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WOORD VOORAF

Loopkevers behoren tot de meest populaire insekten en worden al sinds halfweg de
vorige eeuw vrij intensief bestudeerd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een
eerste Rode lijst van ongewervelden deze insektengroep behandelt.
Een Rode lijst wil een signaal geven om het voortbestaan van zeldzame of bijna
uitgestorven soorten alsnog meer kansen te bieden. Een Rode lijst is in de eerste
plaats een bruikbaar instrument bij de bescherming van waardevolle
natuurterreinen en specifieke habitaten, door te wijzen op de aanwezigheid van
zeldzame of bedreigde soorten. Tegelijk zal een Rode lijst aangeven welke concrete
beschermings- en beheersmaatregelen voor de meeste opgenomen soorten
wenselijk of noodzakelijk zijn. Hierdoor wordt enerzijds aan de overheid duidelijk
gemaakt wat de meest prioritaire beleidsmaatregelen zijn, maar wordt anderzijds
ook aan conservators en natuurbeheerders concreet de mogelijkheid geboden om,
in hun natuurreservaat, maatregelen te treffen ten gunste van bedreigde
loopkevers.
Ook wil deze Rode lijst aansporen om mee te werken aan een verdere
inventarisatie of monitoring van loopkevers, waar voor sommige soorten
aanvullende verspreidingsgegevens steeds bijzonder welkom zijn.
Uit deze Rode lijst blijkt eens te meer dat het niet goed gaat met de Vlaamse
natuur: 57% van de Vlaamse loopkevers is in min of meerdere mate bedreigd of is
reeds uitgestorven. Vandaag niets doen om de habitaten van deze bedreigde
soorten te beschermen of te beheren zou betekenen dat niet alleen loopkevers,
maar ook planten en andere dieren een onzekere toekomst tegemoetgaan
Loopkevers zijn immers representatiefvoor een grote groep ongewervelden, zodat
de voorgestelde beschermings- en beheersmaatregelen vele levensgemeenschappen
ten goede zullen komen.
Wanneer overheid en partikuliere verenigingen hier gezamelijk aan werken,
mag gehoopt worden dat bij een heruitgave van de Rode lijst loopkevers in
Vlaanderen minder bedreigde soorten dienen opgenomen te worden dan in
voorliggend document.
Prof. Dr. Eekhart Kuijken
Directeur van het Instituut voor Natuurbehoud
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SAMENVATTING
Zandloop- en loopkevers behoren tot de meest populaire, soortenrijkste en best bestudeerde
ongewervelden van Vlaanderen. Reeds sedert het midden van de vorige eeuw worden ze
intensief bestudeerd. Voor België zijn 401 soorten loopkevers gekend waarvan er 368 in
Vlaanderen waargenomen werden. Op basis van een gegevens-analyse in funktie van de
tijd geven we in deze gedocumenteerde Rode lijst een gefundeerd overzicht van de
bedreigde zandloop- en loopkevers van Vlaanderen. Deze analyse geeft ons tevens een
beter inzicht in de omgevingsvariabelen, die verantwoordelijk zijn voor de achteruitgang
van de gehele Vlaamse insektenfauna.
Na een algemene inleiding, bespreken we kort het algemene doel en gebruik van Rode
lijsten. Vervolgens behandelen we de herkomst van de gebruikte gegevens en de
gehanteerde statistische verwerking (G-test op het aantal UTM-hokken vóór en na 1950),
die aan de basis liggen van deze Rode lijst. Daarna worden kort de huidige Vlaamse
wetgeving inzake bescherming van loopkevers en de internationale status van de Vlaamse
loopkevers, toegelicht. Een volgend hoofdstuk omschrijft de gebruikte Rode lijstkategorieën met de door ons gehanteerde definities en kriteria.
In hoofdstuk 6 geven we de Rode lijst van de Vlaamse zandloop- en loopkevers: van de
352 inheemse loopkevers zijn 32 soorten "Uitgestorven in Vlaanderen", 20 zijn "Met
uitsterven bedreigd", 21 zijn "Bedreigd", 25 zijn "Kwetsbaar", 91 zijn "Zeldzaam", 12
zijn "Waarschijnlijk bedreigd", 9 zijn "Achteruitgaand", 7 zijn "Onvoldoende gekend" en
135 zijn "Momenteel niet bedreigd". Voorts werden 16 soorten vóór 1950 in Vlaanderen
waargenomen, maar waarschijnlijk hebben ze zich hier nooit voortgeplant. Het volgende
hoofdstuk behandelt dan in detail de meest bedreigde soorten (kategorieën "Met uitsterven
bedreigd", "Bedreigd" en "Kwetsbaar"): telkens wordt hiervoor de informatie gebundeld
betreffende de determinatie, de verspreiding (met het voorkomen in Vlaanderen vóór en na
1950), de habitat en de ekologie (in een aantal gevallen wordt de fenologie van de
levenscyclus grafisch geïllustreerd), de bedreigingsstatus, bedreigingen en mogelijke
herstelmaatregelen en bijkomende referenties betreffende de besproken soort. Indien we
over voldoende gegevens per decade beschikken, worden ook de resultaten van een
trendanalyse getoond.
Op basis van loopkevergegevens worden vervolgens de meest getroffen habitaten voor
loopkevers in Vlaanderen kort toegelicht, samen met hun bedreigingen en enkele
algemene beschermingsmaatregelen. Het betreft vooral (1) kalkgraslanden, stenige
hellingen en andere xerotherme terreinen, (2) duinen en stranden, (3) slikken en schorren,
(4) oevers van stromend water, (5) heide en hoogveen, (6) halfnatuurlijke bossen en (7)
droge, schrale graslanden en andere habitaten op droge zandgrond. Tenslotte maken we
een vergelijking tussen de Vlaamse Rode lijst en de Rode lijsten in Wallonië, Duitsland en
Groot-Brittannië. Hieruit blijkt dat een groot aantal gemeenschappelijke soorten in de
verschillende landen of regio's bedreigd zijn.

RÉSUMÉ
Les carabides forment un des groupes d'invertébrés les plus populaires, les plus diversifiés
en espèces et les mieux étudiés en Flandre. Les carabides étaient déjà intensivement
étudiés à la fin du siècle passé et Ie sont encore aujourd'hui. En Belgique, 401 espèces de
carabides ont été observées, dont 368 en Flandre. Ce travail présente une Liste Rouge
documentée des cicindèles et des carabides de Flandre sur la base d'une analyse
quantitative des données en fonction du temps. La situation des espèces menacées est
détaillée. Cette analyse produit une meilleure évaluation des variables de l'environnement
qui sont responsables de la régression d'un groupe d'insectes représentatif de !'ensemble de
la faune entomologique en Flandre.
Après une introduetion générale, nous présentons brièvement les objectifs et Ie röle des
Listes Rouges en général. Ensuite, nous détaillons !'origine des données utilisées et Ie test
statistique appliqué (test-G sur Ie nombre de carrés d'UTM avant et après 1950), qui est à
la base de l'établissement de cette Liste Rouge. Le chapitre suivant commente la législation
flamande actuelle pour la proteetion des carabides et l'importance internationale des
populations de carabides encore présentes en Flandre. Ensuite, nous décrivons les
catégories utilisées dans la Liste Rouge avec les définitions et les critères quantitatifs
utilisés.
Dans Ie chapitre 6, la Liste Rouge des cicindèles et des carabides en Flandre est
présentée. Sur les 352 espèces indigènes, 32 sont "Éteintes en Flandre", 20 espèces sont
"Menacées d'extinction", 21 sont "Menacées", 25 sont "Vulnérables", 91 sont "Rares", 12
sont "Probablement menacées", 9 sont "En régression", 7 sont "Insuffisamment connues"
et 135 sont "Actuellement non menacées". Les 16 espèces qui sont considérées comme
non-indigènes ont été observées en Flandre avant 1950, mais elles· ne s'y sont
probablement pas reproduites. Le chapitre suivant traite en détail des espèces menacées
(catégories "Menacées d'extinction", "Menacées" et "Vulnérables"). Pour chaque espèce,
nous avons synthétisé les informations dispooibles concemant les caractères
morphologiques utiles à la détermination, la répartition (avec une carte de la distribution
en Flandre avant et après 1950), l'écologie (sélection d'habitats) et la biologie des
populations (dans quelques cas, la phénologie du cycle de vie est illustrée par un
graphique), Ie statut, les menaces et les mesures possibles pour la restauration des
populations. D~ plus, nous avons ajouté une liste de références bibliographiques
supplémentaire. Lorsque nous diposons de suffisamment de données par décade, Ie résultat
de !'analyse temporene détaillée est aussi illustré.
Ensuite, nous présentons la liste des habitats ou les carabides menacés sont les plus
fréquents. I1 s'agit surtout (1) des pelouses calcaires, des pentes rocheuses et des autres
habitats xériques, (2) des dunes et des plages, (3) des boues et des laisses maritimes, (4)
des rives d'eau courante, (5) des landes et des tourbières, (6) des forêts semi-naturelles et
(7) des prairies sèches et pauvres. Les menaces qui pèsent sur ces habitats sont analysées et
les mesures à prendre pour les sauvegarder sont proposées.
Enfin, nous comparons la Liste Rouge flamande avec les Listes Rouges des régions
limitrophes (la Wallonie, l'Allemagne et la Grande-Bretagne). Cette comparaison montre
que Ie nombre d'espèces menacées en commun est considérable.

SUMMARY
Carabid and cicindelid beetles belang to the most popular, diversified and best studied
invertebrates of Flanders. Their study started around the middle of the 19th century and
has been continued more or less intensively ever si nee. 401 species are actually known in
Belgium, 368 of which have been recorded in Flanders. An analysis of the long term
dynarnics of these beetles has permitled the creation of this documented Red list of carabid
beetles, threatened in Flanders. At the same time such an analysis yields a better insight
into the environmental factors responsible for the deterioration of the Flemish
entomafauna in general.
A more general introduetion is foliowed by a short account on the use of Red lists. The
next chapter treats the origin of the data as well as the basic statistics used (G-test on the
number of VTM-squares befare and after 1950). The actual Flemish legislation for the
proteetion of carabid beetles is sumrnarized next tagether with the international status of
the Flemish carabid beetles. The following chapter describes the Red list categones used
along with our definitions and criteria.
Chapter 6 shows the Red list of Flemish cicindelid and carabid beetles: from the 352
indigenous species 32 species are "Extinct in Flanders", 20 are "Critically endangered",
21 are "Endangered", 25 are "Vulnerable", 91 . are "Rare", 12 are "Indeterminate", 9 are
"Near-threatened", 7 are "Insufficiently known" and 135 are "Nat threatened at the
moment". 16 more species have been observed only befare 1950, but probably never had
reproducing populations in Flanders. The next chapter describes all threatened species in
detail (categones "Critically endangered", "Endangered" and "Vulnerable"): for each
species additional information is given concerning taxonomy and identification,
distribution (with a map ofthe distribution in Flanders befare and after 1950), habitat and
ecology (illustrated in some cases with a plot of the phenology of the life cycle), status,
threats and suggested recovery measures to be taken, and finally additional literature on
the species. Where there are sufficient data per decade, the results of a trend analysis are
also mentioned.
Based on ground beetle data the most threatened habitats are shortly described tagether
with their threats and some general proteetion measures concerning especially (1) chalk
grasslands, stony slopes and other xerothermic habitats, (2) dunes and beaches, (3) salt
marshes, (4) river sides, (5) heathland and bags, (6) semi-natural woodland and (7) dry
poor grasstands and other habitats on sandy soil. Comparison with Red lists in
neighbouring countries shows a lot of corresponding threatened species.

ZUSAMMENFASSUNG
······························································································

Sandlauf- und Laufkäfer gehören zu den populärsten, artenreichsten und best studierten
wirbellosen Tieren in Flandem. Bereits seit Mitte des vorigen Jahrhunderts wurden sie
intensiv studiert. In Belgien sind 401 Arten bekannt, wovon 368 in Flandern gemeldet
sind. Eine chronologische Datenanalyse ermöglichte die Erstellung einer Roten Liste,
welche einen eingehenden Überblick über die in Flanderen gefáhrdete Sandlauf- und
Laufkäferfauna bietet. Diese Analyse ergibt auch bessere Einsichten über den Einflu~ von
den Umbegungsvariablen, die fur den Rückgang der gesamten flärnischen Insektenfauna
verantwortlich sind.
Nach einer allgemeinen Einleitung, wirden kurz den Zweck und Gebrauch von Roten
Listen besprochen. Anschlie~end wird die Herkunft der Daten erörtert und die
angewandte statistische Verarbeitung erläutert (G-test uber die Anzahl von UTMQuadraten vor und nach 1950), die der Erstellung dieser Roten Liste zugrunde liegen.
Danach werden kurz die aktuelle flärnische Gezetzelage rnit Bezuch auf den Schutz vom
Laukäfem und die internationale Bedeuting von den flärnische Laufkäferfauna behandelt.
Ein folgendes Kapittel beschreibt die in der Roten liste gebranchten
Gefáhrdungskategorien als auch die angewandten Kriterien und Definitionen.
Das 6 Kapitel urnfa~t eine Auflistung aller in der Roten Liste genannten Sandlauf- und
Laufkäfer: von den 352 einheirnischen Laufkäferarten gelten 32 Arten als "ausgestorben
in Flandem", 20 als "vom Aussterben bedroht", 21 als "bedroht", 2? als "empfindlich", 91
als "selten", 12 als "wahrscheinlich bedroht", 9 als "zurückgehend", 7 als "unzureichend
bekannt" und 135 als "momentan nicht gefáhrdet". 16 Arten sind vor 1950 ·in Flandem
wahrgenommen worden, aber haben sich hier wahrscheinlich nicht reproduziert. Die am
meisten gefáhrdeten Arten der Kategotien "vom Aussterben bedroht", "bedroht" und
"empfindlich" werden im folgenden Kapitel detailhert besprochen. Für jede. behandelte
Art werden Informationen gegeben zur Artbestimmung, Verbreitung (rnit einer Karte über
die flärnische situation vor und nach 1950), Habitat und Ökologie (wenn möglich wird der
Lebenszyklus illustriert), Status, Bedrohungen, mögliche Schutzma~nahmen und
zusätsliche Literatur. Wenn genügend Daten pro Dekade vorhanden sind, findet man auch
die Resultate einer Trendanalyse.
Anschlie~end wird eine Liste der Habitate der am meisten bedrobten flärnischen
Laufkäfer präsentiert. Hierbei handelt es sich vor allem urn (1) Kalkmagerrasen, steinige
Hänge und andere xerotherme Gebiete, (2) Dünen und Strände, (3) Schlicke und flutreiche
Strandstreifen, (4) Ufem von flie~enden Gewässem, (5) Heiden und Hochmoore, (6)
halbnatürliche Wälder und (7) trockene Magerrasen und andere Lebensbereiche auf
trockenen Sandböden. Schlie~lich wird die flärnische Rote Liste rnit denen von Wallonien,
Deutschland und Gro~britannien verglichen. Aus diesem Vergleich geht hervor, da~ in
diesen Länder und Regionen gleichfalls eine gro~e Anzahl Laufkäferarten bedroht ist.
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1 I Inleiding
Reeds in 1980 werd in België een eerste aanzet gegeven tot het opstellen van Rode
lijsten (LECLERCQ et al., 1980), maar het is, op een enkele uitzondering na
(V ANHECKE, 1985), pas recent dat er in Vlaanderen verschillende artikels verschijnen
over en met Rode lijsten van verschillende plante- en diergroepen (ALDERWEIRELDT &
MAELFAIT, 1992; BERTEN, 1993; CRIEL et al., 1994, DECLEER & VERLINDEN, 1992;
MAELFAIT, 1993, 1994; MAELFAIT et al., 1992;). Deze Rode lijsten moeten dienen als
instrumenten voor het beschermen van de habitaten van bedreigde soorten. De
toestand van de Vlaamse natuur is inderdaad van die aard dat vele habitaten reeds
sterk aangetast zijn en zonder bescherming op korte termijn volledig zullen
verdwijnen of nog meer ongeschikt zullen worden voor heel wat veeleisende planteen diersoorten.
Loopkevers zijn geschikte indicatoren voor de toestand van de natuur (DESENDER
et al., 1994a; THIELE, 1977) aangezien:
• ze voorkomen in zowat alle terrestrische habitaten
• ze relatief eenvoudig op naam te brengen zijn
• ze op een gestandaardiseerde manier te bemonsteren zijn (bodemvallen)
• er soorten toe behoren die zeer specifieke eisen stellen aan hun habitat.
Van de 401 in België waargenomen soorten loopkevers (DESENDER, 1995) werden
er 368 in Vlaanderen aangetroffen, waarvan er 352 als inheems worden beschouwd.
De overige 16 soorten werden slechts eenmaal waargenomen of werden in
Vlaanderen ingevoerd.
Zowat 150 jaar geleden is het onderzoek op loopkevers in België en Vlaanderen
begonnen, zodat er een uitgebreide en goed gedocumenteerde gegevensset
voorhanden is om een vergelijking te maken tussen de vroegere en de huidige
verspreiding van de meeste soorten. Vroeger werden vooral handvangsten verricht in
diverse habitaten en het aldus verzamelde materiaal wordt in een aantal
referentiecollecties bewaard, waarvan de meest uitgebreide zich in het Koninklijk
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen bevindt. Recent worden loopkevers
grondig bestudeerd door middel van bodemvallen en gaat steeds meer aandacht naar
ecologische aspekten. Deze gegevens werden gebruikt bij het maken van een
naamlijst (DESENDER, 1985) en een overzicht van de verspreiding en de ecologie van
de verschillende soorten op Belgisch niveau (DESENDER, 1986a-d). De dataset,
verzameld tot en met 1984, werd op Westeuropees niveau geanalyseerd om recente
veranderingen in de fauna-samenstelling te onderzoeken (DESENDER & TuRIN, 1989).
Op regionaal niveau werd op basis van de verspreidingsatlassen (DESENDER, 1986ad) een trendanalyse verricht voor de Waalse regio (DUFRENE & LEBRUN, 1993).
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Voor het opstellen van deze gedocumenteerde Rode lijst voor Vlaanderen hebben
we de bestaande gegevensset geactualiseerd, aangevuld met gegevens van enkele
nooit onderzochte oude collecties en vooral met data verzameld sedert 1984 op zeer
veel plaatsen (vaak natuurgebieden) in Vlaanderen. Deze bemonsteringen gebeurden
veelal uitgaande van het Laboratorium voor de Ecologie der Dieren, Zoögeografie en
Natuurbehoud van de Universiteit Gent, het Departement Entomologie van het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en het Instituut voor
Natuurbehoud.

2 I Het doel en het gebruik van Rode lijsten
Het algemene doel en de mogelijke toepassingen van Rode lijsten in het algemeen
worden door BLAB et al. (1984) beschreven in tien punten. Rode lijsten kunnen
gebruikt worden:
• om de bedreiging van planten en dieren aan "het publiek" en in het bijzonder aan
de bevoegde nationale, regionale en gemeentelijke overheden en internationale
instanties bekend te maken
• om gebieden waar bedreigde soorten voorkomen doeltreffend te beschermen,
omdat enkel een duurzaam habitatbehoud en -beheer het voortbestaan van
bedreigde soorten in Vlaanderen op lange termijn kan waarborgen (behoud van
de biodiversiteit in Vlaanderen)
• als hulpmiddel bij het voorstellen van prioritair te beschermen gebieden en ter
verdediging tegen ingrepen in natuurgebieden
• als hulpmiddel bij het inrichten en beheren van landschappen
• als hulpmiddel voor het opstellen en uitvoeren van beheers- en
bescherrningsmaatregelen voor populaties van planten en dieren
• om onderzoeksprogramma' s voor populaties van zeldzame soorten voor te
bereiden en te formuleren
• om een nauwkeurige (vnl. ecologische) basis te verschaffen voor het opstellen
van soortbeschermingsplannen
• - om vakmensen aan te sporen actief deel te nemen aan het oplossen van vragen in
verband met de overlevingskansen van bedreigde planten en dieren
• om scholen, hogescholen en universiteiten uit te nodigen om meer aandacht te
besteden aan de oorzaken van de bedreigingen van fauna en flora
• als Vlaamse bijdrage voor het samenstellen van internationale lijsten van
bedreigde soorten, m~de in het licht van de conventie over biologische diversiteit.
Rode lijsten moeten gezien worden als belangrijke instrumenten in het moderne,
offensieve natuurbehoudsbeleid. De aanwezigheid van één of meerdere Rode lijstsoorten in een bepaald gebied

'
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Deze interpretaties dienen dus steeds door specialisten te gebeuren. In deze context
lijkt ons het gebruik van zeldzaamheidsgetallen of -indices een te vermijden strategie,
die alleen onoordeelkundig gebruik in de hand werkt, zeker wanneer dit gebeurt op
basis van niet-kwantitatieve inventarisatie-gegevens.
Zoals reeds eerder vermeld, is een Rode lijst er niet in de eerste plaats om
soorten, maar wel om de habitaten waarin ze voorkomen, te beschermen. Het is in
dit opzicht dat deze Rode lijst samengesteld is: ze bevat soorten van zowat alle
bedreigde, terrestrische habitaten en laat dus toe deze habitaten, aan de hand van hun
loopkeverfauna, op te nemen in een globaal Vlaams natuurbescherrningsplan.

3 I Materiaal en methode
Het weergeven van verspreidingsgegevens van loopkevers gebeurt aan de hand van
het UTM-raster (Universa! Transverse Mercator). Dit raster verdeelt Vlaanderen in
vierkanten van een bepaalde grootte (10 .000 krn 2 , 100 krn 2 , 1 krn 2 , ... )(Figuur II.l) .
Op de verspreidingskaartjes bij de soortbespreking rnaken wij gebruik van
vierkanten met een grootte van 100 krn2 (10krn x 10krn = UTM-hok) . Tevens
worden de belangrijkste geografische regio ' s van Vlaanderen aangeduid.

Gereduceerd basisbestand met soon,

UTM-hok en aanwezigheid vóór enlof na lftt-- - - - - ,
1950 (DESENDER, 1986a-<l)

Figuur I.l . Werkwijze voor het samenbrengen en actualiseren van de verspreidingsgegevens van de
loopkevers in Vlaanderen.
Figure l.i . Methad used to assembie and update the distribution database of carabid beetles in
Flanders.
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3.1 I De herkomst vàn de gegevens
Als basis voor het maken van deze Rode lijst werden de gegevens gebruikt van
(1986a-d), waarin alle tot · 1984 bekende gegevens uit de literatuur,
collecties en bodemvalcycli opgenomen zijn. Hiervan waren de volgende gegevens
reeds geïnformatiseerd: soort, UTM-hok en aanwezigheid vóór en/of na 1950 (=
gereduc.eerd gegeven) . Gegevens verwerkt na 1984, ondermeer in het kader van het
opstellen van deze Rode lijst (bodemvalcycli, handvangsten en collectiegegevens)
werden in een meer gedetailleerde vorm ingevoerd (zie verder) . Het reeds bestaandé
gegevensbestand (DESENDER, 1986a-d) werd regelmatig geactualiseerd met de
nieuwe bestanden om steeds te beschikken over de meest recente
verspreidingsgegevens van de Vlaamse loopkevers (Figuur 1.1).
DESENDER

Bodemvalgegevens
Van een honderdtal bodemvalcycli, verricht na 1984 in 64 UTM-hokken (Figuur 1.2)
werden de volgende gegevens ingevoerd: soort, toponiem, gemeente,
bodemvalnurnmer, beschrijving van de habitat, UTM-hok, begin- en einddatum van
de bodemvalcyclus en het aantal exemplaren per soort. De meeste bodemvalcycli
werden verricht in Oost- en West-Vlaanderen vanuit het Laboratorium voor
Ekologie der Dieren, Zoögeografie en Natuurbehoud van de Universiteit Gent en het
departement Entomologie van het Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen ·en in de omgeving van Hasselt vanuit het Instituut voor
Natuurbehoud. In totaal werden op deze manier bijna 25.000 gegevens verzameld
over 260 soorten.

Figuur 1.2. Aantal nieuwe gegevens afkomstig van bodemvallen, verwerkt na 1984. Het kleinste
symbool vertegenwoordigt 1-25 soorten, het tweede kleinste symbool 26-50 soorten, het middelste
symbool 51-75 soorten, het tweede grootste symbool 76-100 soorten en het grootste symbool meer
dan 100 soorten.
Figure 1.2. Number of new data from pit falls, incorporated after 1984. The smallest symbol
represents 1-25 species, the second smallest symbol 26-50 species, the middle symbo/51- 75 species,
the second biggest symbo/76-100 species and the biggest symbol more than 100 species.
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Handvangsten
In 108 UTM-hokken waar weinig of geen gegevens beschikbaar waren, werden,
vooral in het kader van een afgelopen project van het Fonds voor Kollektief
Fundamenteel Onderzoek, aanvullende handvangsten verricht (voornamelijk in de
provincies Antwerpen, Vlaams Brabant en Limburg, Figuur 1.3). De volgende
gegevens werden ingevoerd: soort, toponiem, gemeente, beschrijving van de habitat,
UTM-hok, datum en aantal exemplaren per soort. In totaal werden op deze manier
bijna 4.500 gegevens verzameld over 244 soorten.

Figuur 13. Aantal nieuwe gegevens afkomstig van handvangsten, verwerkt na 1984. Het kleinste
symbool vertegenwoordigt 1-25 soorten, het tweede kleinste symbool 26-50 soorten, het middelste
symbool 51 -75 soorten, het tweede grootste symbool 76-100 soorten en het grootste symbool meer
dan I 00 soorten.
Figure 1.3. Number ofnew datafrom hand captures, incorporated after 1984. The smallest symbol
represents 1-25 species, the second smallest symbo/ 26-50 species, the middle symbol 51 -75 species,
the second biggest symbol 76-100 species and the biggest symbol more than 100 species.

