) van de waardplanten. De larven
ontwikkelen zich gedurende de winter en het voorjaar. Ze komen
na twee tot drie weken uit het ei waarna drie larvenstadia worden
doorlopen (Scherf 1964). De larven vreten zich tijdens hun ontwikkeling een weg door de bladsteel en/of nerf van de waardplant en
verpoppen zich uiteindelijk in de bodem. Na een poprust van 8-18
dagen (Scherf 1964) verschijnen vanaf eind mei de eerste kevers
die vervolgens uitzwermen om in eerste instantie te overzomeren
in het strooisel in bosranden. Vanaf september is er een tweede
migratiepiek waarbij de kevers zich vanuit hun overzomeringsplaats naar de waardplanten in meer open gebieden begeven
(Büchi 1986), waarna de cyclus zich kan herhalen.

Discussie
Na drie oude en slecht gedocumenteerde vondsten, zijn de twee
Limburgse vondsten uit 2012 en 2014 de eerste waarnemingen
na circa 80 jaar. Ceutorhynchus picitarsis staat te boek als een
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3. Verspreiding in Nederland van Ceutorhynchus picitarsis. Zwarte stippen: waarnemingen gebaseerd op verzamelde exemplaren; open
rondje: waarneming alleen gebaseerd op literatuurmelding.
3. Dutch distribution of Ceutorhynchus picitarsis. Black dots: observations based on collected specimens; open circle: observation based on
literature record only.

thermofiele, mediterrane soort (Rheinheimer & Hassler 2010),
maar lijkt in tegenstelling tot andere warmteminnende keversoorten (zie bijvoorbeeld Drees et al. 2011, Turin et al. 2012, Buse
et al. 2013, Colijn & Heijerman 2014) niet bezig aan een noordelijke of noordwestelijke opmars. Integendeel, na enige plaaguitbraken in de vorige eeuw, met als noordelijkste locatie het
eiland Poel bij Wismar (Mecklenburg-Vorpommern) in Duitsland
(Dieckmann 1972), komt C. picitarsis tegenwoordig nog slechts
verspreid voor in noordelijk Europa.
Waarschijnlijk zijn de winters in de noordelijke regionen
van Europa te koud voor C. picitarsis om zich hier succesvol
langdurig te kunnen handhaven. De tolerantie tegen vorst is
niet hoog. De eieren kunnen enige vorst verdragen, de larven
zijn vorstgevoeliger. Bij een temperatuur van -10 oC blijft 90%
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Summary
Recent observations of Ceutorhynchus picitarsis in the Netherlands (Coleoptera:
Curculionidae)
Ceutorhynchus picitaris is known from just a few observations in the Netherlands. Only
three old specimens could be recovered in Dutch collections, all lacking specific documentation on collecting dates and sites. The last observation dates back to at least 80
years ago. Recently, two single females of C. picitaris were collected in the south of the
province of Limburg, in 2012 and 2014. Also recently, C. picitaris was reported as a pest
species occurring in high numbers in oilseed rape crops in Nordrhein-Westfalen
(Germany), not far from the sites in Zuid-Limburg. Discussing the biology of the species,
we conclude that it is unlikely that C. picitarsis has been established in the Netherlands:
the two specimens that were recently found were possibly migrants that originate from
nearby populations in Germany.
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