Collectiegegevens
Verschillende collecties (Derenne, Guilleaume, Jacobs, KBIN-supplement,
Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie) aanwezig in het Koninklijk
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen werden recent volledig gecontroleerd
en/of geïdentificeerd. De volgende gegevens werden ingevoerd: soort, datum, aantal
exemplaren, gemeente, UTM-hok, verzamelaar, collectie en controleur. In totaal
werden zo'n 5.500 collectiegegevens verzameld over 330 soorten (in totaal afkomstig
uit 139 UTM-hokken) (Figuur 1.4). Hierbij werd voor verschillende soorten
referentiemateriaal gevonden dat met zekerheid toeliet om enkele soorten te
bevestigen voor of als "nieuw" toe te voegen aan de Belgische naamlijst (DESENDER
& MAEs, 1995).
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Figuur J.4 . Aantal nieuwe gegevens afkomstig van collectiegegevens, verwerkt na 1984. Het kleinste
symbool vertegenwoordigt 1-25 soorten, het tweede kleinste symbool 26-50 soorten, het middelste
symbool 51 -75 soorten, het tweede grootste symbool 76-100 soorten en het grootste symbool meer
dan 100 soorten.
Figure !.4. Number of new data from collections, incorporated after 1984. The smallest symbol
represents 1-25 species, the second smallest symbol 26-50 species, the middle symbol 51-75 species,
the second biggest symbo/76-100 species and the biggest symbol more than 100 species.

Figuur 1.5 toont het totaal aantal soorten dat per UTM-hok in Vlaanderen
aangetroffen is (gemiddeld werden er 87 soorten per UTM-hok aangetroffen in
Vlaanderen).

Figuur I.5 . Aantal soorten per UTM-hok in Vlaanderen. Het kleinste symbool vertegenwoordigt 1-25
soorten, het tweede kleinste symbool 26-50 soorten, het middelste symbool 51-75 soorten, het
tweede grootste symbool 76-100 soorten en het grootste symbool meer dan 100 soorten.
Figure !.5. Number of species per UTM square in F landers. The smallest symbol represents 1-25
species, the second smallest symbol 26-50 species, the middle symbol 51-75 species, the second
biggest symbo/ 76-100 species and the biggest symbol more than 100 species.
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3.2 I Statistische ve..Werking
Op het totale geactualiseerde bestand met de gereduceerde gegevens van Vlaanderen
(8215 gegevens vóór 1950 en 11.060 gegevens na 1950) werd een G-test uitgevoerd
(SoKAL & RoHLF, 1981 ), die per soort nagaat of er een significant verschil bestaat
tussen het aantal UTM-hokken waarin de soort waargenomen werd vóór en na 1950,
rekening houdend met het totaal aantal waarnemingen in beide periodes. Deze
onafhankelijkheidstest werd reeds vroeger op nationaal en Westeuropees niveau
gehanteerd (DESENDER, 1986a-d; DESEN DER& TuruN, 1989).
Bij die soorten uit de Rode lijst, waarvan voldoende gegevens voorhanden waren,
werd een meer gedetailleerde temporele of trendanalyse uitgevoerd. Om deze analyse
uit te voeren werden alle beschikbare gegevens van de Rode lijst-soorten ingevoerd
(soort, jaartal, vindplaats, aantal en UTM-hok) en werd per decade (=periode van
tien jaar) het aantal UTM-hokken en het aantal waarnemingen voor elke soort
genoteerd. Aangezien de vangstintensiteit in elke decade verschillend was, werden
deze getallen gecorrigeerd met behulp van de gegevens van de genera Calosoma,
Carabus en Cicindela . Soorten van deze drie genera werden steeds door
verzamelaars intensief gezocht zodat mogelijke verschillen in verzamelgedrag van
amateur-verzamelaars in de loop van de laatste 100 jaar wellicht minder meespelen
voor deze genera. Het aantal waarnemingen per decade van deze soorten kan dan
gebruikt worden als benadering voor de vangsintensiteit. Voor de Rode lijst-soorten
werd vervolgens het aantal UTM -hokken en het aantal waarnemingen per decade
uitgedrukt als percentage van het aantal UTM -hokken en het aantal waarnemingen
per decade van de drie eerder vermelde genera (DESENDER et al., 1994b).

4 I De bescherming van loopkevers
4.1 I De Vlaamse wetgeving inzake loopkevers
In Vlaanderen zijn door de wet van 22
loopkeversoorten beschermd.

september

1980 de volgende

alle Zandloopkevers (Cicindelidae) , zijnde:
Cicinde/a campestris
Cicinde/a germanica
Cicinde/a hybrida

Cicinde/a maritima
Cicinde/a sylvatica '

alle soorten van het genus Calosoma, zijnde:
Calosoma inquisitor
Calosoma maderae auropunctatum '·1

Calosoma reticulatum r,t
Ca/osoma sycophanta
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alle soorten van het genus Carabus, zijnde:
Carabus arvensis
Carabus auralus
Carabus auronitens
Carabus cancellatus
Carabus clathratus r
Carabus convexus t
Carabus coriaceus
Carabus granulatus

Carabus intricatus
Carabus monilis
Carabus nemoralis
Carabus nitens
Carabus nodulosus t
Carabus problematicus
Carabus violaceus purpurascens r

Van deze 24 soorten zijn 4 soorten reeds uitgestorven in Vlaanderen (gemarkeerd
met t; soorten, die gemarkeerd zijn met een r komen in Vlaanderen aan de rand van
hun areaal voor, zie ook verder). Van de overige 20 soorten zijn er slechts drie
momenteel niet bedreigd: Carabus granulatus, Carabus problematicus en Carabus
violaceus purpurascens. MAELFAIT et al. (1992) merken terecht op dat deze wet
vooral aandacht heeft voor grote en aantrekkelijke (' 1aaibare") soorten. Heel wat
effectief bedreigde soorten worden echter niet vermeld, terwijl de lijst ook een aantal
niet-bedreigde soorten bevat. MAELFAIT et al. (1992) stellen dan ook een benadering
voor waarin voor de bedreigde en zeldzame habitaten in Vlaanderen één of enkele
indicatorsoorten aangeduid worden. Indien in een bepaald gebied één of enkele van
deze soorten voorkomen dienen maatregelen genomen te worden ter bescherming van
dit gebied. Deze Rode lijst levert in dit opzicht een belangrijke bijdrage tot het
opstellen van een gefundeerde lijst met soorten en habitaten, die in Vlaanderen
bescherming verdienen. Het voorkomen van soorten op de Rode lijst betekent echter
niet dat deze soorten niet meer gevangen of onderzocht mogen worden.

4.2 I Internationale betekenis van de Vlaamse loopkevers
In Vlaanderen komt maar één enkele soort voor die op de meest recente Rode lijst
van het International Union for the Conservation of Nature and Natura! Resources
(IUCN) staat (GROOMBRIDGE, 1993): Carabus intricatus. Deze soort is in
Vlaanderen "Met uitsterven bedreigd"
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5 I Rode lijst-categorieën en omschrijving van de criteria
De gehanteerde Rode lijst-categorieën (MAEs et al., 1995) zijn gebaseerd op de
1
IUCN -categorieën (IUCN SPECIES SURVIVAL COMMISSION, 1994) en komen
grotendeels overeen met de categorieën van Nederland (vAN OMMERING, 1994) en
Duitsland (ScHNITILER et al., 1994). Hieronder volgen de algemene definities van de
Rode lijst-categorieën in Vlaanderen en de door ons gebruikte criteria. Bij elke
categorie wordt steeds de overeenkomstige Rode lijst-categorie van het IUCN
vermeld. Tabel 1.1 en Figuur 1.6 geven een schematisch overzicht van de indeling in
Rode lijst-categorieën. Op de Rode lijst komen enkel inheemse soorten voor.

Categorie 0 - Uitgestorven in Vlaanderen

IUCN- Extinct in the wild

Soorten, die zich vroeger in Vlaanderen voortplantten, maar die recent niet meer
aangetroffen werden.
Criterium:

0 - Soorten, die zich vroeger in Vlaanderen voortplantten, maar
waarvan recent geen populatie(s) meer gevonden werden.

Categorie 1 - Met uitsterven bedreigd

IUCN- Critically Endangered

Soorten, die een bijzonder groot risico lopen om op korte termijn in Vlaanderen uit te
sterven als de factoren, die de bedreigingen veroorzaken, blijven voortduren en
beschermingsmaatregelen uitblijven.
Criteria:

1.a - Soorten, die een zeer sterke achteruitgang vertonen (G-test,
p ~ 0,001) en momenteel in hoogstens 3 VTM-hokken voorkomen.
l .b - Soorten, die voorkomen in slechts één of enkele sterk geïsoleerde
populatie(s).
1.h - Soorten van met verdwijnen bedreigde habitaten.

Categorie 2 - Bedreigd

IUCN- Endangered

Soorten, die een groot risico lopen om op korte termijn in de categorie "Met
uitsterven bedreigd" terecht te komen als de factoren, die de bedreigingen
veroorzaken, blijven voortduren en beschermingsmaatregelen uitblijven.
Criteria:

1

2.a - Soorten, die een zeer sterke achteruitgang vertonen (G-test,
p ~ 0,001) en momenteel in 4-10 VTM-hokken voorkomen.
2.b - Soorten, die een sterke achteruitgang vertonen (G-test, p ~ 0,01)
en momenteel in hoogstens 10 VTM-hokken voorkomen.
2.h- Soorten van zeer kwetsbare habitaten.

IUCN = International Union for the Conservation of Nature and Natmal Resources
(Internationale Unie voor · de Bescherming van de Natuur en van de Natuurlijke
Hulpbronnen)
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Categorie 3- Kwetsbaar

IUCN- Vulnerable

c

Soorten, die een groot risico lopen om op korte termijn in de categorie "Bedreigd"
terecht te komen als de factoren, die d~ bedreigingen veroorzaken, blijven voortduren
en beschermingsmaatregelen uitblijven.
Criteria:

3 .a - Soorten, die een zeer sterke tot sterke achteruitgang vertonen (Gtest, p ~ 0,01) en momenteel in 11-25 UTM-hokken voorkomen.
3.b - Soorten, die een vrij sterke achteruitgang vertonen (G-test,
p ~ 0,05) en momenteel in hoogsten~ 25 UTM-hokken voorkomen.
3 .h - Soorten van kwetsbare habitaten.

Categorie Z - Zeldzaam

IUCN- Susceptible

Soorten, die niet beduidend achteruitgegaan zijn en niet in één van de bovenstaande
Rode lijst-categorieën ingedeeld kunnen worden, maar slechts voorkomen op een
beperkt aantal plaatsen.

c
(

s
v.
rr

h

c
Criteria:

Z.a - Soorten, die geen beduidende achteruitgang vertonen (G-test,
p > 0,05), maar momenteel in hoogstens 3 UTM-hokken voorkomen.
Z.b - Soorten, die geen beduidende achteruitgang vertonen (G-test,
p > 0,05), maar momenteel in 4-10 UTM-hokken voorkomen.
Z.c - Soorten, die geen beduidende achteruitgang vertonen (G-test,
p > 0,05), maar momenteel in 11-25 UTM-hokken voorkomen.
Z.h- Soorten van zeldzame habitaten.

Categorie B- Waarschijnlijk bedreigd

IUCN- Indeterminale

Soorten, waarvoor uit onderzoek op één of enkele populaties blijkt dat er een zekere
graad van bedreiging aanwezig is, maar die door een tekort aan
verspreidingsgegevens niet in één van de bovenstaande Rode lijst-categorieën in te
delen zijn.
Criteria:

B.a - Soorten, die recent voor het eerst in Vlaanderen waargenomen
werden en voorkomen in slechts één of enkele populaties.
B.b - Soorten, waarvoor uit geïsoleerde onderzoeken blijkt dat er een
zekere graad van bedreiging aan te nemen is (er werd bijvoorbeeld een
sterke achteruitgang van het aantal individuen in enkele onderzochte
populaties vastgesteld), maar die door een beperkt aantal
verspreidingsgegevens niet in één van de bovenstaande Rode lijstcategorieën in te delen zijn.

(

s
n
b
(
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Categorie A - Achteruitgaand

IUCN- Near-threatened

Soorten, die momenteel nog. niet bedreigd zijn, maar het risico lopen om op korte
termijn in de categorie "Kwetsbaar" terecht te komen als de negatieve factoren,
de
achteruitgang,
blijven
voortduren
en
verantwoordelijk
voor
beschermingsmaatregelen uitblijven.
Criterium:

A - Soorten, die een zeer sterke tot vrij sterke achteruitgang (G-test,
p s 0,05) vertonen, maar momenteel nog in meer dan 25 UTM-hokken
voorkomen.

Categorie ? - Onvoldoende gekend

IUCN- Insu.fficiently known

Soorten, die door een gebrek aan of de aard van de gegevens momenteel niet in één
van de bovenstaande Rode lijst-categorieën ingedeeld kunnen worden en waarvoor
meer onderzoek noodzakelijk is. Dit betekent echter niet dat deze soorten niet
bedreigd zijn.
Criteria:

?.a - Soorten, die recent beschreven werden en waarvan nog niet
geweten is of en in welke mate ze in Vlaanderen bedreigd zijn.
?.b - Soorten met slechts één of enkele bekende vindplaatsen waarvan
geen informatie beschikbaar is op populatie-niveau of soorten, die
winteractief zijn en daardoor vroeger (vóór het veelvuldig gebruik van
bodemvallen) wellicht onderbemonsterd werden .
.?.c - Moeilijk determineerbare soorten, waarover weinig betrouwbare
informatie beschikbaar is.

Categorie N - Momenteel niet bedreigd

IUCN- SafefLow risk

Soorten, die niet aantoonbaar achteruitgegaan of zelfs toegenomen zijn en
momenteel niet zeldzaam zijn of soorten, die, door het voorkomen in een nietbedreigde habitat, weinig risico lopen om in één van de bovenstaande Rode lijstcategorieën terecht te komen.
Criterium: N - Soorten, die geen beduidende achteruitgang vertonen (G-test,
p > 0,05) en momenteel in meer dan 25 UTM-hokken voorkomen.
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Tabel !.1 . Indeling in Rode lij st-categorieën van de loopkevers van Vlaanderen aan de hand van een
zeldzaamheidscriterium (aantal UTM-hokken) en een trendcriterium (G-test). 0 = Uitgestorven in
Vlaanderen, 1 = Met uitsterven bedreigd, 2 = Bedreigd, 3 = Kwetsbaar, Z = Zeldzaam, A =
Achteruitgaand, N = Momenteel niet bedreigd.
Table 5.1. Classification of the carabid beetles of Flanders info Red list categories by means of a
rarity criterion (number of VTM squares) and a trend criterion (G-test). 0 = Ex tin ct in Flanders, 1
= Critically endangered, 2 = Endangered, 3 = Vu lnerable, Z = Rare, A = Near-threatened, N =
SafefLow risk.
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Figuur !.6. Indelingsschema voor de Rode lij st-categorieën van Vlaanderen.
Figure I. 6. Classification scheme of the Red list categoties in Flanders
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11 Rode lijst en soortbesprekingen

1

De Rode lijst van de zandloop- en loopkevers van
Vlaanderen

Hieronder geven we de Rode lijst van de zandloop- en loopkevers van Vlaanderen
gerangschikt per Rode lijst-categorie. Voor een alfabetische lijst met vermelding van
de Rode lijst-categorie verwijzen we naar de Bijlage. Tabel 11.1 geeft een overzicht
van het aantal soorten per Rode lijst-categorie. In de Rode lijst wordt steeds vermeld
of de soort in Vlaanderen in het centrum van zijn totaal verspreidingsareaal
voorkomt of niet = Vlaanderen ligt aan de rand van het areaal van de soort; t? = de
soort is waarschijnlijk een toevallige gast in Vlaanderen; i = de soort is accidenteel
geïmporteerd in Vlaanderen). Het ligt voor de hand dat de Rode lijst-soorten
waarvoor Vlaanderen in het centrum van het areaal ligt, zwaarder doorwegen dan
die waarvoor Vlaanderen aan de rand van het areaal ligt. Soorten aan de rand van
hun areaal komen immers niet altijd in hun meest typische habitat voor en reageren
veel sneller op, bijvoorbeeld klimatologische, veranderingen dan soorten in het
centrum van hun areaal (HENGEVELD, 1990). Tevens beschikken we vaak over een
veel kleiner aantal waarnemingen (vaak lage aantallen) van soorten aan de rand van
hun areaal, waardoor het voorkomen van zich reproducerende populaties moeilijker
in te schatten is . Dit betekent echter niet dat deze "randsoorten" geen bescherming
verdienen, integendeel, net als de overige bedreigde soorten moeten er maatregelen
genomen worden ter bescherming van hun habitaten.

r

De volgende soorten werden wel waargeno.men in Vlaanderen, maar hebben er
zich waarschijnlijk nooit voortgeplant en worden dus niet opgenomen in de Rode
lijst: Abax carinatus, Acupalpus transversalis, Agonurn dolens, Arnara concinna,
Arnara nitida, Ani/lus caecus, Bernbidion prasinurn, Bernbidion saxatile, Calosorna
reticulaturn, Carabus nodulosus, Drypta dentata, Dyschirius extensus, Dyschirius
laeviusculus, Licinus punctatulus, Nebria livida en Sornotrichus elevatus.
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Categorie 0 - Uitgestorven in Vlaanderen
Aepus marinus
Agonum lugens
Amara strenua
Anisodactylus poeciloides
Bernbidion atrocoeruleum '
Bernbidion monticola r
Bernbidion teneliurn '
Bernbidion tibiale
Brachinus sclopeta r
Calosoma maderae auropunctatum
Carabus convexus
Cymindis axillaris r
Dromius fenestratus
Dyschirius impunctipennis'
Dyschirius nitidus
Harpalus atratus r

r

Categorie 1 - Met uitsterven bedreigd
Agonum scitulum
Amara municipalis r
Amara quenseli '
Amara tricuspidata
Anisodactylus nemorivagus r
Bernbidion elangaturn '
Bernbidion pallidipenne
Blethisa multipunctata
Brachinus crepitans
Brachinus explodens r

Categorie 2 - Bedreigd
Agonum livens
Agonum piceum
Amara kulti '
Asaphidion pallipes
Bernbidion litorale
Bernbidion maritimum
Calathus ambiguus
Calosoma inquisilor
Carabus arvensis
Carabus nitens
Chlaenius nigricomis

IUCN - Extinct in the wild

Harpalus azureus
Harpalus cordatus r
Harpalus dimidiatus r
Harpalus hiJneslus'
Harpalus melancholicus
Harpalus nitidulus
Harpalus sabulicola r
Harpalus signaticamis r
Harpalus solitaris r
Leb ia cruxminor r
Lebia cyanocephala
Lebia marginata r
Pterostichus inlerstinctus '
Plerostichus kugelanni
Pterostichus longicollis
Pterostichus punctulatus r

A

A
A
A
A
E

E

IUCN- Critically endangered
Callislus lunalus r
Calosoma sycophanta
Carabus intricatus
Chlaenius trislis
Dyschirius semistrialus r
Harpalus modeslus
Harpalus negleelus
Harpalus quadripunclatus'
Perileplus areolalus'
Pogonus liltoralis r

IUCN- Endangered
f

Chlaenius nitidulus
Cicinde/a maritima
Cicinde/a sylvatica r
Harpalus autumnalis r
Harpalus froelichi
Harpalus griseus
Harpalus puncticollis
Harpalus verna/is
Tachys bistrialus
Tachys bisulcatus

A
E

xE

E

E

E

E
E
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Categorie 3 - Kwetsbaar
Acupalpus brunnipes
Agonum versutum
Amara convexior
Amara eurynota
Amara montivaga r
Bernbidion decorum '
Bernbidion ephippium
Bernbidion normannum
Bradycellus caucasicus
Calathus cinctus
Carabus cancellatus
Carabus clathratus '
Carabus coriaceus

Categorie Z - Zeldzaam
Abax ovalis r
Abax parallelus r
Acupalpus exiguus
Agonum gracilipes r,rl
Agonum micans
Agonum nigrum
Agonum viridicupreum r
Amara consularis
Amara convexiuscula
Amara equestris
Amarafamelica r
Amara infima r
Amara lucida
Amara praetermissa
Amara tibialis
Anisodactylus signalus r
Asaphidion stierlini r
Badister anomalus r
Badister peltatus
Bernbidion aeneum r
Bernbidion argenteolum
Bernbidion bipunctatum '
x Bernbidion clarki '
Bernbidion deleturn
Bembidionj1uviatile'
Bernbidion fumigatum
Bernbidion harpaloides
Bernbidion humerale '
Bernbidion iricolor

IUCN- Vulnerable
Diachromus germanus '
Dyschirius intermedius
Elaphrus uliginosus
llar,palusj1avescens
llar,palus serripes
llar,palus smaragdinus
Leislus spinibarbis
Molops piceus'
Olisthopus rotundatus
Parophonus maculicomis r
Stenolophus skrimshiranus
labrus tenebrioides r

IUCNBernbidion lunaturn
Bernbidion milleri r
Bernbidion nigricome r
Bernbidion octomaculatum r
Bernbidion punctulatum
Bernbidion quadripustulatum
Bernbidion quinquestriatum
Bernbidion semipunctatum
Bernbidion stephensi
Bernbidion velox
Bradycellus distin ctus r
Bradycellus sharpi '
Calathus mieropterus r
Calathus mollis
Carabus auronitens
Chlaenius vestitus
Cicinde/a germanica
Cychrus attenuatus r
Cymindis humeralis
Cymindis macularis r
Cymindis vaporariorum r
Demetrias monostigma
Dicheirotrichus gustavii
Dicheirotrichus obsoletus r
Dromius agilis
Dromius angustus
Dromius meridionalis r
Dromius notalus
Dromius sigma

Sus~eptible
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Dyschirius angustatus
Dyschirius chalceus r
Dyschirius obscurus r
Dyschirius polilus
Dyschirius salinus
Elaphrus au reus r
Harpalus puncticeps
Harpalus ruftpalpis
Harpalus rupicola r
Harpalus servus r
Licinus depressus r
Lionychus quadrillum r
Masoreus wetterhal/i
Microlesles maurus
Microlesles minutulus
Notiophilus aestuans
Notiophilus germinyi

Categorie B- Waarschijnlijk bedreigd
Agonum en·ceti r
Amara brunnea
Bernbidion laterale
Bernbidion stomoides r
Bernbidion testaceurn
Dromius biJascialus

Categorie A - Achteruitgaand
Agonum sexpunctatum
Carabus auratus
Carabus monilis
Carabus nemoralis
Cicinde/a campestris

Categorie ? - Onvoldoende gekend
Amara cursitans r
Amara fulvipes r
Bradycellus csikii r
Harpalus ardosiacus r

Notiophilus quadripunctatus r
Pogonus chalceus
Pristonychus terricola
Pterostichus aterrimus
Pterostichus cristatus r
Pterostichus gracilis
Pterostichus rnaeer
Pterostichus quadrifoveolatus
Sphodrus leucophthalmus
Tachys mieros r
Tachys parvulus
Trechus rubens r
Trechus secalis r
Trichocellus cognatus r
Trichotichnus laevicollis r
Trichotichnus nitens r

IUCN- Indeterminale
Dromius longiceps
Harpalus luteicornis r
Harpalus melleti r
Leislus piceus r
Pogonus luridipennis
Tachys quadrisignatus r

IUCN- Near-threatened
Cicinde/a hybrida
Lebia chlorocephala
Panagaeus cruxmajor
Pterostichus lepidus

c
Al
A1
A1
A1
A1
A1

Al
A1
A1

A;
A;
A;
A;
A;
Ai
Ai
Ai
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
X, Al
Al
Al
A1

A!
A!

IUCN- Insujjiciently known
Perigona nigriceps r
Tachys scutellaris r
Tachyta nana t,i?

Be
Be
Be
Be
Be
BE
BE
BE
BE
BE
BE
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Categorie N - Momenteel niet bedreigd
Abaxater
Acupalpus consputus
Acupalpus dubius
Acupalpus flavicollis
Acupalpus meridianus
Acupalpus parvulus
Agonum albipes
Agonum assimile
Agonum dorsale
Agonum fuliginosum
Agonum gracile
Agonum marginatum
Agonum moesturn
Agonum muelleri
Agonum obscurum
Agonum thoreyi ·
Agonum viduum
Amaraaenea
Amara anthobia r
Amara apricaria
Amara aulica
Amara bifrons
Amara communis
Amara curta
Amara familiaris
Amarafulva
Amara lunicollis
Amara ovata
"><.. Amara plebeja
Amara similata
Amara spreta
Anisodactylus binotatus
Asaphidion curtum
Asaphidion flavipes
Badister bullatus
Badister dilatatus
Badister lacertosus '
Badister sodalis
Badister unipustulatus
Bernbidion articulatum
Bernbidion assimile
Bernbidion biguttatum
Bernbidion bruxellense
Bernbidion denteilurn
Bernbidion doris

/UCN- SafefLow risk
Bernbidion femoratum
Bernbidion genei
Bernbidion gilvipes
Bernbidion guttula
Bernbidion lampros
Bernbidion lunulatum
Bernbidion mannerheimi
Bernbidion minimum
Bernbidion obliquum r
Bernbidion obtusum
Bernbidion properans
Bernbidion quadrimaculatum
Bernbidion tetracolurn
Bernbidion varium
Bradycellus harpalinus
Bradycellus ruftcollis
Bradycellus verbasci
Broscus cephalotes
Calathus erratus
Calathus fuscipes
Calathus melanocephalus
Calathus rotundicollis
Carabus granulatus
Carabus problematicus
Carabus violaceus purpurascens r
Clivina collaris
Clivina fossor
Cychrus carahoides
Demetrias atricapillus
Demetrias imperialis
Dromius linearis
Dromius melanocephalus
Dromius quadrimaculatus
Dromius spilotus
Dyschirius aeneus
Dyschirius globosus
Dyschirius luedersi
Dyschirius thoracicus
Elaphrus cupreus
Elaphrus riparius
Harpalus affinis
Harpalus anxius
· Harpalus attenuatus r
Harpalus distinguendus
Harpalus latus
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2

Pterostichus anthracinus
Pterostichus cupreus
Pterostichus diligens
Pterostichus madidus r
Pterostichus melanarius
Pterostichus minor
Pterostichus niger
Pterostichus nigrita
Pterostichus oblongopunctatus
Pterostichus rhaeticus
Pterostichus strenuus
Pterostichus verna/is
Pterostichus versicolor
Stenolophus mixtus
Stenolophus teutanus
Stom is pumicatus
Synuchus nivalis
Trechus discus
Trechus mieros
Trechus abtusus
Trechus quadristriatus
Trichocellus placidus '

Harpalus rubripes
Harpalus ruftbarbis
Harpalus rufipes
Harpalus tardus
Leistus ferrugineus
Leistus fulvibarbis '
Leistus rufamarginatus r
Leistus terminalus r
Larieera pilicamis
Metabletus faveatus
Metabletus truncatellus
Nebria brevicallis
Nebria salina
Natiaphilus aquaficus
Natiaphilus biguttatus
Notiophilus pa lustris
Notiophilus rufipes
Notiophilus substriatus
Odacantha melanura
Omophron limbaturn
Oodes helopioides
Panagaeus bipustulatus
Patrobus atrorufus

~

b
V

b

Tabel II.l. Aantal soorten per Rode lijst-categorie (RLC). 0 =Uitgestorven in Vlaanderen, 1 = Met
uitsterven bedreigd, 2 = Bedreigd, 3 = Kwetsbaar, Z = Zeldzaam, A = Achteruitgaand, B =
Waarschijnlijk bedreigd, ? = Onvoldoende gekend, N = Momenteel niet bedreigd. (0) = Soorten, die
enkel vóór 1950 in Vlaanderen werden waargenomen, maar zich daar waarschij nlijk nooit
voortgeplant hebben.
Tab ie 6.1. Number of species per Red list category (RLC). 0 = Extinct in Flanders, 1 = Critically
endangered, 2 = Endangered, 3 = Vuln erable, Z = Rare, A = Near- threatened, B = !ndeterminate,
? = Insuj]iciently known, N = SafefLow risk. (0) = Species abserved in Flanders only befare 1950
but which probably never had repraducing populations there.
RLC

0

Aantal

32

20

2

3

z

B

A

?

21

25

91

12

9

7

. N
135

(0)

Totaal

16

368
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2 I Bespreking van de meest bedreigde soorten
In dit hoofdstuk worden de Rode Lijst-soorten uit de categorieën "Met uitsterven
bedreigd", "Bedreigd" en "Kwetsbaar" nader besproken. Van elk van deze soorten
wordt een verspreidingskaartje getoond met de gegevens van vóór 1950 (volle
blokken) en na 1950 (holle vierkanten). Op deze kaartjes staan de vier grote
geografische districten van Vlaanderen aangeduid: het Maritiem, het Vlaams, het
Kempens en het Brabants district (Figuur II.l). Indien er voldoende gegevens
beschikbaar zijn wordt er een tijdsreeksanalyse of een fenologiefiguur bijgevoegd
(linkerpagina). Op de rechterpagina wordt bijkomende informatie over de soort
gegeven: determinatie, verspreiding, habitat en ecologie, status, bedreigingen,
beschermingsmaatregelen en bijkomende referenties; deze gegevens worden hiernaast
verder toegelicht aan de hand van een voorbeeldsoort. Om het terugvinden van
informatie over een bepaalde soort te vergemakkelijken worden ze in dit hoofdstuk in
alfabetische volgorde behandeld, ongeacht de Rode lijst-categorie.

~~--~-t ....l .... l ....

Figuur ll.l . Vlaanderen met VTM-raster en de aanduiding van de vier grote geografische districten
(Maritiem, Vlaams, Kempens en Brabants district).
Figure II.J. Flanders with UTM-grid and indication of the Jour most important geographic reg i ons
("Maritiem", Vlaams ", "Kempens" and "Brabants" district) .

II Rode lijst en soortbesprekingen j20

Rode Lijst-categorie .

Soort

Wetenschappelijke naam AUTEUR, jaartal

l
l

Jjesl

[synoniemen]
Determmatie

V oor het detennineren van de adulten wordt verwezen naar het
pagina- en figuurnummer in drie belangrijke detenninatiewerken:
BOEKEN {1987), F'REUDE et al. (1976), LINDROTH (1974).
De determinatie van de larven van bepaalde soorten kan gebeuren .
aan de hand van LUFF (1993); voor een aantal soorten zijn de
larven niet of onvoldoende beschreven.

Verspreiding

Verspreidingsareaal volgens DESENDER ( 1986a-d)

Habitat en ecologie

Een korte beschrijving van de habitat van de soort aan de hand
van LINDROTH {1974, 1985, 1986), DESENDER (ongepubliceerde
gegevens) en TURIN et al. (1991).
Vleugelontwikkeling: rnaeropteer (volledige vleugels), dimorf
(kortvleugelig of langvleugelig), polymorf (variërend van
kortvleugelig tot langvleugelig) of brachypteer (kortvleugelig)
(DESENDER, 1986a-d}, indien exemplaren met functionele
vliegspieren waargenomen zijn wordt dit vermeld (DESENDER,
1989a); dit betekent echter geenszins dat alle individuen van
soorten met functionele vliegspieren tot vliegen in staat zijn.
Reproductieperiode: volgens DESENDER (1986a-d); indien het
om andere auteurs gaat wordt dit vermeld.
Fenologie van de levenscyclus: fenologie volgens LINDROTH
(1945); indien er voldoende gegevens beschikbaar zijn uit
bodemvalreeksen wordt er een figuur met de fenologie gegeven
met vermelding van jaartal en plaats van de gegevens
(DESENDER, ongepubliceerde gegevens).
Algemeen: algemene biologie van de soort vooral aan de hand
van LINDROTH (1985, 1986).

Status

Rode Lijst-categorie met vermelding van het resultaat van de Gtest (G-waarde, significantie-niveau) en het gebruikte criterium
om de soort in deze categorie in te delen.
Meest recente waarneming: jaartal (gemeente)
Tijdsreeksanalyse: het bovenste gedeelte van de figuur toont per
decade de trend van het aantal UTM-hokken met de soort terwijl
het onderste gedeelte de trend van het aantal waarnemingen
weergeeft; bij de analyse wordt de correlatie-coëfficiënt venneld,
die uitdrukt in hoeverre de trend statistisch beduidend is. Op de
Y-as staat het percentage van het aantal UTM-hokken van de
soort ten opzichte van het aantal UTM-hokken, waarin de
soorten van de drie genera (Calosoma, Carabus en Cicin.dela)
gevonde werden (voor me;er uitleg, zie hoofdstuk 1.3).

C1
Cc
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Bedreigingen

Een korte opsonnning van qè voornaamste bedreigingen

Bescherming

De belangrijkste beschermings- en beheersmaatregelen

Referenties

Een lijst met aanvullende referenties voor verdere detailinformatie
van de besproken soort

Carabus clathratus (ware grootte= 28,0 mm)
Carabus clathratus (reallength = 28.0 mm)
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Acupalpus brunnipes
Ac;

De

Ve
H:

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950.
Dis tribution in Flanders: filled squares = befare 1950, open squares = since 1950. ·
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1880

1890

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990 2000

Decade
Gecorrigeerde schatting van het voorkomen per decade van 1880 tot nu (de trend van het aantal U1Mhokken: r = -0,225 , niet-significant; trend van het aantal waarnemingen: r = -0,427, niet-significant).
Corrected estimate ofthe occurrence per decadefrom 1880 until now (trend ofthe number of VTMsquares: r = -0.225, not-significant; trend of the number of observations: r = -0.427, notsignificant).
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Kwetsbaar

Acupalpus brunnipes

Acupalpus brunnipes (STURM, 1825)
Determinatie

BOEKEN (1987): pagina

114
(1976): pagina 171
LINDROTH (1974): pagina 115

FREUDE et af.

Verspreiding

Europa, Noord-Afrika en West-Azië

Habitat en ecologie

Voedselarme habitaten op zandgrond en pionierssituaties met een
oppervlakkige bodemverdichting
Vleugelontwikkeling: rnacropteer, goed vliegvermogen
Reproductieperiode: voornamelijk in het voorjaar
Fenologie van de levenscyclus: actiefvan april tot augustus met
een piek in juni en juli (gegevens afkomstig uit Torhout, 1984)

Status

Kwetsbaar wegens een zeer sterke achteruitgang (G-test,
G = 12,892; p ~ 0,001) en het voorkomen in slechts 17 UTMhokkenna 1950
Meest recente waarneming: 1994 (Sijsele)
Tijdsreeksana(vse: zie Figuur

Bedreigingen

• Verdwijnen van droge, schrale graslanden
• Natuurlijke successie op droge, schrale graslanden

Bescherming

• Behoud van droge, schrale graslanden
• Versehealingsbeheer en tegengaan van natuurlijke successie
(opslag van bomen en struiken) op geschikte graslanden
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Agonum livens

-Bed

i

Agon

Dete

Ver.

Hab

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
Distribution in Flanders:filled squares = befare 1950, open squares= since 1950
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Bes
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n Rode lij st en soortbesprekingen I 25

Bedreigd
Agonum livens

Agonum livens
(GYLLENHAL,

Determinatie

1810)

BOEKEN (1987): pàgina

86

F'REUDE et al. (1976): pagina 214, figuur 62:21
LINDROTH (1974): pagina 82

Larve: LUFF (1993): pagina 130
Verspreiding

Europa en Azië

Habitat en ecologie

Vochtige loofbossen, voornamelijk elzenbroekbossen en
valleibossen
Vleugelontwikkeling: rnaeropteer
Reproductieperiode: voornamelijk in het vooijaar
Fenologie van de levenscyclus: vooral actief in mei en jwri
Algemeen: adulten overwinteren vaak in groep onder
boomschors

Status

Bedreigd wegens een sterke achteruitgang (G-test: G = 6,560;
p ~ 0,01) enhetvoorkomeninslechts 8 UTM-hokkenna 1950
Meest recente waarneming: 1995 (Enamebos)

Bedreigingen

• Verdwijnen van broekbossen
• Verdroging door drinkwaterwinning en afwatering
• Sanering van rivieren en beken

Bescherming

• Behoud van broekbossen
• Handhaven van een hoog waterpeil in broekbossen
• Behoud van natuurlijke rivier- en beekdalen

Referenties

THIELE (1977),

ZULKA(1994)
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Agonum piceum

-

BedI

Agon
Detet

Vei'S)

Habi

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
Distribution in Flanders: jilled squares = befare 1950, open squares = sinee 1950

Statu

Bescl

Refet
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Bedreigd

Agonum piceum

Agonum piceum (LINNAEUS, 1'758)
Determinatie

BOEKEN (1987):

pagina 90, figuur 60f
(1976): pagina 221 , figuur 62:25
LINDROTH (1974): pagina 86
F'REUDE et al.

Larve: LUFF (1993): pagina 126
Verspreiding

Noord-Europa en Azië

Habitat en ecologie

Oevers van stilstaand of langzaam stromend water; meer
onderzoek naar de ecologie en de habitat is noodzakelijk
Vleugelontwikkeling: macropteer, functionele vliegspieren
Reproductieperiode: voornamelijk in het vomjaar
Fenologie van de levenscyclus: vooral actief in mei en juni
Algemeen: vaak samen voorkomend met Agonum thoreyi,
adulten overwinteren onder boomschors van 'omgevallen bomen

Status

Bedreigd wegens een sterke achteruitgang (G-test: G = 6,917;
p :s;: 0,01) en het voorkomen in slechts 4 UTM-hokkenna 1950
Meest recente waarneming: 1995 (Drongen)

Bedreigingen

• Verdwijnen van geschikte oevers aan stilstaand, voedselrijk
water
• Verdroging van geschikte habitaten
• Inspoeling van te grote hoeveelheden mest in stilstaand water
• Sanering van rivieren en beken en slechte waterkwaliteit

Bescherming

• Behoud van geschikte oevers aan stilstaand, voedselrijk water
• Tegengaan van verdroging en van inspoeling van te grote
hoeveelheden meststoffen in stilstaand water
• Behoud van natuurlijke rivier- en beekdalen met een voldoende
hoge waterkwaliteit

Referenties

THIELE (1977),

WASNER (1979)

11 Rode lij st en soortbesprekingen I 28

Agonum scitulum

-

Met

Agon
Detel

Vers1

Habh

Statu
Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
Distri bution in Flanders: jilled squares = befare 1950, open squares = since 1950

Bedrl

Besch

II Rode lij st en soortbesprekingen 129

Met uitsterven bedreigd

Agonum scitulum

Agonum scitulum DEJEAN, 1828
Determinatie

BoEKEN (1987): pagina

90, figuur 60e
221, figuur 62:24
LINDROTH(l974): pagina 86
FREUDE et al. (1976): pagina

Verspreiding

Europa

Habitat en ecologie

Oevers van voedselrijk, stilstaand water en van stromend water;
meer onderzoek naar de ecologie en de habitat is noodzakelijk
Vleuge/ontwikkeling: rnaeropteer
Reproductieperiode: vaaljaar

Status

Met uitsterven bedreigd wegens het voorkomen in slechts 1
UTM-hok na 1950, waarschijnlijk reeds uitgestorven in
Vlaanderen

Bedreigingen

• Verdwijnen van geschikte oevers aan stilstaand, voedselrijk
water
• Verdroging van geschikte habitaten
• Inspoeling van te grote hoeveelheden mest in stilstaand water
• Sanering van rivieren en beken en slechte waterkwaliteit

Bescherming

• Behoud van geschikte oevers aan stilstaand, voedselrijk water
• Tegengaan van verdroging en van inspoeling van te grote
hoeveelheden meststoffen in stilstaand water
• Behoud van natuurlijke rivier- en beekdalen met een voldoende
hoge waterkwaliteit
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Agonum versutum

-

Kwet

Agonu
l)eten

Vmp

Habit
Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
Distri bution in Flanflers: filled squares = befare 1950, open squares = since 1950

Statul

Bes eh

Refer
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Kwetsbaar

Agonum versutum

Agonum versutum (GYLLENHAL, 1827)

Determinatie

BoEKEN (1987): pagina 87, figuur 58f
FREUDE et al. (1976): pagina 217, figuur 62:11
LINDROTH (1974): pagina 84, figuur 58c
Dezesvort is moeilijk te onderscheiden vanAgonum viduum
Larve: LUFF (1993): pagina 130

Verspreiding

Noord-Europa en Azië

Habitat en ecologie

Oevers van stilstaand, voedselarm water zoals vennen; soms ook
in voedselrijkere situaties; meer onderzoek naar de ecologie en de
habitat is noodzakelijk
Vleugelontwikkeling: macropteer, functionele vliegspieren
Reproductieperiode: voomarnelijk in het voorjaar
Fenologie van de levenscyclus: vooral actiefin mei en juni
Algemeen: vaak samen voorkomend met Blethisa multipunctata;
adulten overwinteren in rottende boomstronken

Status

Kwetsbaar wegens een vrij sterke achteruitgang (G-test:
G = 5,468; p ~ 0,05) en het voorkomen in slechts 9 UTMhokkenna 1950
Meest recente waarneming: 1986 (Neerpelt, Turnhout, Weelde)

Bedreigingen

• Verdwijnen van voedselarme vennen en vochtige heidegebieden
• Verdroging, versnippering en vergrassing van vochtige heide

Bescherming

• Behoud van voedselarme vennen en grote, aaneengesloten
vochtige heidegebieden
• Handhaven van een hoog waterpeil
• Behouden van een open oevervegetatie aan vennen door middel
van begrazing of plaggen

Referenties

THIELE (1977), VAN ESSEN (1994)
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Kwetsl

Amara convexior

}Jro!a'

Verspn
Habitat

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
Distri bution in Flanders: filled squares = befare 1950, open squares = since 1950
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Kwetsbaar

Amara conve.xior

Amara convexior STEPHENS, 1828
Determinatie

BoEKEN (1987): pagina 102, figuur 7la en 7lc
FREUDE et al. (1976): pagina 226 en 230, figuur
LINDROTH (1974): pagina 95,

65 :13

figuur 68c en 68e

Larve: LUFF (1993): pagina 135
Verspreiding

Europa en Azië

Habitat en ecologie

Droge, schrale graslanden; meer onderzoek naar de ecologie en
de habitat is noodzakelijk
Vleugelontwikkeling: rnaeropteer
Reproductieperiode: voornamelijk in het voorjaar
Fenologie van de levenscyclus: zie Figuur
Algemeen: vaak samen voorkomend met Amara equestris,
Amara lunicollis enAmara aenea; daga~tief

Status

Kwetsbaar wegens een vrij sterke achteruitgang (G-test:
G = 5,602, p ~ 0,05) en het voorkomen in slechts 8 VTMhokken na 1950
Meest recente waarneming: 198i (Gent)

Bedreigingen

• Verdwijnen van droge, schrale graslanden
• Natuurlijke successie op droge, schrale graslanden

Bescherming

• Behoud van droge, schrale graslanden
• Verschralingsbeheer en tegengaan van natuurlijke successie
(opslag van bomen en struiken) op geschikte graslanden

Referenties

HAAs (1977), SCHNITTER (1994), ZULKA (1994)
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Amara eurynota

Vcr:prctding in Vhi.llldt:ren volle v1erkantt:n =vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
/J1 mhtttJ0/1 in Flamltm : }JIIed squaref before 1950, open .tquares = smce 1950
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Kwetsbaar

Amara eurynota

Amara eurynota (P ANZER, 1797)
(syn. Amara eyrinota PANZER, 1797]
Determinatie

(1987): pagina 96
et al. (1976): pagina 227 en 230, figuur 65:22
LINDROTH (1974): pagina 89
BOEKEN

F'REUDE

Larve:

LUFF

(1993): pagina 136

Verspreiding

Europa, Noord-Afrika en Azië

Habitat en ecologie

Droge, schrale graslanden en akkers; soms synantroop
voorkomend; meer onderzoek naar de ecologie en de habitat is
noodzakelijk
Vleugelontwikkeling: macropteer, functionele vliegspieren
Reproductieperiode: voomarnelijk in het voorjaar
Fenologie van de levenscyclus: zie Figuur
Algemeen: adulten voeden zich onder andere met zaden van
Herderstasje (Capsella bursa-pastoris)

Status

Kwetsbaar wegens een vrij sterke achteruitgang (G-test:
G = 6,560, p ~ 0,05) en het voorkomen in slechts 8 UTMhokkenna 1950
Meest recente waarneming: 1994 (Sint-Pietersberg)

Bedreigingen

• Verdwijnen van droge, schrale graslanden
• Natuurlijke successie op droge, schrale graslanden
• Grootschalige landbouw met gebruik van bestrijdingsmiddelen

Bescherming

• Behoud van droge, schrale graslanden
• Verschralingsbeheer en tegengaan van natuurlijke successie
(opslag van bomen en struiken) op geschikte graslanden
• Kleinschalige
landbouw
zonder
gebruik
van
bestrijdingsmiddelen

Referenties

BILY (1972), SCHNITTER (1994)
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Amara kulti

Bedreig

:...---

AfriUah

l)etennll

Versprei

liJbitalf

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten = na 1950
Distn"bution in Flanders: filled squares = befare 1950, open squares= since 1950

Besthem
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Bedreigd

Amara kulti

Amara /cu/ti FASSATI, 1947
Determinatie

BoEKEN
FREUDE

(1987): pagina 94, figuur 64a
et al. (1976): pagina 226 en 230, figuur 65 :4

Verspreiding

Europa, Noord-Afrika en Azië
In Vlaanderen aan de rand van zijn areaal

Habitat en ecologie

Droge, schrale graslanden en ruderale terreinen
Vleugelontwikkeling: rnaeropteer

Status

Bedreigd wegens een sterke achteruitgang (G-test: G = 7,555;
p ~ 0,01) enhetvoorkomeninslechts 3 UlM-hokkenna 1950
Meest recente waarneming: 1970 (Olen)

Bedreigingen

• Verdwijnen van droge, schrale graslanden en kalkgraslanden
• Natuurlijke successie (opslag van bomen en struiken) op
geschikte (kalk)graslanden

Beschenning

• Behoud van droge, schrale graslanden en kalkgraslanden
• Tegengaan van natuurlijke successie op geschikte
(kalk)graslanden

Referenties

HIEKE (1970)
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Amara montivaga

lhiMUten

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
Dis/ribution in Flanders: filled squares = befare 1950, open squares = since 1950
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Kwetsbaar

Amara montivaga

Amara montivaga STURM, 1825
Determinatie

BoEKEN

(1987): pagina 97, figuur 66c

FREUDE

et al. (1976): pagina 226 en 230, figuur 65 :11

LINDROTH

(1974): pagina 89, figuur 64c

Verspreiding

Europa en Azië
In Vlaanderen aan de rand van zijn areaal

Habitat en ecologie

Droge, schrale graslanden, in Noord-_Europa vaak synantroop op
ruderale terreinen
Vleugelontwikkeling: macropteer, geen fimctionele vliegspieren
Reproductieperiode: voomarnelijk in het vomjaar

Status

Kwetsbaar wegens een vrij sterke achteruitgang (G-test:
G = 5,214; p ~ 0,05) en het voorkomen in slechts 3 UTMhokken na 1950
Meest recente waarneming: 1992 (Eben-Emael)

Bedreigingen

• Verdwijnen van droge, schrale graslanden
• Natuurlijke successie op droge, schrale graslanden

Bescherming

• Behoud van droge, schrale graslanden
• Versehealingsbeheer en tegengaan van natuurlijke successie
(opslag van bomen en struiken) op geschikte graslanden

Referenties

HIEKE (1976), LINDROTH

(1972)
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Amara municipalis

Md uiute

:::::.--1

J610-~

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
Distri bution in Flanders: filled squares = befare 1950, open squares =sinee 1950

&&tigingen

-

!ktnties
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Met uitsterven bedreigd

Amara municipalis

Amara municipalis (DmscHMID, 1812)
Determinatie

FREUDE

et al. (1976): pagina 228 en 231 , figuur 65 :35

Larve: LUFF (1993): pagina 139
Verspreiding

Europa, Azië
In Vlaanderen aan de rand van zijn areaal

Habitat en ecologie

Op droge, schrale graslanden met schaarse vegetatie, vooral
kalkgraslanden, maar ook op ruderale terreinen; meer onderzoek
naar de ecologie en de habitat is noodzakelijk
Vleugelontwikkeling: rnaeropteer
Reproductieperiode: najaar
Fenologie van de levenscyclus: vooral actief in september
Algemeen: nachtactief

Status

Met uitsterven bedreigd wegens het voorkomen in slechts
UTM-hok na 1950
Meest recente waarneming: 1994 (Vroenhoven)

Bedreigingen

• Verdwijnen van droge, schrale graslanden en kalkgraslanden
• Natuurlijke successie (opslag van bomen en struiken) op
geschikte (kalk)graslanden

Beschenning

• Behoud van droge, schrale graslanden en kalkgraslanden
• Tegengaan van natuurlijke successie op geschikte
(kalk)graslanden

Referenties

HIEKE (1983)
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Amara quenseli

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
Distribution in Flanders: ft/led squares = befare 1950, open squares = since 1950

-
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Met uitsterven bedreigd

Amara quenseli

Amara quenseli (ScHöNHERR, 1806)
[syn. Amara silvicola ZIMMERMAN, 1832]
Detenninatie

BOEKEN

(1987): pagina 104, figuur 74a

FREUDE

et al. (1976): pagina 227 en 230, figuur 65:31

LINDROTH

(1974): pagina 94, figuur 67d

Larve: LUFF (1993): pagina 139, figuur 46, 443 en 444
Verspreiding

Europa en Azië
In Vlaanderen aan de rand van zijn areaal

Habitat en ecologie

Droge, schrale graslanden en binnenduinen
Vleugelontwikkeling: rnaeropteer
Reproductieperiode: najaar
Algemeen: nachtactief, overdag onder stenen en tussen
plantenwortels, voedt zich zowel met dierlijk als met plantaardig
materiaal

Status

Met uitsterven bedreigd wegens een zeer sterke achteruitgang (Gtest: G = 11,467; p S:: 0,001) en het voorkomen in slechts 1
UTM-hokna 1950
Meest recente waarneming: 1974 (Mol)

Bedreigingen

• Verdwijnen van droge, schrale graslanden en duingebieden
• Natuurlijke successie op droge, schrale graslanden
• Bebouwing ten behoeve van toerisme en overrecreatie in de
duinen

Beschenning

• Behoud van droge, schrale graslanden en duingebieden in de
Kempen
• Versehealingsbeheer en tegengaan van natuurlijke successie
(opslag van bomen en struiken) op geschikte graslanden
• Bouwstop in duinen en inperken van duinrecreatie

Referenties

ALLEN (1979), BILY (1975), COOPE

(1977), VAN ESSEN (1994)

(1979), HIEKE (1993), THIELE
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Amara tricuspidata

~ enecol

Verspreiding in Vlaanderen : vo lle vierkanten= vóór 1950, holle vierkan ten =na 1950
Dis/ribution in Flanders: jilled squares = befare / 950, open squares = since 1950

~gen
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Met uitsterven bedreigd

Amara tricuspidata

Amara tricuspidata DEJEAN, 1831
Determinatie

BoEKEN

(1987): pagina 95
pagina 226 en 230, figuur 62:2

FREUDE. et al. (1976):

Verspreiding

Europa en Azië

Habitat en ecologie

Droge, sclrrale graslanden; meer onderzoek naar de ecologie en
de habitat van de soort is noodzakelijk
Vleugelontwikkeling: rnaeropteer
Fenologie van de levenscyclus: vooral actief in juni en juli

Status

Met uitsterven bedreigd wegens een zeer sterke achteruitgang (Gtest: G=17,649; p:S:0,001) en het voorkomen in slechts 1
UTM-hok na 1950; waarschijnlijk reeds uitgestorven in
Vlaanderen
Meest recente waarneming: 1953 (Zolder)

Bedreigingen

• Verdwijnen van droge, schrale graslanden
• Natuurlijke successie op droge, schrale graslanden

. Bescherming

Referenties

• Behoud van droge, schrale graslanden
• Verschralingsbeheer en tegengaan van natuurlijke successie
(opslag van bomen en struiken) op geschikte graslanden
DEN BOER

(1981)

(1961),

FASSATI

(1957),

HIEKE

(1970),

MARTINEZ

II Rode lij st en soortbesprekingen I 46

Anisodactylus nemorivagus

Vcrspn:iding in Vlaandcn:n: vo lle vierkanten = vóó r 195 0, ho lle vierkanten =na 1950

Dis/ribulion in Flanders: fl /led squares

~

hefare 1950. open squares = si nee 1950

&ilmging

,

Rtferentie
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Met uitsterven bedreigd

Anisodactylus nemorivagus

Anisodactylus nemorivagus (DmscHMID, 1812)
Determinatie

BoEKEN (1987): pagina 108, figuur 77d
FREUDE et al. (1976): pagina 138
LINDROTH (1974): pagina 109

Verspreiding

Europa en West-Azië
In Vlaanderen aan de rand van zijn areaal

Habitat en ecologie

Droge heide
Vleugelontwikkeling: rnaeropteer
Reproductieperiode: vomjaar

Status

Met uitsterven bedreigd wegens een zeer sterke achteruitgang (Gtest: G = 16,093; p ~ 0,001) en het voorkomen in slechts 1
UTM-hok na 1950
Meest recente waarneming: 1986 (Zedelgem)

Bedreigingen

• Verdwijnen, versnippering en vergrassing van heidegebieden
• Ontbreken van geschikt heidebeheer

Bescherming

• Behoud van grote, aaneengesloten heidegebieden
• Tegengaan van vergrassing van heldegebieden door begrazing
of plaggen
• Toepassing van een heidebeheer dat resulteert in een
gevarieerde vegetatiestructuur

Referenties

HORVATOVICH & SZARUKAN (1982), MOSSAKOWSKI (1970a,b),
THIELE (1977), VAN ESSEN ( 1994)
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Asaphidion pallipes

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
Distribution in Flanders: filled squares = befare 1950, open squares = since 1950
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Gecorrigeerde schatting van het voorkomen per decade van 1880 tot nu (de trend van het aantal OlMhokken: r = -0,186, niet-significant; trend van het aantal waarnemingen: r = -0,321 , niet-significant).
Corrected estimate ofthe occurrence p er decadefrom 1880 until now (trend ofthe number of VTMsquares: r = -0.186, not-significant; trend of the number of observations: r = -0.321, not•
significant).
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Bedreigd

Asaphidion pallipes

Asaphidion pallipes (DmscHMID, 1812)
Determinatie

(1987): pagina 65, figuur 37a
et al. (1976): pagina 128b, figuur 30:2
LINDROTH (1974): pagina 46

BOEKEN
FREUDE

Larve: LUFF (1993): pagina 90, figuur 294 en 295

Verspreiding

Europa en Azië

Habitat en ecologie

Droge, schrale graslanden, kalkgraslanden en verschillende
habitaten op enigszins vochtige zandgrond met lemige
bijmenging, weinig vegetatie en eventueel een matige
beschaduwing
Vleugelontwikkeling: macropteer, functionele vliegspieren
Reproductieperiode: vomjaar
Fenologie van de levenscyclus: vooral actief in juni en juli
Algemeen: vaak samen voorkomend met Dyschirius politus

Status

Bedreigd wegens een zeer sterke achteruitgang (G-test:
G = 14,485; p ~ 0,001) en het voorkomen in slechts 9 VTMhokken na 1950
Meest recente waarneming: 1994 (I-leppen)
Tifdsreeksana(vse: zie Figuur

Bedreigingen

• Verdwijnen van droge, schrale graslanden en kalkgraslanden
• Natuurlijke successie (opslag van bomen en struiken) op
geschikte (kalk)graslanden
• Dichtgroeien van en storten van afval in oude zandgroeven

Bescherming

• Behoud van droge, schrale graslanden en kalkgraslanden
• Tegengaan van natuurlijke successie op geschikte
(kalk)graslanden
• Open houden en beschermen van oude zandgroeven

Referenties

ANDERSEN

{1985), HARTMANN {1985),
SPEIGHT et a/. ( 1986)

SOKOLOWSKI

(1956),
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Rembidion decorum

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
Distribution in Flanders: ft/led squares = before 1950, open squares =sinee 1950

Releren

Bembidion decorum (ware grootte= 5,8 mm)
Rembidion decorum (rea / length = 5.8 mm)
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1

Kwetsbaar

Bernbidion decorum

Bernbidion decorum ZENKER, 1801
Detenninatie

(1987): pagina 59
FREUDE et al. (1976): pagina 100, figuur 29:65
LINDROTH (1974): pagina 65

Verspreiding

Europa en Noord-Afrika
In Vlaanderen aan de rand van zijn areaal

Habitat en ecologie

Grofstenige oevers langs stromend water
Vleugelontwikkeling: macropteer, functionele vliegspieren
Reproductieperiode: voornamelijk in het vooijaar

Status

Kwetsbaar wegens een vrij sterke achteruitgang (G-test:
G = 4,210; p ~ 0,05) en het voorkomen in slechts 6 UTMhokkenna 1950
Meest recente waarneming: 1992 (Stokkem, Voeren)

Bedreigingen

• Sanering van rivieren en beken en een slechte waterkwaliteit

Beschenning

• Behoud van natuurlijke rivier- en beekdalen met een hoge
waterkwaliteit en een verscheidenheid aan oevertypes

Referenties

BOEKEN

DESENDER

(1989b),

NETOLITZKY (1913)

DESENDER

et al. (1994c),

MEYER

(1936),
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Rembidion elongatum

Met uit

.:.---J

fplhidi

Vtl!Jlrt

lbbital

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
Distribution in Flanders: filled squares = befare 1950, open squares= since 1950

Relere

Bernbidion elangaturn (ware grootte= 4,0 mm)
Bernbidion elangaturn (reallength = 4.0 rnrn)
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1

Met uitsterven bedreigd

Bernbidion elongatum

Bernbidion elongatum DEJEAN, 1831
Determinatie

BOEKEN (1987): pagina 59
F'REUDE et al. (1976): pagina

123

Verspreiding

Europa en Noord-Afrika
In Vlaanderen aan de rand van zijn areaal

Habitat en ecologie

Oevers van stromend water, vooral op grofzandig substraat
Vleugelontwikkeling: macropteer, functionele vliegspieren
Reproductieperiode: vaaljaar

Status

Met uitsterven bedreigd wegens het voorkomen in slechts
UTM-hok na 1950
Meest recente waarneming: 1990 (Meers)

Bedreigingen

• Sanering van rivieren en beken en een slechte waterkwaliteit

Bescherming

• Behoud van natuurlijke rivier- en beekdalen met een hoge
waterkwaliteit en een verscheidenheid aan oevertypes

Referenties

DESENDER et al.

(1994c), NETOLITZKY (1932)

II Rode lijst en soortbesprekingen I 54

Rembidion ephippium

Kweub
.:...---.
&iribidî
Detennl

VCI!]lrt

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten = na 1950
Distribution in Flanders: ft/led squares = befare 1950, open squares =sinee 1950

Relere

Bernbidion ephippimn (ware grootte= 3,0 mm)
Bembidion ephippium (ware grootte = 3, 0 mm)
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Kwetsbaar

Bernbidion ephippium

Bernbidion ephippium (MAR.sHAM, 1802)

Determinatie

BoEKEN

(1987): pagina 55

FREUDE

et a/. (1976): pagina 110

LINDROTH

(1974): pagina 57

Verspreiding

Europa en Noord-Afrika, kustverspreiding

Habitat en ecologie

Slikken en schorren; vaak aan oevers van kleine plasjes
Vleuge/ontwikkeling: macropteer, functionele vliegspieren
Reproductieperiode: voornamelijk in het vomjaar

Status

Kwetsbaar wegens een vrij sterke achteruitgang (G-test:
G = 5,214, p ~ 0,05) en het voorkomen in slechts 3 VTMhokken na 1950
Meest recente waarneming: 1973 (Knokke)

Bedreigingen

• Verlies van slikken en schorren
• Overrecreatie en toerisme

Bescherming

• Behoud van slikken en schorren
• Natuurontwikkeling (afgraven van opgespoten terreinen) in de
buurt van bestaande slikken en schorren ter uitbreiding van de
oppervlakte slikken en schorren

Referenties

NETOLITZKY

(1913)
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Rembidion litorale

Vti!Jl

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
Distribution in Flanders: ft !led squares = befare 1950, open squares = sinee 1950

Bedreig

-

Rtfere

Bernbielion litorale (ware grootte= 5,6 mm)
Bernbidion litorale (real length = 5. 6 mm)
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Bedreigd

Rembidion litorale

Rembidion litorale (OLIVIER, 1791)

Determinatie

BoEKEN (1987): pagina 51, figuur 29b en 29c
FREUDE et al. (1976): pagina 100 en 108, figuur 29:5
LINDROTH (1974): pagina 50, figuur 33b
Larve:

LUFF

(1993): pagina 93, figuur 302, 303

Verspreiding

Europa en Azië

Habitat en ecologie

Zandige oevers van voedse1arm, stilstaand of stromend water,
vooral op zonnige plaatsen met weinig vegetatie en lemig zand,
minder vaak op puur zand (soms ver van water verwijderd op
volledig droge bodem)
Vleugelontwikkeling: rnaeropteer
Reproductieperiode: voorjaar
Fenologie van de levenscyclus: vooral actief in juni
Algemeen: meestal actiefbij zon, bij ongustig weer schuilen ze in
dichte vegetatie; overwintering als adult

Status

Bedreigd wegens een zeer sterke achteruitgang (G-test:
G = 14,315; p :S: 0,001) en het voorkomen in slechts 4 UTMhokken na 1950
Meest recente waarneming: 1990 (Meeswijk)

Bedreigingen

• Sanering van rivieren en beken en slechte waterkwaliteit
• Verdwijnen van voedselarme vennen en vochtige heidegebieden
• Verdroging, versnippering en vergrassing van vochtige heide

Bescherming

• Behoud van natuurlijke rivier- en beekdalen met een voldoende
hoge waterkwaliteit en variatie in bodemtextuur op
rivierbanken
• Behoud van voedselarme vennen en grote, aaneengesloten
vochtige heidegebieden
• Handhaven van een hoog waterpeil
• Behouden van een open oevervegetatie aan vennen door middel
van begrazing of plaggen

Referenties

ANDERSEN (1965, 1978}, COOPE (1979}, THIELE (1977)

n Rode lijst en soortbesprekingen I 58
Rembidion maritimum

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
Distn.bution in Flanders: filled squares = befare 1950, open squares = since 1950

Bernbidion maritimum (ware grootte= 5,3 mm)
Bembidion maritimum (rea llenght = 5.3 mm)
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Bedreigd

Rembidion maritimum

Bernbidion maritimum STEPHENS, 1839
[syn. Bernbidion concinnum STEPHENS, 1839]
Detenninatie

(1987): pagina 62
F'REUDE et al. (1976): pagina 118
LINDROTH (1974): pagina 65

Verspreiding

Noordwest-Europa, kustverspreiding

Habitat en ecologie

Slikken en schorren; vaak·in brakwaterrietlanden op zandig slik
zonder strooisel
Vleugelontwikkeling: macropteer, functionele vliegspieren
Reproductieperiode: voornamelijk in het voorjaar

Status

Bedreigd wegens een sterke achteruitgang (G-test: G = 7,116;
p ~ 0,01) en het voorkomen in slechts 6 UTM-hokkenna 1950
Meest recente waarneming: 1992 (Hamme, Liefkenshoek,
Stabroek, Waasmunster)

Bedreigingen

• Verlies van slikken en schorren
• Overrecreatie en toerisme

Beschenning

• Behoud van jonge stadia van stranden en slikken en schorren
• Natuurontwikkeling (afgraven van opgespoten terreinen) in de
buurt van bestaande slikken en schorren

Referenties

DESENDER & MAELFAIT (in druk)

BOEKEN
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Rembidion normannum

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
Distribution in Flanders: filled squares = befare 1950, open squares = since 1950
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Kwetsbaar

Rembidion normannum

Bernbidion normannum DEJEAN, 1831

Determinatie

BoEKEN (1987): pagina 56, figuur 34g
FREUDE et al. (1976): pagina 125, figuur 29:84
LINDROTH (1974): pagina 52, figuur 34b

Verspreiding

Europa en Noord-Afrika, kustverspreiding

Habitat en ecologie

Slikken en schorren; halobionte soort op vochtige plaatsen met
verspreide vegetatie van zoutminnende planten; vaak aan de rand
van kleine plassen en kreekruggen
Vleugelontwikkeling: macropteer, functionele vliegspieren
Reproductieperiode: voornamelijk in het vooijaar
Fenologie van de levenscyclus: zie Figuur
Algemeen: vaak samen voorkomend met Dyschirius salinus en
Bernbidion minimum

Status

Kwetsbaar wegens het voorkomen in een bedreigd microhabitat
Meest recente waarneming: 1994 (Knokke)

Bedreigingen

• Verlies van slikken en schorren
• Overrecreatie en toerisme

Bescherming

• Behoud van slikken en schorren
• Natuurontwikkeling (afgraven van opgespoten terreinen) in de
buurt van bestaande slikken en schorren ter uitbreiding van de
oppervlakte slikken en schorren

Referenties

DESENDER & MAELFAIT (in druk), NETOLITZKY (1913)
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Rembidion pallidipenne

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
Distri bution in Flanders: filled squares = befare 1950, open squares = since 1950

Bernbidion pallidipenne (ware grootte= 4,4 mm)
Bernbidion pallidipenne (reallength = 4.4 mm)
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Met uitsterven bedreigd
Rembidion pal/idipenne
Determinatie

Rembidion pallidipenne

(ILLIGER,

BOEKEN

1801)

(1987): pagina 54
al. (1976): pagina 109
(1974): pagina 56

FREUDE et
LINDROTH

Larve: LuFF (1993): pagina 94, figuur 306-308
Verspreiding

Europa, kustverspreiding .

Habitat en ecologie

Oevers van d~inplassen, slikken en schorren, zoutminnende
soort, vooral op strandjes met een fijn zandig substraat
Vleugelontwikkeling: rnaeropteer
Reproductieperiode: voorjaar
Fenologie van de levenscyclus: vooral actiefinjuni en juli
Algemeen: vaak samen voorkomend met Dyschirius
obscurus en Dyschirius thoracicus , nachtactief, overdag in
gangen in het zand, het wijfje legt eitjes in zelf gegraven
gangen (LARSEN, 1936)

Status

Met uitsterven bedreigd wegens het voorkomen in slechts
UTM-hok na 1950
Meest recente waarneming: 1992 (De Haan)

Bedreigingen

• Verlies van vochtige duingebieden en van slikken en
schorren
• Verdroging
van
vochtige
duinpannen
door
drinkwaterwinning
• Overrecreatie en toerisme

Bescherming

• Behoud van vochtige duinpannen, jonge stadia van stranden
en slikken en schorren
• Bouwstop in duinen en inperken van duinrecreatie
• Handhaven van hoog grondwaterpeil in vochtige duinpannen
• Natuurontwikkeling (afgraven van' opgespoten terreinen) in
de buurt van bestaande slikken en schorren

Referenties

NETOLITZKY ( 1913)
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Blethisa multipunctata

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
Distribution in Flanders: filled squares = befare 1950, open squares = since 1950

Blethisa multipunctata (ware grootte = 11 ,3 mm)
Blethisa multipunc fata (reallength = 11 .3 mm)

n Rode lijst en soortbesprekingen I 65
Met uitsterven bedreigd

Blethisa multipunctata

Blethisa multipunctata (LINNAEUS, 1758)
Determinatie

(1987): pagina 40, figuur 20
FREUDE et al. (1976): pagina 62, figuur 11 :1
LINDROTH (1974): pagina 27, figuur 15b en 15c
BOEKEN

Larve: LUFF (1993): pagina 65 , figuur 184-189
Verspreiding

Noord-Europa

Habitat en ecologie

Oevers van voedselarme vennen met veel vegetatie in vochtige
heide
Vleugelontwikkeling: macropteer, functionele vliegspieren
Reproductieperiode: voorjaar
Fenologie van de levenscyclus: vooral actief in mei en juni
Algemeen: soms samen voorkomend met Agonum versutum,
overwintert als adult

Status

Met uitsterven bedreigd wegens een zeer sterke achteruitgang
(G-test: G = 24,005 ; p ~ 0,001) en het voorkomen in slechts
3 UTM-hokken na 1950
Meest recente waarneming: 1985 (Kalmthout)

Bedreigingen

• Verdwijnen van voedselarme vennen en vochtige
heidegebieden
• Verdroging, versmppermg en vergrassmg van vochtige
heide

Bescherming

• Behoud van voedselarme vennen en grote, aaneengesloten
vochtige heidegebieden
• Handhaven van een hoog waterpeil

Referenties

B 0VING

(1910), COOPE (1979),
(1994), Z ULKA (1994)

LINDROTH

(1954),

VAN ESSEN
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Brachinus crepitans

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
Distn'bution in Flanders: filled squares = before 1950, open squares = since 1950
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Met uitsterven bedreigd
Brachinus crepitans
Determinatie

Brachinus crepitans

(LINNAEUS,

1758)

(1987): pagina 145, figuur 109b
et al. (1976): pagina 284
LINDROTH (1974): pagina 134
BOEKEN

FREUDE

Larve: LuFF (1993): pagina 178, figuur 583-585
Verspreiding

Europa, Noord-Afrika en Azië

Habitat en ecologie W armterninnende soort van zonnige, schrale graslanden,
vooral kalkgraslanden
Vleugelontwikkeling: rnaeropteer
Reproductieperiode: voornamelijk in het voorjaar
Fenologie van de levenscyclus: zie Figuur
Algemeen : vaak samen met Agonum dorsale, soms met
Harpalus azureus, Harpalus rupicola en Harpalus melleti ;
adulten komen vaak geäggregeerd voor; larven zijn parasieten
van poppen van de kortschildkever Deypus ater
Status

.

Met uitsterven bedreigd wegens het voorkomen in slechts
UTM-hok na 1950
Meest recente waarneming: 1977 (Terhulpen)

Bedreigingen

• Verdwijnen van droge, schrale graslanden en kalkgraslanden
• Natuurlijke successie op droge, schrale graslanden en
kalkgraslanden

Bescherming

• Behoud van droge, schrale graslanden en kalkgraslanden
• Tegengaan van natuurlijke successie (opslag van bomen en
struiken) op geschikte graslanden

Referenties

GALIAN

et al. (1990), THIELE (1977)
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Brachinus explodens

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
Distribution in Flanders: ft/led squares = befare 1950, open squares =sinee 1950
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Met uitsterven bedreigd

Brachinus explodens

Brachinus explodens DUFrsCHMID, 1812
Determinatie

BoEKEN
FREUDE

{1987): pagina 145
et al. {1976): pagina 284, figuur 86:3

Verspreiding

Europa, Noord-Afrika en Azië
In Vlaanderen aan de rand van zijn areaal

Habitat en ecologie

Droge, schrale graslanden en kalkgraslanden
Vleugelontwikkeling: rnaeropteer
Reproductieperiode: vomjaar

Status

Met uitsterven bedreigd wegens het voorkomen in slechts
UTM-hok na 1950, nu waarschijnlijk uitgestorven
Meest recente waarneming: 1953 (Sint-Pietersberg)

Bedreigingen

• Verdwijnen van droge, schrale graslanden en kalkgraslanden
• Natuurlijke successie op geschikte graslanden

Bescherming

• Behoud van droge, schrale graslanden en kalkgraslanden
• Tegengaan van natuurlijke successie (opslag van bomen en
struiken) op geschikte graslanden

Referenties

GALIAN et al.
WHAUTIER ( 1969)

{1990),

NYILAS

(1994),

THIELE

(1977),

n Rode lij st en soortbesprekingen I 70
Bradycellus caucasicus

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
Distri bution in Flanders: filled squares = befare 1950, open squares = since 1950
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Kwetsbaar

Bradycellus caucasicus

Bradycellus caucasicus (CHAUDOIR, 1846)
[syn. Bradycellus collaris (PAYKULL, 1798)]
Determinatie

BoEKEN (1987): pagina 111, figuur 80e en 8lc
FREUDE et al. (1976): pagina 169 en 170, figuur 45:7
LINDROTH (1974) : pagina 113, figuur 80c

Verspreiding

Europa en Azië

Habitat en ecologie

Droge heide en droge schrale graslanden
Vleugelontwikkeling: dimorf, in Vlaanderen ziJn enkel
brachyptere exemplaren gevonden
Reproductieperiode: winter, vroege voorjaar
Fenologie van de levenscyclus: vooral actief in mei en juni
Algemeen: van mei tot september overzomeren de adulte
kevers en zijn ze niet actief

Status

Kwetsbaar wegens een vrij sterke achteruitgang (G-test:
G = 6,378, p ~ 0,05) en het voo.rkomen in slechts 3 VTMhokken na 1950
Meest recente waarneming: 1986 (Waasmunster)

Bedreigingen

• Verdwijnen, versnippering en vergrassing van heidegebieden
• Ontbreken van geschikt heidebeheer
• Verdwijnen van droge, schrale graslanden
• Natuurlijke successie op droge, schrale graslanden

Bescherming

• Behoud van grote, aaneengesloten heidegebieden
• Tegengaan van . vergrassing van heidegebieden door
begrazing of plaggen
• Toepassing van een heidebeheer dat resulteert in een
gevarieerde vegetatiestructuur
• Behoud van droge, schrale graslanden
• Verschralingsbeheer en tegengaan van natuurlijke successie
(opslag van bomen en struiken) op geschikte graslanden

Referenties

HAMMOND ( 1969), SCHJ0TZ-CHRISTENSEN ( 1966), SCHWEIGER
(1969), THIELE(l977)
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Calathus ambiguus

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
Distri bution in Flanders: filled squares = befare 1950, open squares = since 1950
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Gecorrigeerde schatting van het voorkomen per decade van 1880 tot nu (de trend van het aantal U1Mhokken: r = -0,319, niet-significant; trend van het aantal waarnemingen: r = -0,350, niet-significant).
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Bedreigd
Calathus ambiguus
Determinatie

Calathus ambiguus
{PAYKULL,

1790)

{1987): pagina 81 , figuur 52d
et al. (1976): pagina 206, figuur 56:3
LINDROTH (1974): pagina 76 en 78, figuur 52b en 53b
BOEKEN

FREUDE

Larve: LUFF (1993): pagina 118
Verspreiding

Europa en Azië

Habitat en ecologie

Warmteminnende soort van droge, schrale graslanden met
korte vegetatie (mossen en korstmossen)
Vleugelontwikkeling:
macropteer,
geen
functionele
vliegspieren
Reproductieperiode: najaar
Fenologie van de levenscyclus: actief van augustus tot
november met een piek in september (gegevens afkomstig uit
1992-1993, Nieuwpoort)
Algemeen : voedsel bestaat voornamelijk uit mieren en andere
Hymenoptera {SMIT, 1957)

Status

Bedreigd wegens een zeer sterke achteruitgang (G-test:
G = 26,442; p ~ 0,001) en het voorkomen in slechts 9 VTMhokken na 1950
Meest recente waarneming: 1994 (Nieuwpoort)
Tijdsreeksana(vse: zie Figuur

Bedreigingen

• Verdwijnen van droge, schrale graslanden
• Natuurlijke successie (opslag van bomen en struiken) op
geschikte graslanden

Bescherming

• Behoud van droge, schrale graslanden
• Tegengaan van natuurlijke successie
graslanden

Referenties

COOPE

{1979),

1972),

SCHNITTER

DESEND ER

VERMEULEN ( 1994)

{1994),

&

(in druk),
{1977), VAN

BAERT

THIELE

op

geschikte

K URKA
ESSEN

{1971 ,
(1994),
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Calathus cinctus

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
Distribution in Flanders: ft/led squares = befare 1950, open squares = since 1950
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Kwetsbaar

Calathus cinctus

Calathus cinctus MoTSCHULSKY, 1850
[syn. Calathus erythroderus GEMMINOER &

HARoLD,

1868]

Determinatie

AUKEMA( 1990a)
BOEKEN (1987): pagina 82, fig 53a,d
F'REUDE et al. (1976): pagina 207, fig Pm 56:7b
LINDROTH (1974): pagina 78
De soort is lang verward geweest met de meer algemene soort
Calathus melanocephalus

Verspreiding

Europa, Noord-Afrika en Azië

Habitat en ecologie

Droogteminnende soort van droge, schrale graslanden, vooral
duingraslanden met mossen en korstmossen, maar ook op
ruderaal terrein en schorren
·
Vleugelontwikkeling: dimorf
Reproductieperiode: najaar
Fenologie van de levenscyclus: zie Figuur

Status

Kwetsbaar wegens een sterke achteruitgang (G-test:
G = 6,761 ; p ~ 0,01) en het voorkomen in slechts 21 VTMhokken na 1950
Meest recente waarneming: 1994 (I-leppen, Nieuwpoort,
Ryckevelde)

Bedreigingen

• Verdwijnen van droge, schrale graslanden en duingebieden
o Natuurlijke successie op droge, schrale graslanden
o Bebouwing ten behoeve van toerisme en overrecreatie in de
duinen

Bescherming

Behoud van droge, schrale graslanden en duingebieden
Verschralingsbeheer en tegengaan van natuurlijke successie
(opslag van bomen en struiken) op geschikte graslanden
o Bouwstop in duinen en inperken van duinrecreatie
o
o

Referenties

AUKEMA(l986; 1987; 1990a,b,c; 1991 ; 1995)
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Callistus lunatus

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
Distribution in Flanders: filled squares = befare 1950, open squares =sinee 1950

Callistus lunatus (ware grootte = 5,6 mm)
Callislus lunalus (reallength = 5.6 mm)
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Met uitsterven bedreigd

Callistus lunatus

Callislus lunatus (F ABRICIUS, 1775)
Determinatie

(1987): pagina 134
et al. (1976): pagina 253 , figuur 67:1
LINDROTH (1974) : pagina 122
BOEKEN

F'REUDE

Verspreiding

Europa

Habitat en ecologie

Droge, schrale graslanden, vooral kalkgraslanden
Vleugelontwikkeling: rnaeropteer
Reproductieperiode: voorjaar

Status

Met uitsterven bedreigd wegens een zeer sterke achteruitgang
(G-test: G = 14,566; p ~ 0,001) en het voorkomen in slechts
1 UTM-hok na 1950, nu waarschijnlijk uitgestorven
Meest recente waarneming: 1955 (Wezenbeek)

Bedreigingen

• Verdwijnen van droge, schrale graslanden en kalkgraslanden
• Natuurlijke successie door gebrek aan beheer

Bescherming

• Behoud van droge, schrale graslanden en kalkgraslanden
• Tegengaan van natuurlijke successie (opslag van bomen en
struiken) op geschikte, schrale graslanden

Referenties

THIELE ( 1977)
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Calosoma inquisitor

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten = na 1950
Distribution in Flanders: .ft!led squares = befare 1950, open squares =sinee 1950
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Gecorrigeerde schatting van het voorkomen per decade van 1880 tot nu (de trend van het aantal UIMhokken: r = -0,592, p ~ 0,05; trend van het aantal waarnemingen: r = -0,738, p ~ 0,01).
Corrected estimate of the occurrence per decade from 1880 until now (trend of the number of VTMsquares: r = -0.592, p s0.05; trend ofthe number of observations: r = -0.738, p s 0.01).
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Calosoma inquisitor

Bedreigd
Calosoma inquisitor (LINNAEUS, 1758)
Determinatie

BoEKEN (1987): pagina 31 , figuur 11a
FREUDE et al. (1976): pagina 23
LINDROTH (1974): pagina 24, figuur 13a en 13c
Larve: LUFF (1993) : pagina 34, figuur 51-57

Verspreiding

Europa, Noord-Afrika en Azië

Habitat en ecologie

Oude loofbossen, meestal eik
V/eugelontwikkeling: macropteer, functionele vliegspieren
Reproductieperiode: voorjaar
Fenologie van de levenscyclus: vooral actief iJ:1 juni, waarna
ze ondergronds overzomeren
Algemeen: adulten zoeken overdag voedsel op bomen, larven
leven op de grond, voedsel bestaat voornamelijk uit rupsen en
poppen van Geometridae en Tortricidae

Status

Bedreigd wegens een zeer sterke achteruitgang (G-test,
G = 25 ,430; p ~ 0,001) en het voorkomen in slechts 6
UTM-hokken na 1950
Meest recente waarneming: 1987 (Sint-Genesius-Rode)
Tijdsreeksana(vse:·zie Figuur

Bedreigingen

• Verdwijnen en versnippering van natuurlijke bossen
• Overexploitatie van en massa-recreatie in bossen
• Vervanging van natuurlijke bossen door produktiebossen
(naaldhoutakkers, populieren, .. .)

Bescherming

• Behoud van voldoende grote, natuurlijke bossen
• Ecologisch bosbeheer dat resulteert in een structuurrijk bos
met een gevarieerde leeftijdsopbouw en de aanwezigheid
van dood hout

Referenties

ALLEN (1979), BURGESS & COLLINS (1917), DESENDER et a/.
(1994b), ZULKA(l994)
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Calosoma sycophanta

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
Distri bution in Flanders: filled squares = befare 1950, open squares =sinee 1950
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Met uitsterven bedreigd

Calosoma sycophanta

Calosoma sycophanta

(LINNAEUS,

Determinatie

(1987): pagina 31 , figuur llb
et al. (1976): pagina 22, figuur 2:2
LINDROTH (1974): pagina 24, figuur 13b

1758)

BOEKEN
F'REUDE

Larve: LUFF (1993): pagina 34, figuur 58-62
Verspreiding

Europa en Azië

Habitat en ecologie

Loof- en naaldbossen
Vleugelontwikkeling: rnaeropteer
Reproductieperiode: voorjaar
Algemeen : voedsel bestaat voornamelijk uit rupsen van
nachtvlinders (Lymantriidae en Thaumatopoeidae) , zowel
adulten als larven zoeken voedsel in de bomen

Status

Met uitsterven bedreigd wegens een zeer sterke achteruitgang
(G-test, G = 29,100; p ~ 0,001) en het voorkomen in slechts
2 UTM-hokken na 1950, nu waarschijnlijk uitgestorven
Meest recente waarneming: 1965 (Halle)

Bedreigingen

• Verdwijnen en versnippering van natuurlijke bossen
• Overexploitatie van en massa-recreatie in bossen
• Vervanging van natuurlijke bossen door produktiebossen
(naaldhoutakkers, populieren, ...)

Bescherming

• Behoud van voldoende grote, natuurlijke bossen
• Ecologisch bosbeheer dat resulteert in een structuurrijk bos
met een gevarieerde leeftijdsopbouw en de aanwezigheid
van dood hout

Referenties

(1979), BURGESS (191la,b; 1915, 1917), BURGESS &
(1917), COLUNS & WELLS (1987), DESENDER et af.
(1994b), DOANE & SCHAEFFER (1971), THIELE (1977), WESELOH
( 1985a,b; 1990)

ALLEN

COLLINS
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Carabus arven$is

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten = vóór 1950, holle vierkanten = na 1950
Distribution in Flanders: jilled squares = befare 1950, open squares = since 1950
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Bedreigd

Carabus arvensis

Carabus arvensis {HERBST, 1784)
[syn. Carabus arcensis HERBST, 1784]
Determinatie

{1987): pagina 30
et al. (1976): pagina 29, figuur 4:21
LINDROTH (1974): pagina 23
BOEKEN

FREUDE

Larve: L UFF (1993): pagina 43, figuur104-106
Verspreiding

Europa en Azië

Habitat en ecologie

Droogteminnende soort, vooral op droge heide met opslag van
naaldbomen; ook op kapvlakten in bossen
Vleugelontwikkeling: brachypteer
Reproductieperiode: voornamelijk in het voorjaar
Fenologie van de levenscyclus: vooral actief in mei en juni
Algemeen: voornamelijk dagactief, overwintering onder
schors van boomstronken of tussen mos

Status

Bedreigd wegens een sterke achteruitgang (G-test, G = 8,853 ;
p ~ 0,01) en het voorkomen in slechts 7 UTM-hokken na
1950
Meest recente waarneming: 1987 (Lanaken)

Bedreigingen

• Verdwijnen, versnippering en vergrassing van heidegebieden
• Ontbreken vari geschikt heidebeheer

Bescherming

• Behoud van grote, aaneengesloten heidegebieden
• Tegengaan van vergrassing van heidegebieden door
begrazing of plaggen
• Toepassing van een heidebeheer dat resulteert in een
gevarieerde vegetatiestructuur

Referenties

ARNDT (1985 , 1989), COOPE (1979), DESENDER

et al. (1994b),

GRÜM {1965, 1971, 1975a,b,c,d), HURKA (1971), KAR.SAI et al.
{1994), MANDL (1973), MüSSAKOWSKI (1971), Ü ERTEL (1924),
PENEV & TuruN (1994), SZYSKO et al. (1978), THIELE (1977),
VAN ESSEN (1994)
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Carabus cancellatus

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
Distribution in Flanders: filled squares = befare 1950, open squares = since 1950
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Decade
Gecorrigeerde schatting van het voorkomen per decade van 1880 tot nu (de trend van het aantal U1Mhokken: r = -0,817, p ::; O,Ql ; trend van het aantal waarnemingen: r = -0,906, p::; 0,01 ).
Corrected estimate of the occurrence per decadefrom 1880 until now (trend ofthe number of VTMsquares: r = -0.81 7, p s 0.01 ; trend ofthe number ofobservations: r = -0.906, p s0.01).
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Kwetsbaar

Carabus cáncellatus

Carabus cancellatus ILLIGER, 1798
Determinatie

BOEKEN (1987): pagina 29
FREUDE et al. (1976}: pagina 28, figuur 4:15
LINDROTH (1974): pagina 22
Larve: LUFF (1993}: pagina 43 , figuurl07-111

Verspreiding

Europa en Azië

Habitat en ecologie

Verschillende habitaten op droge gronden, ook op
cultuurgronden, graslanden op zandgrond en kapvlakten in
bossen
V/eugelontwikkeling: brachypteer
Reproductieperiode: voomarnelijk in het vomjaar
Fenologie van de levenscyclus: vooral actiefin mei en juni
Algemeen : voomarnelijk nachtactief, maar ook overdag actief
in de reproductieve periode

Status

Kwetsbaar wegens een zeer sterke achteruitgang (G-test,
G = 26,094; p::;; 0,001) en het voorkomen in slechts 11
UTM-hokken na 1950
Meest recente waarneming: 1978 (Wameton)
Tijdsreeksanalyse: zie Figuur

Bedreigingen

• Verdwijnen van droge, schrale graslanden
• Natuurlijke successie (opslag van bomen en struiken) op
geschikte graslanden

Bescherming

• Behoud van droge, schrale graslanden
• Tegengaan van natuurlijke successie
graslanden

Referenties

op

geschikte

ARNDT (1985, 1989), DESENDER et af. (1994b), HURKA (1971),
KARSAI et a/. (1994), KIRCHNER (1927), LOUDA (1971), MANDL
(1973), OERTEL (1924), PENEV & TuRIN (1994), SCHERNEY
(1958), THIELE(1977), VANESSEN(1994)
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Carabus clathratus

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
Dis tribution in Flanders: fllled squares = befare 1950, open squares = since 1950
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Kwetsbaar
Carabus clathratus
Determinatie

Carabus clathratus
LINNAEUS ,

1761

BOEKEN (1987): pagina 28, figuur 9b
FREUDE et al. (1976): pagina 28, figuur
LINDROTH

4:14
(1974): pagina 21 , figuur 12b

Larve: LUFF (1993): pagina 41 , figuur 94-97
Verspreiding

Europa en Azië

Habitat en ecologie

Oevers van voedselarme vennen m vochtige heide en
hoogveen
Vleugelontwikkeling: dimorf, in Vlaanderen zijn tot nog toe
enkel brachyptere exemplaren aangetroffen
Reproductieperiode: vamjaar
Fenologie van de levenscyclus: zie Figuur
Algemeen: jaagt onder water naar slakken, Crustacea,
bloedzuigers en insektenlarven, kan tot 15 minuten onder
water blijven (STURANI, 1962), meestal nachtactief

Status

Kwetsbaar wegens het voorkomen in een bedreigde
microhabitat (voedselarme vennen in vochtige heide)
Meest recente waarneming: 1993 (Koersel-Beringen)

Bedreigingen

• Verdwijnen van voedselarme vennen en vochtige
heidegebieden
• Verdroging, versnippering en vergrassing van vochtige
heide

Bescherming

• Behoud van voedselarme vennen en grote, aaneengesloten
vochtige heidegebieden
• Handhaven van een hoog waterpeil
• Behouden van een open oevervegetatie aan vennen door
middel van begrazing of plaggen

Referenties

ARNDT (1985), COOPE (1979), DESENDER et al. (1994b), HURKA
(1971), LARSEN (1949), OERTEL (1924), THIELE (1977), VAN
ESSEN (1994)
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Carabus coriaceus

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten = na 1950
Distribution in Flanders: ft/led squares = befare 1950, open squares = since 1950
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Gecorrigeerde schatting van het voorkomen per decade van 1880 tot nu (de trend van het aantal VlMhokken: r = -0,828, p ~ 0,01 ; trend van het aantal waarnemingen: r = -0,771, p ~ 0,01).
Corrected estimate of the occurrence per decade from 1880 until now (trend of the number of VTMsquares: r = -0.828, p .::{ 0.01; trend ofthe number of observations: r = -0.771, p ::{0.01).
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Kwetsbaar

Carabus coriaceus

Carabus coriaceus LINNAEUS, 1758
Determinatie

BOEKEN
FREUDE

(I 987): pagina 29
et al. (1976): pagina 28, figuur 4:1

Larve: LUFF (1993): pagina 38, figuur 74-76
V erspreiding

Europa en West-Azië

Habitat en ecologie

Loof- en naaldbossen op humusrijke, matig vochtige bodem
Vleugelontwikkeling: brachypteer
Reproductieperiode: voomarnelijk in de herfst
Fenologie van de levenscyclus: vooral actief in juli en
augustus
Algemeen : nachtactief

Status

Kwetsbaar wegens een zeer sterke achteruitgang (G-test:
G = 22,529, p ~ 0,001) en het voorkomen in slechts 11
UTM-hokken na 1950
Meest recente waarneming: 1986 (Edingen)
Tijdsreeksanalyse: zie Figuur

Bedreigingen

• Verdwijnen en versnippering van natuurlijke bossen
• Overexploitatie van en massa-recreatie in bossen
• Vervanging van natuurlijke bossen door produktiebossen
(naaldhoutakkers, populieren, ... )

Bescherming

• Behoud van voldoende grote, natuurlijke bossen
• Ecologisch bosbeheer dat resulteert in een structuurrijk bos
met een gevarieerde leeftijdsopbouw en de aanwezigheid
van dood hout

Referenties

ARNDT (1985 , 1989), BEUTEL (1992), DESENDER et al. (1994b),
DûLGE (1994), HURKA (1971), OERTEL (1924), PENEV

(1994), THIELÉ (1977), ZULKA(l994)

& TuruN

1-
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Carabus intricatus

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
Distri bution in Flanders: fitled squares = befare 1950, open squares =sinee 1950

Carabus intricatus (ware grootte = 30,0 mm)
Carabus intricatus (reallength = 30.0 mm)
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Met uitsterven bedreigd

Carabus intricatus

Carabus intricatus LINNAEUS, 1761
Determinatie

BOEKEN {1987): pagina 29
FREUDE

et al. {1976): pagina 28, figuur 4:8

LINDROTH {1974): pagina 22

Larve:

LUFF

(1993): pagina 38, figuur 77 en 78

Verspreiding

Europa

Habitat en ecologie

Vochtige, meestal oude loofbossen met goed ontwikkelde
humuslaag
Vleugelonhvikkeling: brachypteer
Reproductieperiode: voorjaar

Status

Met uitsterven bedreigd wegens het voorkomen in slechts
UTM-hok na 1950, deze soort is overal in Europa bedreigd
{GROOMBRIDGE, 1993)
Meest recente waarneming: 1980 (Kalmthout)

Bedreigingen

• Verdwijnen en versnippering van natuurlijke bossen
• Overexploitatie van en massa-recreatie in bossen
• Vervanging van natuurlijke bossen door produktiebossen
(naaldhoutakkers, populieren, ... )

Bescherming

• Behoud van voldoende grote, natuurlijke bossen
• Ecologisch bosbeheer dat resulteert in een structuurrijk bos
met een gevarieerde leeftijdsopbouw en de aanwezigheid
van dood hout

Referenties

ARNDT (1985, 1989), COLLINS & WELLS (1987), DESENDER et al.
{1994b), HURKA (1971), KEKENBOSCH (1951), PENEV & TuRIN
(1994) , THIELE(1977)
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Carabus nitens

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
Distribution in Flanders: ft/led squares = befare 1950, open squares = sinee 1950
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Decade
Gecorrigeerde schatting van het voorkomen per decade van 1880 tot nu (de trend van het aantalliTMhokken: r = -0,612, p s; 0,05; trend van het aantal waarnemingen: r = -0,610, p s; 0,05).
Corrected estimate of the occurrence per decade from 1880 unti/ now (trend of the number of U7Msquares: r = -0.612, p S 0.05; trend ofthe number of observations: r = -0.610, p S0.05).
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Bedreigd

Carabus nitens

Carabus nitens LINNAEUS, 1758
Determinatie

BoEKEN (1987): pagina 28, figuur 9a
F'REUDE et al. (1976): pagina 29, figuur 4:18
LINDROTH (1974): pagina 21 , figuur 12c

Larve: LUFF (1993): pagina 39, figuur 83 en 84
Verspreiding

Europa

Habitat en ecologie

Droge en vochtige heide en hoogveen, vrijwel steeds waar
Struikheide (Ca/luna vulgaris) groeit
Vleugelontwikkeling: brachypteer
Reproductieperiode: voorjaar
Fenologie van de levenscyclus: vooral actiefin mei en juni
Algemeen : dagactief

Status

·Bedreigd wegens een zeer sterke achteruitgang (G-test:
G = 15,581 ; p ~ 0,001) en het voorkomen in slechts 9 VTMhokken na 1950
Meest recente waarneming: 1993 (Koersel-Beringen)
Tijdsreeksana(vse: zie Figuur

Bedreigingen

• Verdwijnen, versnippering en vergrassing van heidegebieden
• Ontbreken van geschikt heidebeheer
• Verdwijnen van voedselarme vennen in heidegebieden

Bescherming

• Behoud van voedselarme vennen en grote, aaneengesloten
vochtige heidegebieden
• Tegengaan van vergrassing
en . verdroging van
heidegebieden door begrazing of plaggen
• Toepassing van een heidebeheer dat resulteert in een
gevarieerde vegetatiestructuur met een open oevervegetatie
aan vennen

Referenties

ARNDT (1985 , 1989), COOPE (1979), DESENDER et al. (1994b),
HURKA (1971), OERTEL (1924), PENEV & TuRIN (1994), THIELE
(1977), VAN ESSEN(l993 , 1994)
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Chlaenius nigricornis

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950

Distribution in Flanders: fitled squares
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Decade
Gecorrigeerde schatting van het voorkomen per decade van 1880 tot nu (de trend van het aantal U1Mhokken: r = -0,249, niet-significant; trend van het aantal waarnemingen: r = -0,411, niet-significant).

Corrected estimate of the occurrence per decade from 1880 until now (trend of the number of VTMsquares: r = -0.249, not-significant; trend of the number of observations: r = -0.411, notsignificant).

n Rode lijst en soortbesprekingen I 95
Bedreigd

Chlaenius nigricornis

Chlaenius nigricornis (FABRicrus, 1787)

Determinatie

(1987): pagina 133, figuur 99b
et al. (1976): pagina 252, figuur 66:5
LINDROTH (1974): pagina 122, figuur 89c
BOEKEN

FREUDE

Larve: LUFF (1993): pagina 163, figuur 522 en 523
Verspreiding

Europa en Azië

Habitat en ecologie

Oevers van voedselrijk, stilstaand water met rijke open
vegetatie van riet, zeggen of russen; ook talrijk op natte
graslanden met kwel
Vleugelontwikkeling: macropteer, functionele vliegspieren
Reprodu ctieperiode: voorjaar
Fenologie van de levenscyclus: vooral actief in mei en juni
Algemeen: vaak in strooisel van Riet en onder stenen, maar
ook overdag actief op open plekken; vaak samen voorkomend
met Agonum marginatum

Status

Bedreigd wegens een zeer sterke achteruitgang (G-test:
G = 35,318; p ~ 0,001) en het voorkomen in slechts 8 VTMhokken na 1950
Meest recente waarneming: 1992 (Zele) .
Tijdsreeksana~yse : zie Figuur

Bedreigingen

• Verdwijnen en verdroging van geschikte oevers aan
stilstaand, voedselrijk water en van graslanden met kwel
. • Inspoeling van te grote hoeveelheden mest in stilstaand
water

Bescherming

• Behoud van geschikte oevers aan stilstaand, voedselrijk
water en van graslanden met kwel
• Tegengaan van verdroging van natte graslanden en van
inspoeling van te grote hoeveelheden meststoffen in
stilstaand water

Referenties

COOPE (1979), DESENDER et al. (1984), G EORGES (1994), HURKA
(1966), THIELE (1977), ZULKA (1994)
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Chlaenius nitidulus

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten = na 1950
Distribution in Flanders: filled squares = befare 1950, open squares= since 1950
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Decade
Gecorrigeerde schatting van het voorkomen per decade van 1880 tot nu (de trend van het aantalliTMhokken: r = -0,369, niet-significant; trend van het aantal waarnemingen: r = -0,570, niet-significant).
Corrected estimate of the occurrence per decade from I 880 until now (trend of the number of VTMsquares: r = -0.369, not-significant; trend ofthe number of observations: r = -0.570, p:::: 0.05).
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Bedreigd

Chlaenius nitidulus

Chlaenius nitidulus {ScHRANK, 1781)
Determinatie

{1987): pagina 133, figuur 99c
et al. (1976): pagina 252, figuur 66:6
LINDROTH (1974): pagina 122, figuur 89d
BOEKEN
FREUDE

Larve: LUFF {1993): pagina 163
Verspreiding

Europa en Azië

Habitat en ecologie

Oevers van voedselrijk water met een verspreide vegetatie,
meestal op zware bodem; meer onderzoek naar de ecologie en
de habitat is noodzakelijk
Vleugelontwikkeling:
macropteer,
geen
functionele
vliegspieren
Reproductieperiode: voorjaar

Status

Bedreigd wegens een zeer sterke achteruitgang (G-test:
G = 20,958; p ~ 0,001) en het voorkomen in slechts 8 UTMhokken na 1950
Meest recente waarneming: 1991 (Maasmechelen)
Tijdsreeksana(vse: zie Figuur

Bedreigingen

• Verdwijnen van geschikte oevers aan stilstaand of stromend,
voedselrijk water
• Verdroging van geschikte habitaten
• Inspoeling van te grote hoeveelheden mest m stilstaand
water

Bescherming

• Behoud van geschikte oevers aan stilstaand of stromend,
voedselrijk water
• Tegengaan van verdroging van oevers en van natte
graslanden en van inspoeling van te grote hoeveelheden
meststoffen in stilstaand water

Referenties

HURKA (1966)
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Chlaenius tristis

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
Distribution in Flanders: filled squares = befare 1950, open squares = sinee 1950
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Met uitsterven bedreigd
Chlaenius tristis

(ScHALLER,

Determinatie

Chlaenius tristis
1783)

(1987): pagina 133, figuur 99d
et al. (1976): pagina 252, figuur 66:4
LINDROTH (1974): pagina 122, figuur 89b
BOEKEN
F'REUDE

Larve: LUFF (1993): pagina 163, figuur 519-521
Verspreiding

Europa, Noord-Afrika en Azië

Habitat en ecologie

Oevers van voedselrijk, stilstaand water; meer onderzoek naar
de habitat en de ecologie is noodzakelijk
Vleugelontwikkeling: rnaeropteer
Reproductieperiode: voorjaar
Fenologie van de levenscyclus: vooral actiefinjuni
Algemeen: vaak samen met Oodes helopioides in Rietvegetaties, adulten overwinteren ver van water zoals in
zandige naaldbossen

Status

Met uitsterven bedreigd wegens het voorkomen in slechts 1
UTM-hok na 1950
Meest recente waarneming: 1977 (Waasmunster)

Bedreigingen

• Verdwijnen van geschikte oevers aan stilstaand, voedselrijk
water
• Verdroging van geschikte habitaten
• Inspeeling van te grote hoeveelheden mest m stilstaand
water

Bescherming

• Behoud van geschikte oevers aan stilstaand, voedselrijk
water
• Tegengaan van verdroging en van inspeeling van te grote
hoeveelheden meststoffen in stilstaand water

Referenties

HURKA (1966), ZULKA (1994)
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Cicinde/a maritima

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
Distribution in Flanders: filled squares = befare 1950, open squares = since 1950
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Bedreigd

Cicinde/a maritima

Cicindela maritima DEJEAN, 1822
Determinatie

BOEKEN (1987) : pagina 26, figuur 8e
FREUDE et al. (1976): pagina 21 , figuur 1:6
LINDROTH ( 1974): pagina 17 en 18, figuur 7c en 8b
Larve: L UFF (1993): pagina 22, figuur 22 en 24

Verspreiding

Europa en Azië, kustverspreiding

Habitat en ecologie

Duinen en stranden met fijnkorrelig zand
Vleugelontwikkeling: rnaeropteer
Reproductieperiode: voorjaar
Fenologie van de levenscyclus: vooral actief in juni en juli
Algemeen : zeer warmteminnend (verdraagt temperaturen tot
50°C); adulten zijn actieve predatoren (vliegend en lopend) op
andere insekten

Status

Bedreigd wegens een sterke achteruitgang (G-test: G = 8, 199;
p s 0,01) en het voorkomen in slechts 6 UTM-hokken na
1950
Meest recente waarneming: 1979 (Stabroek)

Bedreigingen

• Verdwijnen van duingebieden
• Bebouwing ten behoeve van toerisme
• Aangezien de larven van deze soort in zelfgegraven kuiltjes
in vochtig zand leven en er voorbijlopende insekten vangen,
is overbetreding door recreanten van plaatsen met dergelijke
larvengangen, nefast voor het voorkomen van deze soort

Bescherming

• Behoud van duingebieden
• Bouwstop in duinen en inperken van duinrecreatie

Referenties

DESENDEReta/. (1994b), THIELE(1977)
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Cicinde/a sylvatica

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
Distri bution in Flanders: filled squares = befare 1950, open squares = since 1950
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Decade
Gecorrigeerde schatting van het voorkomen per decade van 1880 tot nu (de trend van het aantal U1Mhokken: r = -0,521 , niet-significant; trend van het aantal waarnemingen: r = -0,542, niet-significant).
Corrected estimate of the occurrence per decade from 1880 until now (trend of the number of VTMsquares: r = -0.521, not-significant; trend of the number of observations: r = -0.542, notsignificant).
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Bedreigd

Cicinde/a sylvatica

Cicinde/a sylvatica LINNAEUs, 1758
Determinatie

BOEKEN (1987): pagina 26, figuur 8a
et al. (1976) : pagina 19, figuur 1:2
LINDROTH ( 1974): pagina 17, figuur 7a

F'REUDE

Larve: LUFF (1993): pagina 22
Verspreiding

Europa en Azië
In Vlaanderen_aan de rand van zijn areaal

Habitat en ecologie

Droge heide
Vleugelontwikkeling: rnaeropteer
Reproductieperiode: voorjaar
Algemeen : heliofiel en warmteminnend, voedsel bestaat
voornamelijk uit mieren van het genus Formica

Status

Bedreigd wegens een zeer sterke achteruitgang (G-test:
G = 11,236; p ~ 0,001) en het voorkomen in slechts 9 VTMhokken na 1950
Meest recente waarneming: 1974 (Kalmthout)
Tijdsreeksana(vse: zie Figuur

Bedreigingen

• Verdwijnen, versnippering en vergrassing van heidegebieden
• Ontbreken van geschikt heidebeheer
• Aangezien de larven van deze soort in zelfgegraven kuiltjes
in vochtig zand leven en er voorbijlopende insekten vangen,
is overbetreding door recreanten van plaatsen met dergelijke
larvengangen, nefast voor het voorkomen van deze soort

Bescherming

• Behoud van grote, aaneengesloten heidegebieden
• Tegengaan van vergrassing van heidegebieden door
begrazing of plaggen
• Toepassing van een heidebeheer dat resulteert in een
gevarieerde vegetatiestructuur

Referenties

COOPE (1979), DESENDER et al. (1994b), PUCHKOV (1991),
THIELE (1977), VAN ESSEN (1994)

11 Rode lijst en soortbesprekingen 1104

Diachromus germanus

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
Distribution in Flanders: filled squares = befare 1950, open squares = sinee 1950
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Kwetsbaar

Diachromus germanus

Diachromus germanus (LINNAEUS, 1758)
Determinatie

BoEKEN (1987) : pagina 109
FREUDE et al. (1976) : pagina 138, figuur 38 :1
LINDROTH (1974) : pagina 110

Verspreiding

Europa, Noord-Afrika en Azië

Habitat en ecologie

Oevers van voedselarm, stilstaand water en bossen; meer
onderzoek naar de ecologie en de habitat is noodzakelijk
Vleugelontwikkeling: macropteer, functionele vliegspieren
Reproductieperiode: voorjaar

Status

Kwetsbaar wegens een vrij sterke achteruitgang (G-test:
G = 5,468, p ~ 0,05) en het voorkomen in slechts 9 VTMhokken na 1950
Meest recente waarneming: 1981 (Lembeek)

Bedreigingen

• Verdwijnen en versnippering van natuurlijke bossen
• Overexploitatie van en massa-recreatie in bossen
• Vervanging van natuurlijke bossen door produktiebossen
(naaldhoutakkers, populieren, ... )

Bescherming

• Behoud van voldoende grote, natuurlijke bossen
• Ecologisch bosbeheer dat resulteert in een structuurrijk bos
met een gevarieerde leeftijdsopbouw en de aanwezigheid
van dood hout
• Handhaven van een hoog waterpeil
• Door de beperkte informatie over de habitat van de soort in
Vlaanderen
is
het
moeilijk
om
specifieke
beschermingsmaatregelen te geven

Referenties

GEORGES (1994)
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Dyschirius intermedius

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
Distri bution in Flanders: jilled squares = before 1950, open squares = since 1950

Dyschirius interrnedius (ware grootte= 3,0 nun)
Dyschirius intem1edius (reallength = 3. 0 mm)

-
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Kwetsbaar

Dyschirius intermedius

Dyschirius intermedius
Determinatie

PUTZEYS,

BOEKEN
FREUDE

1846

(1987): pagina 47
et al. (1976): pagina 70

Verspreiding

Europa

Habitat en ecologie

Lemig-zandige oevers van traag stromend of stilstaand water;
vaak op steile oevers met weinig of tijdelijke vegetatie
Vleugelontwikkeling: rnaeropteer
Reproductieperiode: voornamelijk in het vomjaar
Fenologie van de levenscyclus: vooral actief in juni
Algemeen : soms samen voorkomend met Dyschirius politus
en Dyschirius angustatus

Status

Kwetsbaar wegens een vrij sterke achteruitgang (G-test:
G = 5, 174, p ~ 0,05) en het voorkomen in slechts 6 VTMhokken na 1950
Meest recente waarneming: 1994 (Tongeren)

Bedreigingen

• Verdwijnen van geschikte oevers aan stilstaand, voedselrijk
water
• Inspoeling van te grote hoeveelheden mest in stilstaand
water
• Sanering van rivieren en beken en slechte waterkwaliteit

Bescherming

• Behoud van geschikte oevers aan stilstaand, voedselrijk
water
• Tegengaan van inspoeling van te grote hoeveelheden
meststoffen in stilstaand water
• Behoud van natuurlijke rivier- en beekdalen met een
voldoende hoge waterkwaliteit

-
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Dyschirius semistriatus

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
Distribution in Flanders : filled squares = befare 1950, open squares = since 1950

Dyschirius semistriatus (ware grootte= 3,5 mm)
Dyschirius semistriatus (reallength = 3.5 mm)
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Met uitsterven bedreigd
Dyschirius semistriatus

Determinatie

Dyschirius semistriatus

(DEJEAN,

BoEKEN
FREUDE

1825)

(1987): pagina 47
et al. (1976): pagina 72

Verspreiding

Europa
In Vlaanderen aan de rand van zijn areaal

Habitat en ecologie

Oevers van stilstaand, voedselarm water
Vleugelontwikkeling: rnaeropteer
Reproductieperiode: voorjaar

Status

Met uitsterven bedreigd wegens het voorkomen in slechts
UTM-hok na 1950
Meest recente waarneming: 1978 (Houthulst)

Bedreigingen

• Verdwijnen van voedselarme vennen en vochtige
heidegebieden
• Verdroging, versnippering en vergrassing van vochtige
heide

Bescherming

• Behoud van voedselarme vennen en grote, aaneengesloten
vochtige heidegebieden
• Handhaven van een hoog waterpeil
• Behouden van een open oevervegetatie aan vennen door
middel van begrazing of plaggen

IJ Rode lijst en soortbesprekingen I IJ 0

Elaphrus uliginosus

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
Distribution in Flanders: filled squares = befare 1950, open squares = since 1950

Elaphrus uliginosus (ware grootte= 8,0 mm)
Elaphrus uliginosus (reallength = 8.0 mm)

I! Rode lijst en soortbesprekingen I lil

Elaphrus uliginosus

Kwetsbaar
Elaphrus uliginosus FABRicrus, 1792
Determinatie

(1987): pagina 42, figuur 22a
et al. (1976) : pagina 63
LINDROTH (1974): pagina 34, figuur 20a

BoEKEN
FREUDE

Larve: L UFF (1993): pagina 67
Verspreiding

Europa, Noord-Afrika en Azië

Habitat en ecologie

Open, zeer vochtige grond met mosrijke en vrij dichte
vegetatie aan de oevers van meren, vijvers en moerassen;
vaak in vrij voedselarme situaties
Vleugelontwikkeling: macropteer, functionele vliegspieren
Reproductieperiode: voorjaar
Fenologie van de levenscyclus: vooral actief in mei en juni
Algemeen : vaak samen voorkomend met Blethisa
multipunctata en Agonum versutum

Status

Kwetsbaar wegens een sterke achteruitgang (G-test:
G = 8,250; p ~ 0,01) en het voorkomen in slechts 13 VTMhokken na 1950
Meest recente waarneming: 1990 (Erpe-Mere)

Bedreigingen

• Verlies van geschikte matig voedselarme oevermilieus
• Inspoeling van meststoffen in voedselarme habitaten
• Verdroging door drainage of waterwinning

Bescherming

• Behoud van geschikte matig voedselarme oevermilieus
• Verhinderen van inspoeling van meststoffen in geïsoleerde
voedselarme waters
• Behoud van een hoog waterpeil

II Rode lijst en soortbesprekingen 1112

H arpalus autumnalis

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten = na 1950
Distri bution in Flanders: filled squares = befare 1950, open squares = since 1950

II Rode lijst en soortbesprekingen

Bedreigd

IJ 13

H arpalus autumnalis

Harpalus autumnalis

(DUFTSCHMID,

Determinatie

BoEKEN (1987) : pagina 123, figuur 91g
FREUDE et al. (1976): pagina 159

Verspreiding

Europa en Azië
In Vlaanderen aan de rand van zijn areaal

Habitat en ecologie

Droge, schrale graslanden en droge heide
Vleugelontwikkeling: brachypteer
Reproductieperiode: najaar
Algemeen : vaak samen voorkomend met Harpalus froelichi ,
Harpalus smaragdinus en Masoreus wetterhal/i

Status

Bedreigd wegens een sterke achteruitgang (G-test: G = 6,917;
p ~ 0,01) en het voorkomen in slechts 4 UTM-hokken na
1950
Meest recente waarneming: 1994 (Heppen)

Bedreigingen

• Verdwijnen van heidegebieden en droge schrale graslanden
• Ontbreken van geschikt heidebeheer
• Versnippering en vergrassing heidegebieden
• Natuurlijke successie op droge, schrale graslanden

Bescherming

• Behoud van grote, aaneengesloten heidegebieden en van
droge, schrale graslanden
• Tegengaan van vergrassing van heidegebieden door
begrazing of plaggen
• Toepassing van een heidebeheer dat resulteert in een
gevarieerde vegetatiestructuur
• Verschralingsbeheer en tegengaan van natuurlijke successie
(opslag van bomen en struiken) op geschikte graslanden

1812)

.
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Jlarpalusj7avescens

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
Distribution in Flanders: fi lled squares = before 1950, open squares= since 1950

Harpalus flavescens (ware grootte = 12,0 mm)
Harpalus jlavescens (reallength = 12.0 mm)

1
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Kwetsbaar

llaYJPalusj1avescens

Harpa/us jlavescens (PILLER & MITIERPACHER, 1783)
[syn. Harpalus rufus BRûGGEMANN, 1873]
Determinatie

BoEKEN (1987): pagina 122, figuur 90a
FREUDE et al. (1976): pagina 150, figuur

41 :26

Verspreiding

Euro-Kaukasisch
Misschien in Vlaanderen aan de westrand van zijn areaal

Habitat en ecologie

Droge, schrale graslanden; meer onderzoek naar de ecologie
en de habitat is noodzakelijk
Vleugelontwikkeling: rnaeropteer
Reproductieperiode: voor- en najaar
Algemeen : overdag verborgen in het zand aan de wortels van
planten en daardoor moeilijk te vinden

Status

Kwetsbaar wegens een vrij sterke achteruitgang (G-test:
G = 5,214; p s 0,05) en het voorkomen in slechts 3 VTMhokken na 1950
Meest recente waarneming: 1987 (Berendrecht)

Bedreigingen

• Verdwijnen van droge, schrale graslanden
• Natuurlijke successie op droge, schrale graslanden

Bescherming

• Behoud van droge, schrale graslanden
• Verschralingsbeheer en tegengaan van natuurlijke successie
(opslag van bomen en struiken) op geschikte graslanden
• Door de beperkte informatie over de habitat van de soort in
Vlaanderen
is
het
moeilijk
om
specifieke
beschermingsmaatregelen te geven

Referenties

SISTERMANS & KREBS

(1986)

n Rode lijst en soortbesprekingen I 116
Harpalus froelichi

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
Distri bution in Flanders: filled squares = befare I 950, open squares = sinee I 950

n Rode lijst en soortbesprekingen I 117
Bedreigd

H arpalusfroelichi

Harpalus froelichi STURM, 1818
Determinatie

(1987): pagina 125, figuur 92c
et al. (1976): pagina 151 , figuur 41:27
LINDROTH (1974): pagina 106, figuur 75g
BoEKEN
FREUDE

Verspreiding

Europa en Azië

Habitat en ecologie

Droge, schrale graslanden, heiden en duinen
Vleugelontwikkeling: rnaeropteer
Reproductieperiode: voor- en najaar
Fenologie van de levenscyclus: vooral actiefin mei en juni
Algemeen: overdag meestal verborgen in het zand of tussen
plantenwortels; soms samen voorkomend met Harpalus
servus; adulten leven van zaden

Status

Bedreigd wegens een sterke achtf uitgang (G-test:
G = 10,510; p ~ 0,01) en het voorkomen in slechts 4 liTMhokken na 1950, nu waarschijnlijk reeds uitgestorven m
Vlaanderen
Meest recente waarneming: 1957 (Zutendaal)

Bedreigingen

• Verdwijnen en versnippering van droge, schrale graslanden
en duin- en heidegebieden
• Natuurlijke successie op droge, schrale graslanden
• Bebouwing ten behoeve van toerisme en overrecreatie in de
duinen
• Vergrassing van heidegebieden
• Ontbreken van geschikt heidebeheer

Bescherming

• Behoud van droge, schrale graslanden en duingebieden en
van grote, aaneengesloten heidegebieden
• Verschralingsbeheer en tegengaan van natuurlijke successie
(opslag van bomen en struiken) op geschikte graslanden
• Bouwstop in duinen en inperken van duinrecreatie
• Tegengaan van vergrassing van heidegebieden door
begrazing of plaggen
• Toepassing van een heidebeheer dat resulteert in een
gevarieerde vegetatiestructuur

Referenties

BRANDMAYR

et al. (1980), KADAR &

CHRISTENSEN (1966), THIELE

(1977)

LöVEI

(1987), SCHJ0TZ-

I! Rode lijst en soortbesprekingen I 118

Harpalus griseus

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
Distribuh"on in Flanders: filled squares = befare 1950, open squares = sinee 1950
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Bedreigd

Harpalus griseus

Harpalus griseus (PANZER, 1797)
Determinatie

BoEKEN (1987): pagina 120, figuur 89b
F'REUDE et al. (1976) : pagina 149, figuur 41 :22

Verspreiding

Europa, Noord-Afrika en Azië

Habitat en ecologie

Droge, schrale graslanden
Vleugelontwikkeling: macropteer, goed vliegvermogen
Reproductieperiode: najaar
Fenologie van· de levenscyclus: vooral actief in augustus en
september
Algemeen : nachtactief, overdag onder stenen en tussen
plantenwortels; adulten zijn zaadeters

Status

Bedreigd wegens een zeer sterke achteruitgang (G-test:
G = 19,869; p ~ 0,001) en het voorkomen in slechts 5 UTMhokkenna 1950
Meest recente waarneming: 1990 (Oostkerke)

Bedreigingen

• Verdwijnen van droge, schrale graslanden
• Natuurlijke successie op droge, schrale graslanden

Bescherming

• Behoud van droge, schrale graslanden
• Verschralingsbeheer en tegengaan van natuurlijke successie
(opslag van bomen en struiken) op geschikte graslanden

Referenties

BRANDMAYR et af. (1980), KADAR & LöVEI (1987), LANDIN
(1948), THIELE (1977)

rr Rode lij st en soortbesprekingen I 120
H arpalus modestus

Verspreiding in V1aanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
Distribution in Flanders: filled squares = befare 1950, open squares = since 1950

n Rode lij st en soortbesprekingen I 121
Met uitsterven bedreigd
Harpalus modestus
Determinatie

DEJEAN,

H arpalus modestus
1829

BoEKEN
FREUDE

(1987) : pagina 128
et al. (1976): pagina 163

Verspreiding

Europa

Habitat en ecologie

Droge, schrale graslanden in heidestreken
Vleugelontwikkeling: rnaeropteer
Reproductieperiode: voorjaar

Status

Met uitsterven bedreigd wegens een zeer sterke achteruitgang
(G-test: G= 11 ,217; p::;; 0,001) en het voorkomen in slechts
2 VTM-hokken na 1950
Meest recente waarneming: 1974 (Knokke)

Bedreigingen

• Verdwijnen van droge, schrale graslanden
• Natuurlijke successie op droge, schrale graslanden

Bescherming

• Behoud van droge, schrale graslan.den
• Verschralingsbeheer en tegengaan van natuurlijke successie
(opslag van bomen en struiken) op geschikte graslanden

li Rode lij st en soortbesprekingen I 122

H arpalus neglectus

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
Distribution in Flanders: fitled squares = befare I 950, open squares = sinee I 950
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Met uitsterven bedreigd
Harpalus neglectus
Determinatie

SERVILLE,

H arpalus neglectus
1821

BOEKEN {1987): pagina 126, figuur 93b
F'REUDE et al. {1976): pagina 160, figuur 41:53
LINDROTH {1974): pagina 106, figuur 75h

Larve: LUFF (1993) : pagina 151
Verspreiding

Europa, Noord-Afrika en West-Azië

Habitat en ecologie

Zeer droogteminnende soort van droge, schrale graslanden en
duinen; meer onderzoek naar de ecologie en de habitat is
noodzakelijk
Vleugelontwikke/ing: dimorf, in Vlaanderen zijn enkel
brachyptere exemplaren gevonden.
Reproductieperiode: voornamelijk in het voorjaar
Fenologie van de levenscyclus: vooral actief in juli en
augustus
Algemeen : vaak samen met Harpalus smaragdinus,
Harpalus anxius en Harpalus servus, overdag verborgen in
het zand en tussen plantenwortels; nachtactief

Status

Met uitsterven bedreigd wegens een zeer sterke achteruitgang
(G-test: G = 19,928; p ~ 0,001) en het voorkomen in slechts
2 UTM-hokken na 1950
Meest recente waarneming: 1979 (Genk)

Bedreigingen

• Verdwijnen van droge, schrale graslanden en duingebieden
• Natuurlijke successie op droge, schrale graslanden
• Bebouwing ten behoeve van toerisme en overrecreatie in de
duinen

Bescherming

• Behoud van droge, schrale graslanden en duingebieden
• Verschralingsbeheer en tegengaan van natuurlijke successie
(opslag van bomen en struiken) op geschikte graslanden
• Bouwstop in duinen en inperken van duinrecreatie

Referenties

BRANDMAYR et al. (1980), MÜLLER-MOTZFELD
CHRISTENSEN (1965), THIELE (1977), VANESSEN

(1990), SCHJ0TZ(1994)
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Harpalus puncticollis

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
Distri bution in Flanders: filled squares = befare 1950, open squares = since 1950
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H arpalus-puncticollis

Bedreigd
Harpalus puncticollis

{PAYKULL,

Determinatie

BoEKEN (1987): pagina 116 en 117, figuur 86i en 87c
FREUDE et al. (1976): pagina 146 en 147, figuur 41 :14
LINDROTH (1974): pagina 99 en 102, figuur 70e en 71d

Larve:

1798)

LUFF

(1993): pagina 146

Verspreiding

Europa en Azië

Habitat en ecologie

Graslanden met open vegetatie, bij voorkeur op kalk
Vleugelontwikkeling: rnaeropteer
Reproductieperiode: voornamelijk in het voorjaar
Algemeen: adulten klimmen in schermbloemigen en eten de
vruchten van Kleine bevernel (Pimpinella saxifraga); te
vinden in uitgebloeide schermen van Peen (Daucus carota)

Status

Bedreigd wegens een sterke achteruitgang (G-test: G = 6,917;
p ~ 0,01) en het voorkomen in slechts 4 VTM-hokken na
1950
Meest recente waarneming: 1994 (Sint-Pietersberg)

Bedreigingen

• Verdwijnen van droge, schrale graslanden en kalkgraslanden
• Natuurlijke successie {opslag van bomen en struiken) op
geschikte (kalk)graslanden

Bescherming

• Behoud van droge, schrale graslanden en kalkgraslanden
• Tegengaan van natuurlijke successie op geschikte
(kalk)graslanden

Referenties

BRANDMAYR et

al. (1980), TiliELE {1977)
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Harpalus quadripunctatus

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
Distribution in Flanders:filled squares = befare 1950, open squares= since 1950
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Met uitsterven bedreigd
Harpalus quadripunctatus
Determinatie

DEJEAN,

H arpalus quadripunctatus
1828

(1987) : pagina 120, figuur 89h
FREUDE et al. (1976) : pagina 156, figuur 41 :47
LINDROTH (1974): pagina 106, figuur 75c
BoEKEN

Larve: LUFF (1993) : pagina 150
Verspreiding

Europa en Azië
In Vlaanderen aan de rand van zijn areaal

Habitat en ecologie

Loof- en gemengde bossen
Vleugelontwikkeling: rnaeropteer
Reproductieperiode: voomarnelijk in de herfst

Status

Met uitsterven bedreigd wegens het voorkomen in slechts
UTM-hok na 1950, nu waarschijnlijk uitgestorven
Meest recente waarneming: 1965 (Anderlecht)

Bedreigingen

• Verdwijnen en versnippering van natuurlijke bossen
• Overexploitatie van en massa-recreatie in bossen
• Vervanging van natuurlijke bossen door produktiebossen
(naaldhoutakkers, populieren, .. .)

Bescherming

• Behoud van voldoende grote, natuurlijke bossen
• Ecologisch bosbeheer dat resulteert in een structuurrijk bos
met een gevarieerde leeftijdsopbouw en de aanwezigheid
van dood hout

Referenties

THIELE ( 1977)
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H arpalus serripes

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
Distri bution in Flanders: ft/led squares = befare 1950, open squares =sinee 1950
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Kwetsbaar

H arpalus serripes

Harpalus serripes (QUENSEL, 1806)
Determinatie

BoEKEN (1987) : pagina 126, figuur 93c
FREUDE et al. (1976) : pagina 161
LINDROTH (1974) : pagina 106, figuur 75k
Larve: LUFF (1993) : pagina 150, figuur 485

Verspreiding

Europa,
Noord-Afrika
kustverspreiding

Habitat en ecologie

Droogteminnende soort van droge, schrale graslanden met
korte vegetatie; vooral in duinen; meer onderzoek naar de
ecologie en de habitat is noodzakelijk
Vleugelonhvikkeling:
macropteer,
geen
functionele
vliegspieren
Reproductieperiode: voornamelijk in het voorjaar
Fenologie van de levenscyclus: vooral actiefinjuni en juli

Status

Kwetsbaar wegens een vrij sterke achteruitgang (G-test:
G = 6,451 ; p ~ 0,05) en het voorkomen in slechts 5 VTMhokken na 1950
Meest recente waarneming: 1992 (Oostduinkerke)

Bedreigingen

• Verdwijnen van droge, schrale graslanden en duingebieden
• Natuurlijke successie op droge, schrale graslanden
• Bebouwing ten behoeve van toerisme en overrecreatie in de
duinen

Bescherming

• Behoud van droge, schrale graslanden en duingebieden
• Verschralingsbeheer en tegengaan van natuurlijke successie
(opslag van bomen en struiken) op geschikte graslanden
• Bouwstop in duinen en inperken van duinrecreatie

Referenties

BRANDMAYRet al. (1980), THIELE ( 1977), VAN ESSEN (1994)

en

Azië;

voornamelijk
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Harpalus smaragdinus

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten = vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
Dis tribution in Flanders: ft/led squares = before 1950, open squares = since 1950
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Kwetsbaar

H arpalus smaragdinus

Harpalus smaragdinus
Determinatie

(DUITSCHMID,

1812)

BOEKEN (1987): pagina 120, figuur 89g
FREUDE et al. (1976): pagina 154, figuur
LINDROTH (1974): pagina 105, figuur 74

41 :32

Larve: LUFF (1993): pagina 150, figuur 484

=40

Verspreiding

Europa en Azië

Habitat en ecologie

Droge, schrale graslanden op zandgrond met zeer open
vegetatie, afgewisseld met gefixeerd zand
Vleugelontwikkeling: macropteer, functionele vliegspieren
Reprodu ctieperiode: voomarnelijk in de herfst
Fenologie van de levenscyclus: zie Figuur
Algemeen : nachtactief, overdag gewoonlijk verborgen onder
het zand en tussen plantenwortels, adulten kunnen meerdere
jaren oud worden en meermaals reproduceren

Status

Kwetsbaar wegens een zeer sterke achteruitgang (G-test:
G = 11 ,734; p ~ 0,001) en het voorkomen in slechts 14
UTM-hokken na 1950
Meest recente waarneming: 1991 (Moerbeke-Waas)

Bedreigingen

• Verdwijnen van droge, schrale graslanden
• Natuurlijke successie op droge, schrale graslanden

Bescherming

• Behoud van droge, schrale graslanden
• Verschralingsbeheer en tegengaan van natuurlijke successie
(opslag van bomen en struiken) op geschikte graslanden

Referenties

BRANDMAYR
THIELE (1977)

et al. (1980),

SCHJ0 TZ-CHRISTENSEN

(1965),
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H arpalus vernalis

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
Distribution in Flanders: ft/led squares = befare 1950, open squares =sinee 1950
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Bedreigd

H arpalus verna/is

Harpalus verna/is {DUFTsCHMID, 1812)
Determinatie

BoEKEN (1987) : pagina 126, figuur 93i
FREUDE et al. (1976) : pagina 161 en 162, figuur 41:58
LINDROTH {1974): pagina 102

Verspreiding

Europa en Azië

Habitat en ecologie

Droogte- en warmteminnende soort van droge, schrale
graslanden en duinen; op zand- of grindbodem met weinig
vegetatie (oude spoorwegbermen) of een korte vegetatie van
mossen en korstmossen (duinen); meer onderzoek naar de
ecologie en de habitat is noodzakelijk
Vleugelontwikkeling: brachypteer
Reproductieperiode: voorjaar
Fenologie van de levenscyclus: zie Figuur
Algemeen: overdag tussen plantenwortels verborgen

Status

Bedreigd wegens een sterke achteruitgang (G-test: G = 8,790;
p ~ 0,0 1) en het voorkomen in slechts 3 UTM -hokken na
1950
Meest recente waarneming: 1995 (Nieuwpoort)

Bedreigingen

• Verdwijnen van droge, schrale graslanden en duingebieden
• Natuurlijke successie op droge, schrale graslanden en
dichtgroeien van oude spoorwegbermen
• Bebouwing ten behoeve van toerisme en overrecreatie in de
duinen

Bescherming

• Behoud van droge, schrale graslanden en duingebieden
• Verschralingsbeheer en tegengaan van natuurlijke successie
(opslag van bomen en struiken) op geschikte graslanden en
oude spoorwegbermen
• Bouwstop in duinen en inperken van duinrecreatie

Referenties

DESENDER & BAERT (in druk), GEORGES (1994), MAEs &
DESEND ER (in voorbereiding), THIELE {1977), VAN ESSEN
(1994)

: 1l0
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Leistus spinibarbis

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
Distribution in Flanders: jilled squares = befare 1950, open squares = since 1950
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Kwetsbaar

Leistus spinibarbis

Leislus spinibarbis FABRICIUS, 1775
Determinatie

BOEKEN (1987): pagina 34, figuur 14g
FREUDE et al. (1976) : pagina 49, figuur F.6: 1
LINDROTH {1974): pagina 26
Larve: LUFF (1993) : pagina 48

FM

Verspreiding

Europa en Noord-Afrika

Habitat en ecologie

Droge, schrale terreinen (droge heide, graslanden,
mijnterrils, ... )met opslag van bomen of struiken
Vleugelontwikkeling: macropteer, meestal functionele
vliegspieren
Reproductieperiode: najaar
Fenologie van de levenscyclus: zie Figuur; na de
overwintering als larve, verschijnt in het voorjaar de nieuwe
generatie; deze generatie overzomert en reproduceert zich in
het najaar.

Status

Kwetsbaar wegens een vrij sterke achteruitgang (G-test:
G = 4,770; p :;;; 0,05) en het voorkomen in slechts 24 VTMhokken na 1950
Meest recente waarneming: 1994 (Waterschei)

Bedreigingen

• Verdwijnen en versnippering van droge, schrale terreinen
• Ontbreken van geschikt beheer

Bescherming

• Behoud van grote, aaneengesloten droge, schrale habitaten
• Toepassen van een extensief begrazings- of maaibeheer in
droge, schrale habitaten

Referenties

BAUER (1985), LEWIS (1976)
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Molops piceus

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
Distribution in Flanders: filled squares = before 1950, open squares= since 1950
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Kwetsbaar
Molops piceus

Molops piceus
(PANZER,

Determinatie

1793)

BOEKEN
FREUDE

(1987): pagina 80
et al. ( 1976): pagina 199 en 200, figuur 52:2

Verspreiding

Europa en Azië
In Vlaanderen aan de rand van zijn areaal

Habitat en ecologie

Oude loofbossen
Vleugelontwikkeling: brachypteer
Reproductieperiode: voornamelijk in het voorjaar

Status

Kwetsbaar wegens een vrij sterke achteruitgang (G-test:
G = 5,424; p ~ 0,05) en het voorkomen in slechts 5 VTMhokken na 1950
Meest recente waarneming: 1988 (Hoeilaart, WatermaalBosvoorde)

Bedreigingen

• Verdwijnen en versnipperen van natuurlijke bossen
• Overexploitatie van en massa-recreatie in bossen
• Vervanging van natuurlijke bossen door produktiebossen
(naaldhoutakkers, populieren, ... )

Bescherming

• Behoud van voldoende grote, natuurlijke bossen
• Ecologisch bosbeheer dat resulteert in een structuurrijk bos
met een gevarieerde leeftijdsopbouw en de aanwezigheid
van dood hout

Referenties

BRANDMAYR & ZETTO BRANDMAYR (1979, 1991), KOMAREK

(1954), MARAN (1927), THIELE (1977)
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Olisthopus rotundatus

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
Distribution in Flanders: filled squares = befare 1950, open squares= since 1950
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Kwetsbaar

Olisthopus rotundatus

0/isthopus rotundatus
Determinatie

(PAYKULL,
BoEKEN

1798)

(1987): pagina 84 en 85, figuur 55e en 56c
al. (1976): pagina 211
(1974): pagina 76 en 80, figuur 52g en 55d

F'REUDE et
LINDROTH

Larve: LUFF (1993): pagina 123, figuur 406
Verspreiding

Europa en West-Azië

Habitat en ecologie

Op droge, zonnige kiezel- of zandbodem met een schaarse
vegetatie van bij voorkeur Struikhei (Calluna vulgaris),
grassen, korstmossen, e.d.
Vleugelontwikkeling: dimorf, rnaeroptere exemplaren zijn
zeldzaam
Reproductieperiode: najaar
Fenologie van de levenscyclus: zie Figuur

Status

Kwetsbaar wegens een vrij sterke achteruitgang (G-test:
G = 4,849; p s 0,05) en het voorkomen in slechts 18 UTMhokken na 1950
Meest recente waarneming: 1994 (Heppen, Waterschei)

Bedreigingen

• Verdwijnen en versnipperen van droge heide en schrale
graslanden
• Natuurlijke successie op droge, schrale graslanden

Bescherming

• Behoud van droge heideterreinen en droge, schrale
graslanden
• Versehealingsbeheer en tegengaan van natuurlijke successie
(opslag van bomen en struiken) op geschikte graslanden

9l0

MJ
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Parophonus maculicornis

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
Distribution in Flanders: ft/led squares = befare 1950, open squares = since 1950
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Kwetsbaar

Parophonus maculicornis

Parophonus maculicornis (DmscHMID, 1812}
Determinatie

BoEKEN
FREUDE

(1987}: pagina 129, figuur 95a en 95c
et al. (1976): pagina 140 en 141 , figuur 40:1

Verspreiding

Europa en Azië
In Vlaanderen aan de rand van zijn areaal

Habitat en ecologie

Schrale graslanden, vaak op kalkgraslanden
Vleugelontwikkeling: rnaeropteer
Reproductieperiode: voomarnelijk in het voorjaar

Status

Kwetsbaar wegens een vrij sterke achteruitgang (G-test:
G = 4,440; p ::;: 0,05} en het voorkomen in slechts 5 VTMhokken na 1950
Meest recente waarneming: 1994 (Sint-Pietersberg)

Bedreigingen

• Verdwijnen van voedselarme graslanden en kalkgraslanden
• Natuurlijke successie op voedselarme graslanden

Bescherming

• Behoud van voedselarme graslanden
• Verschralingsbeheer en tegengaan van natuurlijke successie
(opslag van bomen en struiken) op geschikte
(kalk)graslanden

Referenties

ARNDT ( 1990)

II Rode lij st en soortbesprekingen 1142

Perileptus areolatus

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
Distribution in Flanders:filled squares = befare 1950, open squares = since 1950

+
Met uitsterven bedreigd
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Perileptus areolatus

Perileplus areolalus {CREUTZER, 1799)
Determinatie

BoEKEN (1987): pagina 51 , figuur 28c
FREUDE el al. (1976) : pagina 77, figuur 19:1
LINDROTH (1974) : pagina 42, figuur 27c

Verspreiding

Europa en Noord-Afrika
In Vlaanderen aan de rand van zijn areaal

Habitat en ecologie

Oevers van stromend water, interstitieel tussen fijn grind
Vleugelontwikkeling: macropteer, functionele vliegspieren

Status

Met uitsterven bedreigd wegens het voorkomen in slechts
UTM-hok na 1950
Meest recente waarneming: 1990 (Herbricht)

Bedreigingen

• Sanering van rivieren en beken en een slechte waterkwaliteit

Bescherming

• Behoud van natuurlijke rivier- en beekdalen met een hoge
waterkwaliteit en een verscheidenheid aan oevertypes

Referenties

DESENDER(1989a,b), DESENDERel a/. (1994c)
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Pogonus fittoralis

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
Distri bution in Flanders: jilled squares = befare 1950, open squares = since 1950
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Met uitsterven bedreigd
Pogonus fittoralis

(DUITSCHMID,

Determinatie

Pogonus littoralis
1812)

(1987): pagina 65, figuur 38c
et al. (1976): pagina 130, figuur 31:4
LINDROTH (1974): pagina 69
BoEKEN

FREUDE

Verspreiding

Europa, Noord-Afrika en Azië, kustverspreiding

Habitat en ecologie

Slikken en schorren, vooral aan tijdelijk droogvallende
pannen (depressies zonder vegetatie)
Vleugelontwikkeling: macropteer, functionele vliegspieren
Reproductieperiode: voorjaar

Status

Met uitsterven bedreigd wegens het voorkomen in slechts 1
UTM-hok na 1950, nu waarschijnlijk reeds uitgestorven in
Vlaanderen
Meest recente waarneming: 1956 (Oostende)

Bedreigingen

• Verlies van slikken en schorren
• Overrecreatie en toerisme

Bescherming

• Behoud van jonge stadia van stranden en slikken en
schorren
• Natuurontwikkeling (afgraven van opgespoten terreinen) in
de buurt van bestaande slikken en schorren

TI Rode lijst en soortbesprekingen 1146

Stenofopbus skrimshiranus

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
Distri bution in Flanders: filled squares = before 1950, open squares = since 1950
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Kwetsbaar

Stenolophus skrimshiranus

Stenolophus skrimshiranus

Determinatie

(STEPHENS,

1828)

(1987): pagina 109
et al. (1976): pagina 165
LINDROTH ( 1974): pagina 114
BoEKEN

FREUDE

Verspreiding

Europa, Noord-Afrika en West-Azië

Habitat en ecologie

Vochtige graslanden en moerassen, oevers van poelen met een
goed ontwikkelde vegetatie; meer onderzoek naar de habitat
en de ecologie is noodzakelijk.
Vleugelontwikkeling: rnaeropteer
Reproductieperiode: voorjaar
Fenologie van de levenscyclus: vooral actiefin mei en juni

Status

Kwetsbaar wegens een sterke achteruitgang (G-test:
G = 6,881; p ~ 0,01) en het voorkomen in slechts 11 VTMhokken na 1950
Meest recente waarneming: 1994 (Ename)

Bedreigingen

• Verlies van vochtige graslanden en geschikte oevermilieus
• Verdroging door drainage en waterwinning
• fuspoeling van meststoffen in vochtige graslanden en in
geïsoleerde waters met geschikte oevertypes

Bescherming

• Behoud van vochtige graslanden en geschikte oevermilieus
• Isoleren van poelen tegen waterverontreiniging en
vermesting
• Behoud van een voldoende hoog waterpeil

ll Rode lijst en soortbesprekingen 1148

Tachys bistriatus

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
Distribution in Flanders: filled squares = before 1950, open squares = since 1950
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Bedreigd

Tachys bistriatus

Tachys bistrialus (DUFTSCHMID, 1812)
Determinatie

BoEKEN

(1987): pagina 48, figuur 26b en 26f

F'REUDE et al. (1976): pagina 97
LINDROTH (1974): pagina 67, figuur

44g en 44h

Larve: LUFF (1993): pagina 102
Verspreiding

Europa en West-Azië

Habitat en ecologie

Oevers van stromend water; meer onderzoek naar de ecologie
en de habitat is noodzakelijk
Vleugelontwikkeling: dimorf, rnaeroptere exemplaren met
functionele vliegspieren
Reproductieperiode: vom.jaar

Status

Bedreigd wegens een zeer sterke achteruitgang (G-test:
G = 13,385; p ~ 0,001) en het voorkomen in slechts 5 VTMhokken na 1950
Meest recente waarneming: 1986 (Vucht)

Bedreigingen

• Verdwijnen van geschikte oevers aan stromend water
• Sanering van rivieren en beken en slechte waterkwaliteit

Bescherming

• Behoud van geschikte oevers aan stromend water
• Behoud van natuurlijke rivier- en beekdalen met een
voldoende hoge waterkwaliteit

II Rode lijst en soortbesprekingen 1150

Tachys bisulcatus

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
Distribution in Flanders: ft/led squares= befare 1950, open squares= since 1950
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Bedreigd

Tachys bisulcatus

Tachys bisulcatus (NICOLAI, 1822)

Determinatie

(1987): pagina 49, figuur 27
et al. (1976): pagina 97, figuur 27:10
LINDROTH (1974): pagina 66, figuur 43
BoEKEN

FREUDE

Verspreiding

Europa, Noord-Afrika en West-Azië; vermeld als snel
uitbreidende soort in Europa (tot in Noord-Afrika;
geïntroduceerd in Noord-Amerika)

Habitat en ecologie

In Noord-Europa oorspronkelijk in naaldbossen, nu vaak
gevonden in rottende schors van houtzagerijen; meer
onderzoek is nodig betreffende de habitat en de verspreiding
in onze regio, waar de soort vooral voorkomt langs oevers
van stromend water
Vleugelontwikkeling: rnaeropteer
Reproductieperiode: voorjaar
Algemeen: vaak vliegend waargenomen 's nachts of bij
zonsondergang

Status

Bedreigd wegens het voorkomen in een sterk bedreigde
microhabitat (oevers van stromend water)
Meest recente waarneming: 1976 (Brasschaat)

Bedreigingen

• Verdwijnen van geschikte oevers aan stromend water
• Sanering van rivieren en beken en slechte waterkwaliteit

Bescherming

• Behoud van geschikte oevers aan stromend water
• Behoud van natuurlijke rivier- en beekdalen met een
voldoende hoge waterkwaliteit
• Het voorstellen van specifieke beschermingsmaatregelen is
moeilijk vanwege de weinige informatie uit onze regio

Referenties

ANDERSEN ( 1987)
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Zabrus tenebrioides

Verspreiding in Vlaanderen: volle vierkanten= vóór 1950, holle vierkanten= na 1950
Distribution in Flanders:filled squares = befare 1950, open squares= since 1950
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Gecorrigeerde schatting van het voorkomen per decade van 1880 tot nu (de trend van het aantal urMhokken: r = -0,733, p ~ 0,01 ; trend van het aantal waarnemingen: r = -0,743, p ~ 0,01).
Corrected estimate ofthe occurrence per decadefrom 1880 until now (trend ofthe number of urMsquares: r = -0.733, p ~ 0. 01 ; trend ofthe number of observations: r = -0.743, p ~0.01) .
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Kwetsbaar
Zabrus tenebrioides
Determinatie

Zabrus tenebrioides
(GOEZE,

1777)

(1987) : pagina 106
et al. (1976): pagina 224, figuur 64:1
LINDROTH (1974) : pagina 97
BOEKEN
F'REUDE

Larve: L UFF (1993) : pagina 143, figuur 465-468
Verspreiding

Europa en West-Azië
In Vlaanderen aan de rand van zijn areaal

Habitat en ecologie

Korenvelden en droge, schrale graslanden
Vleugelontwikkeling: rnaeropteer
Reproductieperiode: voornamelijk in de herfst
Algemeen : planteneter; in de zomer beklimmen de kevers de
planten op zoek naar graankorrels; in de herfst voeden ze zich
met jonge bladeren van wintergranen; de larven eten jonge
scheuten van graangewassen; uit onze streken zijn echter geen
recente vondsten van akkers bekend

Status

Kwetsbaar wegens een zeer sterke achteruitgang (G-test:
G = 23 ,075 ; p ~ 0,001) en het voorkomen in slechts 12
UTM-hokken na 1950
Meest recente waarneming: 1985 (Itterbeek)
Tijdsreeksana(vse : zie Figuur

Bedreigingen

• Verdwijnen van droge, schrale graslanden
• Natuurlijke successie op droge, schrale graslanden
• Grootschalige
landbouw
en
gebruik
bestrijdingsmiddelen

Bescherming

• Behoud van droge, schrale graslanden
• Verschralingsbeheer en tegengaan van natuurlijke successie
(opslag van bomen en struiken) op geschikte graslanden
• Kleinschalige landbouw met geïntegreerde bestrijding

Referenties

B ASSET

(1985)
1990 ZCOl

berifllll.f.
1).

van

(1978), THIELE (1977), TIEBAS et af. (1992), ZAHRADNIK
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Leistus spinibarbis (ware grootte= 8,3 mm)
Leislus spinibarbis (reallength = 8.3 mm)
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111 Algemene bespreking

11 De meest bedreigde habitaten voor loopkevers
Zoals eerder al vermeld volstaat het niet om soorten op zich te beschermen, indien de
habitaten waarin ze voorkomen niet eveneens beschermd worden. Om te achterhalen
welke habitaten voor loopkevers bij voorkeur bescherming verdienen, werd aan de
hand van de Rode lijst nagegaan in welke habitaten het grootste aantal bedreigde
soorten voorkomen (Figuur III.l en Tabel III.l).
In Tabel III.2 worden per habitattype de soorten vermeld voor de vier
belangrijkste Rode lijst-categorieën ("Uitgestorven in Vlaanderen", "Met uitsterven
bedreigd", "Bedreigd" en "Kwetsbaar"). In Tabel III.3 wordt het percentage
bedreigde soorten per habitat (aantal bedreigde soorten per habitat gedeeld door het
totale aantal bedreigde soorten in Vlaanderen) vergeleken met het verwachte aantal
Rode lijst-soorten (totaal aantal Rode lijst-soorten gedeeld door het totale aantal
soorten in Vlaanderen).
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Figuur III.l. Aantal en percentage bedreigde soorten per habitattype.
Figure JIJ. i. Number and percentage of threatened species per habitat type
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Tabel ID.l . Het aantal loopkeversoorten per Rode lijst-categorie en per habitattype. Sommige
soorten komen in meerdere habitat-types voor. De habitaten zijn gerangschikt in dalend aantal Rode
lijst-soorten. RLK = Rode lijst-categorieën: 0 = Uitgestorven in Vlaanderen, 1 = Met uitsterven
bedreigd, 2 = Bedreigd, 3 = Kwetsbaar, Z = Zeldzaam, B = Waarschijnlijk bedreigd, A =
Achteruitgaand, ? = Onvoldoende gekend, N = Momenteel niet bedreigd. (0) = niet-inheemse
soorten. Bedr. = Aantal bedreigde soorten. Tot. = Totaal aantal soorten in dit habitattype. % =
Percentage bedreigde soorten in dit habitattype. Habitatcodes: KSH = Kalkgraslanden en stenige
hellingen, DS =Duinen en stranden, SS= Slikken en schorren, OSW =Oevers van stromend water,
HH =Heide en hoogveen, BO(S) = Halfnatuurlijk bossen (stenotope soorten), DG, DH(S) =Droge
graslanden en habitaten op droge zandgrond (stenotope soorten), VG =Vochtige graslanden, SW(O)
= Voedselarm stilstaand water, BO(E) = Overige bossen (eurytope soorten), MO, SW(E) =
Moerassen en voedselrijk, stilstaand water, RA = Ruigten en akkers, DH(E) = Overige droge
habitaten (eurytope soorten), VH(E) =Overige vochtige habitaten (eurytope soorten).
Table JIJ.]. The number of beetles species per Red list category (RLK) and per habitat type. Some
species occur in more than one habitat type. Habitats are arranged in a decreasing number of Red
list-species. RLK = Red list categories: 0 = Extinct in Flanders, 1 = Critically endangered, 2 =
Endangered, 3 = Vulnerable, Z = Rare, B = lndeterminate, A = Near-threatened, ? = lnsufficiently
known, N = SafefLow risk. Bedr. = Threatened species in this habitat type. Tot. = Total number of
species in this habitat type. % = Percentage of threatened species per habitat type. Habitat types:
KSH = Chalk grasslands, stony slopes and other xerothermic habitats, DS = Dunes and beaches,
SS = Salt marshes, OSW = River and rivulet banks, HH = Heathland and bogs, BO(S) = Woodland
(stenotopic species), DG, DH(S) = Dry grasslands and other habitats on dry sandy soil (stenotopic
species), VG = Moist grasslands, SW(O) = Oligotrophic standing water, BO(E) = Woodland
(eurytopic species), MO, SW(E) = Marshes and eutrophic standing water, RA = Ruderal sites and
arabie land, DH(E) =Dry habitats (eurytopic species), VH(E) = Moist habitats (eurytopic species).
RLK
Habitatcode
KSH
DS

ss
osw
HH
BO(S)
DG, DH(S)
SW(O)
VG
BO(E)
RA
MO, SW(E)
DH(E)
VH(E)
Totaal

2

0

12
3
4
5
2
1
7

5
2
3
2
3
3

2

2
3
1
4
5
3
7

3

z

2
2
2
5
2
11
4
2
2
3

11

B

A

20

3

21

N

(0) Bedr. Tot.

7
10
6
13
13
15
9
5
7
5
10

3
2
4
3
3

4

32

?

25

91

12

9

2

2
4
6
8
21
12
6
13
12
25
31
28

4
1
2
1
3

7 135 (16)

%

27
21
22
22
28
26
43
15
7
10
9
17
2
1

28
22
25
26
35
35
69
27
16
23
22
42
37
29

96,43
95,45
88,00
84,62
80,00
74,29 .
62,32
55,56
43,75
43,48
40,91
40,48
5,41
3,45

201

352

57,10
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Tabel ill.2. Loopkevers van de vier belangrijkste Rode lijst-categorieën gerangschikt per
habitattype. Rode lijst-categorieën: 0 = Uitgestorven in Vlaanderen, 1 = Met uitsterven 'bedreigd, 2
=Bedreigd, 3 =Kwetsbaar. KSH = Kalkgraslanden en stenige hellingen, DS =Duinen en stranden,
SS = Slikken en schorren, OSW = Oevers van stromend water, HH = Heide en hoogveen, BO(S) =
Bossen (stenotope soorten), DG, DH(S) = Droge voedselarme graslanden en andere habitaten op
droge zandgrond (Stenotope soorten), SW(O) = Oevers van stilstaand, voedselarm water, VG =
Vochtige graslanden, BO(E) = Bossen (Eurytope soorten), MO, SW(E) = Oevers van stilstaand,
eutroof water, RA= Ruigten en akkers, DH(E) =Overige droge habitaten (Eurytope soorten).
Table /J/.2. Carabid beetles of the Jour most important Red list categones classified per habitat
type. Red list categories: 0 = Extinct in Flanders, 1 = Critically endangered, 2 = Endangered, 3 =
Vulnerable. Habitat types: KSH = Chalk grasslands, stony slopes and other xerothem1ic habitats,
DS = Dunes and beaches, SS = Salt marshes, OSW = River and rivu/et banks, HH = Heathland and
bogs, BO(S) = Woodland (stenotopic species), DG, DH(SJ =Dry grasslands and other habitats on
dry sandy soil (stenotopic species), VG = Moist grasslands, SW(O) = 0/igotrophic standing water,
BO(E) = Woodland (eurytopic species), MO, SW(E) = Marshes and eutrophic standing water, RA =
Ruderal sites and arabie land, DH(E) =Dry habitats (eurytopic species).

= lnsufficient~
1

otal number of
Habitattype.s:
5 and beachtJ,
S) =Woodland
oil (stenotopic
= Woodland
~era/ sittJ and
topic specie.~).

Uitgestorven

Met uitsterven bedreigd

Bedreigd

Kwetsbaar

KSH

Hrachinus sclopeta

Amara municipalis

Carabus convexus

Hrachinu s erepitons

Cymindis axillaris

Hrachinus explodens

Harpalus alratus

Callislus lunalus

Harpalus azureus

Harpa/us modeslus

· Asaphidion pallipes
Harpalus punclicol/is

Harpalus cordalus

Tot.

%

Harpalus di midialus
Harpalus honestus
Harpalus nitidulus

28 %,43
22 95,45
25 88,00
26 84,62
35 80,00
35 74)9'
69 62,32

Harpalus sabulico/a

27 55,16

ss

16
23
22
42
37
29

Aepus marinus

Bernbidion pal/i dipenne

Anisodactylus poeci/oides

Pogonus littoralis

43,75
43,48
40,91
40,48
5,41
3,45

~

352 57,10

t::.:.:--

Lebia cruxminor
Plerostichus inlerstinclus
DS

Amara quenseli

Cicinde/a maritima

Harpalus cordalus

Harpalus froe/ichi

Harpalus serripes

Harpalus melancholicus

Harpalus verna/is

Dyschirius impunctipennis

Bernbidion lenellum
Plerostichus longicollis

Harpalus negleelus

Hembidion maritimum Hembidion ephippium
Bernbidion normannum
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Tabel III.2 . Vervolg
Table 11!.2. Continued
Uitgestorven

Met uitsterven bedreigd

Bedreigd

Kwetsbaar

Amara strenua

Agonum scitulum

Agonum piceum

Bernbidion decorum

Bernbidion atrocoeruleum

Bernbidion elangaturn

Bernbidion litorale

Dyschirius intermedius

Bernbidion monticola

Perileplus areolalus

Tachys bistriarus

osw

Bernbidion tibiale

Tachys bisulcatus

Dyschirius nitidus
HH

Cymindis axillaris

Anisodactylus nemorivagus

Carabus arvensis

Bradycellus caucasicus

Pterostichus kugelanni

Blethisa multipunctata

Carabus nitens

Calathus cinctus

Cicinde/a sylvatica

Carabus clathratus

Harpalus autumnalis

Leistus spinibarbis

H arpalus froelichi

Olisthopus rotundatus

BO(S)

Calosoma sycophanta

Agonum livens

Leistus spinibarbis

Carabus intricatus

Ca losoma inquisitor

Molops piceus

Harpalus quadripunctatus

Tachys bisulcatus

Ca losoma maderae

Amara quenseli

Amara kulti

Acupalpus brunnipes

Harpalus signaticornis

Amara tricuspidata

Asaphidion pallipes

Amara convexior

Harpalus soliraris

Harpalus negleerus

Calathus ambiguus

Amara eurynota

Lebia cyanocephala

Harpalus autumnalis

Amara montivaga

Bradycellus caucasicus

Dromius fenestratus

DG,DH(S)

Lebia marginara

H arpalus froelichi

H arpalus flavescens

Pterostichus kugelanni

Harpalus griseus

Harpalus serripes

Pterostichus punctulatus

Harpalus verna/is

Harpalus smaragdinus
Olisthopus rotundatus
Parophonus maculicornis
Zabrus tenebrioides

SW(O)

Dyschirius semistriatus

Bernbidion litorale

Agonum versutum
Diachromus germanus
Dyschirius intermedius
Elaphrus uliginosus

VG

Parophonus maculicornis
Stenolophus skrimshiranus
BO(E)

Carabus arvensis

Carabus coriaceus
Diachromus germanus
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Uitgestorven

Met uitsterven bedreigd

Bedreigd

Agonum scitulum

Agonum piceum
Stenolophus skrimshiranus
Chlaenius nigricornis
Chlaenius nitidulus

Kwetsbaar

MO,SW(E)

Agonum lugens

Chlaenius tristis

,....__

RA

Amarakulti

Amara eurynota
Carabu s cancellatus

'DiiCIII

UI

I'rus
~a

labrus tenebrioides
DH(E)

Carabu s cancellatus
Totaal

32

20

21

25

is

OliCIII
~ns

Tabel ill.3. Het percentage bedreigde soorten ("Uitgestorven in Vlaanderen", "Met uitsterven
bedreigd", "Bedreigd", "Kwetsbaar", ' Zeldzaam" en "Waarschijnlijk bedreigd") per habitat, en de
verhouding tussen deze waarde en het verwachte percentage bedreigde soorten(= 57, I 0%).
Table 111.3. Percentage of threatened species ("Extinct in Flanders", "Critically endangered ",
"Endangered", "Vu/nerab/e ", "Rare" and "lndeterminate ") per habitat (= %Bedreigd) and the
ratio (= Verhouding) between this value and the expected percentage of threatened species (=
57.10%).

'dinus
la rus

Habitat

%Bedreigd

Verhouding

96,43
95 ,45
88,00
84,62
80,00
74,29
62 ,32
55,56
43,75
43 ,48
40,91
40 ,48
5,41
3,45

I ,69
1,67
1,54
1,48
1,40
I ,30
I ,09
0,97
0,77
0,76
0,72
0,71
0,09
0,06

11icomis

les

111

tlicomis

-

uhiramu

Kalkgraslanden, stenige hellingen en andere xerotherme terreinen
Duinen en stranden
Slikken en schorren
Oevers van stromend water
Heide en hoogveen
Halfnatuurlijke bossen (stenotope soorten)
Droge graslanden en habitaten op droge zandgrond (stenotope soorten)
Oligotroof, stilstaand water
Vochtige graslanden
Overige bossen (eurytope soorten)
Ruigten en akkers
Moerassen en oevers van voedselrijk, stilstaand water
Droge habitaten (eurytope soorten)
Vochtige habitaten (eurytope soorten)

- - - - --
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Uit deze tabellen blijkt duidelijk dat kalkgraslanden en stenige hellingen, duinen
en stranden, slikken en schorren, oevers van stromend water, heide en hoogveen, min
of meer natuurlijke bossen en droge schrale graslanden en andere habitaten op droge
zandgrond de meest bedreigde habitaten voor loopkevers zijn. Deze habitaten
verdienen dan ook onmiddellijke bescherming door middel van het aankopen of
afsluiten van huurovereenkomsten voor de betreffende terreinen. Een geschikt
natuurbeheer en/of natuurontwikkeling zouden er vervolgens voor moeten zorgen dat
de habitat geschikt blijft of wordt voor alle typische planten en dieren, waaronder
loopkevers .
Het is een vrij verrassende vaststelling dat vooral .soorten van droge, schrale
habitaten (kalkgraslanden, stenige hellingen, allerlei droge terreinen, droge heide,
droge graslanden, ... ) sterk achteruitgegaan zijn, waar dit voor soorten van vochtige
habitaten veel minder uitgesproken is dan verwacht. Veel vochtige habitaten worden
nochtans door ontwatering en waterverontreiniging negatief beïnvloed. Een
mogelijke verklaring voor deze paradox is dat veel soorten van vochtige milieus
beschikken over een beter dispersievermogen (hoewel dit geen algemene regel is) en
dus beter in staat zijn tot hervestiging van populaties op plaatsen waar ze tijdelijk
verdwenen waren.
Bij andere goede (ongewervelde) ecologische indicatoren werd reeds aangetoond
dat min of meer dezelfde habitaten bedreigd zijn. Bij de wolfsspinnen (Lycosidae,
Araneae) zijn dat kust- en landduinen, heide, kalkgraslanden, moerasgebieden,
nvteroevers met hoge waterkwaliteit, slikken en schorren en laagveen
(ALDERWEIRELDT & MAELFAIT, 1992). Bij de Limburgse dagvlinders (Rhopalocera,
Lepidoptera) zijn het vooral soorten van droge, schrale graslanden, droge en
vochtige heide en natuurlijke en halfnatuurlijke bossen, die sterk achteruitgegaan zijn
(MAEs & DANIËLS, 1994). Bij de planten moeten de meest bedreigde soorten vooral
gezocht worden in de volgende habitaten: ( 1) voedselarme, kalkrijke, basische
laagveenmoerassen, (2) zoete, voedselarme waters en de periodiek droogvallende
oevers daarvan (vennen), (3) akkers op kalkrijke grond, (4) hoge schorren en
contactsituaties tussen zout en zoet milieu, (5) graslanden op zeer droge voedselarme
kalkrijke grond en (6) open, matig voedselarme tot voedselarme, vochtige grond
(VANHECKE, 1985).
Verschillende auteurs zijn het er over eens dat vooral de menselijke activiteit
(landbouw, recreatie, industrie, woning- en wegenbouw, grondwaterwinning, ... )
geleid heeft tot een verarming van de loopkeverfauna (LINDROTH, 1972; DESENDER &
TuRIN, 1989; DESENDER et al., 1994b). Andere auteurs schrijven de achteruitgang
eveneens toe aan veranderende klimatologische omstandigheden (HENGEVELD, 1985;
LINDROTH, 1972). Dit lijkt echter in de meeste gevallen een onhoudbare hypothese
vermits soorten met zowel zuidelijke, noordelijke, continentale als een meer
Atlantische geografische verspreiding een sterke recente achteruitgang vertonen.
Daarnaast treden, onder invloed van versnippering van natuurlijke populaties in
ons cultuurlandschap, wellicht meer ei1 meer populatie-genetische problemen op in
geïsoleerde populaties, een onde~verp waarover nog bijzonder weinig gekend is
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{VERHEYEN et al., 1994). In een in 1994 gestart project van het Fonds voor
Kollektief Fundamenteel Onderzoek met Jean-Pierre Maelfait (Instituut voor
Natuurbehoud), Luc De Meester (Universiteit Gent), Luc De Bruyn
(RijksUniversitair Centrum Antwerpen) en Thierry Backeljau en Konjev Desender
(Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen) wordt in een aantal casestudies op uiteenlopende terrestrische en aquatische ongewervelden in Vlaanderen,
nagegaan in hoeverre populaties met wisselende graad van isolatie, genetisch van
elkaar verschillen. Tevens wordt gekeken of er een relatie kan worden gevonden
tussen de populatiegrootte en de genetische diversiteit en wat de eventuele invloed is
van soort- en habitat-specifieke factoren zoals bijvoorbeeld dispersievermogen
enerzijds en bijvoorbeeld de ouderdom van specifieke gebieden anderzijds.
Van de meest bedreigde habitaten voor loopkevers bespreken we kort de
bedreigingen en de mogelijke beheers- of beschermingmaatregelen, die niet enkel de
loopkevers, maar de gehele levensgemeenschap, ten goede kunnen komen. De
voorgestelde beheersmaatregelen kurul.en uiteraard niet losgekoppeld worden van een
verbetering van de algemene milieukwaliteit een verschralingsbeheer enerzijds en de
steeds toenemende hoeveelheid stikstof in de lucht anderzijds lijkt immers meer op
"dweilen met de kraan open" dan op een efficiënt beheer.

1.1 I Kalkgraslanden, stenige hellingen en andere xerotherme terreinen
Kalkgraslanden herbergen een zeer grote hoeveelheid plante- en diersoorten. Ze zijn
in Vlaanderen echter beperkt tot het uiterste zuidoosten van de provincie Limburg
(de Tiendeberg in Kanne, de Sint-Pietersberg en nog enkele kleinere perceeltjes in de
Voerstreek) . Het aanwezige microklimaat is er bijzonder warm door de warmtevasthoudende kalkrijke bodem, de vaak zuidgerichte oriëntatie en een meestal
kortblijvende vegetatie.
Stenige hellingen en andere xerotherme terreinen kenmerken zich eveneens door
een uiterst droog karakter en zeer warm microklimaat. Dergelijke terreinen kunnen
we terugvinden op onder meer de Limburgse mijnterriJs en op verlaten
spoorwegbermen. De vegetatie op dergelijke plaatsen is zeer schaars en meestal zeer
kort, wat er, samen met de vaak donkere, stenige bodem, voor zorgt dat de
temperaturen op de bodem soms bijzonder hoog kunnen oplopen.

Bedreigingen
Het verdwijnen en het kwaliteitsverlies vormen de twee grootste bedreigingen voor
kalkgraslanden. Dominantie van Gevinde kortsteel (Brachypodium pinnatum) door
de toegenomen toevoer van stikstof door de lucht {Roos & VrNTGEs, 1991) en opslag
van struiken als Sleedoom (Prunus spinosa) en meidoom (Crataegus-soorten)
kunnen het microklimaat van kalkgraslanden gevoelig veranderen: een hogere
vegetatie betekent een koeler en dus minder gunstig microklimaat voor thermofiele
loopkevers .
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Voor mijnterrils, verlaten spoorwegbermen en andere xerotherme habitaten vormt
opslag van ~truiken en bomen de voornaamste bedreiging. Door de toegenomen
beschaduwing gaat het warme microklimaat immers verloren en verdwijnen de
typische warmteminnende soorten. Aan de andere kant kan overmatige betreding van
deze habitaten door recreanten (wandelaars, ruiters, motorcrossers,
terreinwagens, ...) de ontwikkeling van vroege successie-stadia verhinderen, die voor
sommige loopkevers een zeer geschikt microhabitat vormen. Een bijkomende
bedreiging voor de loopkevers van oude spoorwegbermen is de betonnering ervan
voor de aanleg van fietspaden.

Bescherming en beheer
De voornaamste beschermingsmaatregel voor de weinige Vlaamse kalkgraslanden is
het behoud ervan door middel van aankoop of beheersovereenkomsten. Op
kalkgraslanden verdient extensieve begràzing met schapen (3 schapen /2 ha) de
voorkeur, aangezien deze beheersmaatregel een grotere structuurvariatie en een
kortere vegetatie oplevert dan maaien. Hierdoor blijft het, voor de typische
loopkevers bijzonder belangrijke, warme microklimaat beter behouden. De gekozen
beheersmaatregel is echter afhankelijk van de grootte van het gebied en de
beschikbaarheid van voedsel voor de grazers (voor meer informatie over
kalkgraslandbeheer verwijzen we naar BINK et al. , 1984 en naar VERLINDEN et al.,
1989).
Het beheer van mijnterrils, verlaten spoorwegbermen en andere xerotherme
terreinen moet in de eerste plaats gericht zijn op het behoud van een warm
microklimaat. Het beperken van harde recreatie op dergelijke terreinen (motoren en
terreinwagens) kan noodzakelijk zijn om successie-stadia met mossen en
korstmossen tot ontwikkeling te laten komen. Een bijkomende maatregel kan
bovendien bestaan uit het regelmatig verwijderen van struiken of bomen, die een
overmatige beschaduwing veroorzaken.

1.2 I Duinen en stranden
Duinen groeperen verschillende soorten habitaten: zandverstuivingen, helmduinen,
mosduinen, duingraslanden, vochtige duinpannen, duinstruwelen en duinbossen.
Zandverstuivingen bestaan uit vaak grote vlakten .met kaal zand, die geleidelijk
gecoloniseerd kunnen worden door Helm (Ammophila arenaria) en Zandzegge
(Carex arenaria) . Door· de steeds toenemende hoeveelheid mossen en grassen
ontstaan hieruit duingraslanden. In een later stadium komen er struiken,
voornamelijk Duindoom (Hippophea rhamnoides), die nog later gevolgd kunnen
worden door bomen als Witte abeel (Populus a/ba) . Natte duinpannen ontstaan vaak
door het uitstuiven van duinen tot op het grondwaterniveau. Ook in deze situatie
krijgen we een mogelijke successie-reeks van kale vlakten tot vochtige struwelen en
duinbos . In vochtige duinpannen zit het grondwater altijd ondiep onder het maaiveld
waardoor deze duinpannen, bij het winnen van drinkwater in duingebieden, vaak snel
kunnen uitdrogen.
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Bedreigingen
De geschiedenis van de achteruitgang van de oppervlakte duinen aan de Vlaamse
kust is beschreven door VERMEERSCH (1986). Van de oorspronkelijk 5000 ha duinen
blijft momenteel nog slechts ongeveer de helft over en hetgeen er nog rest is
bijzonder versnipperd en staat onder zware druk. Woningbouw in de duinen,
recreatie en waterwinning vormen de drie grootste bedreigingen voor de Vlaamse
kustduinen. Vooral in de zomermaanden is recreatie een groot probleem: vele
duizenden toeristen zoeken duinen en stranden op en vertrappelen daarbij de
aanwezige vegetatie. Bij gebrek aan vegetatie gaan de duinen op te grote schaal
verstuiven en wordt de natuurlijke successie verhinderd. Op andere plaatsen kunnen
de typische duingraslanden, bij gebrek aan beheer, geleidelijk dichtgroeien met
Duindoorn (Hippophea rhamnoides) . Waterwinning kan leiden tot uitdroging van
vochtige duinpannen, waardoor uiteindelijk de typische vegetatie samen met de
typische fauna verdwijnt (BINK et al. , 1984). Een bijkomende bedreiging wordt
gevormd door de aanleg van dijken waardoor de natuurlijke overgang van strand
naar duin verdwijnt.

Bescherming en beheer
Het tegengaan van verdere bebouwing en massa-recreatie zijn, samen met het in
stand houden van een voldoende hoog grondwaterpeil in vochtige duinpannen, de
belangrijkste factoren bij het beschermen en beheren van de duinen. Recreatie kan
ingedijkt worden door de duinen enkel toegankelijk te maken op afgebakende
wandelpaden. Om het dichtgroeien van duingraslanden door Duindoorn tegen te
gaan, kan een kapbeheer toegepast worden om deze graslanden opnieuw hun open
karakter te geven. Het toelaten van kleine zandverstuivingen (aanvoer van vers
kalkrijk zand) kan eveneens bijdragen tot het opnieuw starten van de successie-reeks
in de duinen en kan struweel- en bosvorming verhinderen (Roos & VINTGES, 1991).
In de mate van het mogelijke zou begrazing van grotere duingebieden opnieuw
mogelijk moeten worden als beheersmaatregeL Wat waterhuishouding betreft kan
met de bevoegde instanties een minimaal te handhaven grondwaterpeil
overeengekomen worden dat voor de vochtige duinpannen nodig is om de habitat in
stand te houden. Het indijken van de bebouwing in de duinen kreeg door de
bescherming van I 000 ha kustduinen in september 1993 een duwtje in de rug (het
"duindekreet" werd door de Vlaamse Raad gedeeltelijk goedgekeurd op 16 november
1994 en bekrachtigd op 21 december 1994). Al te vaak krijgen toeristische belangen
echter nog prioriteit boven natuurbeschermingsbelangen. Voor meer bijzonderheden
in verband met duinbeheer verwijzen we naar BINK et al. (1984) en DE RAEVE
(1989).
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1.3 I Slikken en schorren
Slikken zijn modderplaten, die bij hoog water volledig onder water komen te staan,
terwijl schorren bij hoog water slechts gedeeltelijk en enkel bij springtij volledig
overstromen.
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Het hoge aantal loopkevers van slikken en schorren in de categorie "Zeldzaam"
op de Rode lijst is uiteraard enerzijds te wijten aan de kleine oppervlakte die dit
habitat in Vlaanderen inneemt. Anderzijds is er een belangrijk aantal soorten dat
strikt gebonden is aan slikken en schorren. Het Zwin in Knokke en de IJzermonding
in Nieuwpoort zijn de enige zoutwaterslikken en -schorren in Vlaanderen, op enkele
zeer kleine andere schorren na (o.a. in Oostende). Op verschillende plaatsen langs de
Beneden-Schelde vinden we nog kleine tot vrij grote brakke of zoetwaterslikken en schorren. Het aantal gebieden waarin slikke- en schorresoorten waargenomen
wetden is in vergelijking met vóór 1950 echter sterk afgenomen zodat we de slikken
en schorren terecht kunnen bestempelen als een bedreigde habitat.

Bedreigingen
Slikken en schorren worden vooral bedreigd door verontrellligmg en recreatie.
Verontreiniging kan gebeuren door het storten van afval, maar ook door aanvoer van
een grote hoeveelheid organisch materiaal en zware metalen, afkomstig van
landbouw en industrie. Grote hoeveelheden organisch materiaalleiden tot een gebrek
aan zuurstof en zijn in de eerste plaats nefast voor de aquatische
levensgemeenschap, maar kunnen ook leiden tot het verdwijnen of het veranderen
van de niet-aquatische flora en fauna. De typische flora van slikken en schorren kan
vervangen worden door snelgroeiende ruigtekrui den, waardoor het schor relatief veel
sneller ophoogt, wat leidt tot verdroging en uiteindelijk tot het verdwijnen van het
schor. Versnelde verzandingen, mogelijk ten gevolge van gewijzigde zee- of
rivierstromingen door menselijke ingrepen (ter hoogte van het Zwin zowel als in de
havengeul van Nieuwpoort) dragen verder bij tot het versneld ophogen van onze
laatste zoute schorren en slikken.
Een tweede oorzaak van bedreiging vormt de recreatie: door het toenemend
scheepvaartverkeer op de aan schorren grenzende rivieren, kalven schorren af en
worden steeds kleiner in oppervlakte. Aanleg van jachthavens gebeurt vaak op
plaatsen waar slikken en schorren liggen, aangezien ze vaak in de onmiddellijke
nabijheid van zowel rivier als zee gelegen zijn. Betreding en achterlaten van
zwerfvuil dragen ·verder bij tot kwaliteitsverlies van de slikken en schorren (BINK et
al., 1984).

Bescherming en beheer
De belangrijkste bescherming is uiteraard het veilig stellen van de nog aanwezige
slikken en schorren in Vlaanderen (vooral langsheen de Schelde). Een gunstig beheer
voor de loopkevers van schorren is het zeer extensief begrazen met schapen (minder
dan 1 dier per hectare), omdat hierdoor een variatierijke structuur ontstaat met
allerlei verschillende types rnicrohabitaten voor loopkevers. Het beperken van
betreding en tegengaan van afkalving zijn bijkomende maatregelen, die de schorren
veilig kunnen stellen (BINK et al. , 1984). Natuurontwikkeling (het afgraven van
opgespoten terreinen in de onmiddellijke nabijheid van bestaande schorren en
slikken) zou de oppervlakte van dit habitat-type aanzienlijk kunnen doen toenemen
en dus kunnen bijdragen tot het behoud van de typische loopkeverfauna.
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Oevers van stromend water kunnen we vinden langs kleine beken, maar ook langs de
grotere rivieren. Dergelijke oevers kunnen variëren in hellingsgraad (van loodrecht
tot zeer licht hellend) en bodemtextuur (van lemig tot fijnkorrelig zand tot grind).
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In Vlaanderen kunnen we kleinere beekjes zowat overal aantreffen, al dan niet
sterk vervuilden/of rechtgetrokken. Langsheen de grotere rivieren (IJzer, Schelde en
Maas) vinden we op sommige plaatsen nog lichthellende oevers (vooral op de stenige
oevers van de Grensmaas) waarop verschillende soorten zeer bijzondere loopkevers
nog een geschikte habitat vinden (DESENDERet al., 1994c).
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Oevers van stromende waters worden bedreigd door rechttrekking (voornamelijk van
kleinere beken) enerzijds en door waterverontreining anderzijds . Het rechttrekken
van beken gebeurt vaak in landbouwgebieden om de omliggende gronden geschikt te
maken voor intensievere landbouw. De voorheen natuurlijk kronkelende beken
worden gekanaliseerd, van (meestal betonnen) constructies voorzien en verliezen op
die manier volledig hun natuurlijke karakter. Dergelijke ingrepen op kleinere
waterlopen hebben tevens voor gevolg dat er van een lichthellende natuurlijke oever
geen sprake meer is, terwijl dat net voor loopkevers geschikte leefgebieden kunnen
zijn. Naast het rechttrekken van waterlopen is ook de verontreining een groot
probleem, maar in hoeverre de waterverontreining ook invloed heeft op de
oeverbewonende loopkevers is minder duidelijk. Het is uiteraard wel zo dat de
vegetatie sterk kan verruigen indien de waterloop sterk verrijkt is door meststoffen
met een gewijzigd microklimaat voor oeverbewonende loopkevers tot gevolg.

Bescherming en beheer
Het behouden en beschermen van natuurlijke waterlopen, het tegengaan van het
rechttrekken van beken en van de waterverontreiniging zijn de voornaamste herstelen beheersmaatregelen voor oevers van stromend water. Een belangrijke factor voor
loopkevers is de samenstelling van de bodem. Verschillende soorten hebben zich, in
de loop van hun evolutie, aangepast aan het leven op of tussen grind, terwijl anderen
dan weer enkel voorkomen op bijvoorbeeld zandige oevers. Bij het beheer van
waterlopen is het dus van groot belang dat er verschillende oevertypes aanwezig zijn,
zodat verschillende soorten loopkevers er hun gading kunnen vinden. Ook
natuurontwikkeling kan bijdragen tot de bescherming van loopkevers van oevers van
waterlopen: door een voorheen rechtgetrokken waterloop opnieuw op een natuurlijke
manier te laten meanderen worden er geschikte habitaten voor loopkevers gecreëerd.
Voor meer bijzonderheden in verband met bescherrningsmaatregelen verwijzen we
naar BINK et al. (1984) en VERHAERT et al. (1989).
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1.5 I Heide en hoogveen
Onder heide worden de vegetaties verstaan die gedomineerd worden door
Struikhei (Ca/luna vulgaris) of Dopheide (Erica tetralix) . Het is uiteraard niet zo
dat dit de enige twee plantesoorten van de heide zijn: ook korstmossen, grassen,
kruiden, andere struiken en zelfs bomen maken deel uit van een heidelandschap. De
heide in Vlaanderen is ontstaan door toedoen van de mens, die de heide gebruikte als
graasterrein voor het vee en er het nodige beheer uitvoerde om de habitat als
dusdanig te behouden (DE BLUST & SCHNEIDERS, 1989).
.

In Vlaanderen vinden we de heidevegetaties vooral terug in de Kempen (vaak op
Militaire domeinen) met hier en daar nog een beiderelietje in Oost- en WestVlaanderen.
Hoogveen bestaat grotendeels uit veenmossen (Sphagnum spec.) en staat in
principe niet in verbinding met het grondwater. Voor zijn waterhuishouding is het
enkel afhankelijk van regenwater. In Vlaanderen vinden we enkel nog sterk vergraste
hoogveenrestanten in de Kempen.

Bedreigingen
De grootste bedreiging voor heide en hoogveen is het verdwijnen van grote
aaneengesloten heideterreinen door aanleg van landbouwgronden, vroegere
bebossing met naaldbomen ten behoeve van de, inmiddels verdwenen, mijnbouw en
de natuurlijke verbossing door het achterwege blijven van het traditionele
heidebeheer. De nog resterende heidegebieden zijn vaak zeer klein en liggen
geïsoleerd ten opzichte van elkaar zodat heidesoorten niet altijd in staat zijn om zich
tussen verschillende heidegebieden te verplaatsen (natuurlijke herkolonisatie).
Hierdoor kan een verarming van de genetische diversiteit optreden. Een andere
bedreiging voor de loopkevers van de heide vormt de vergrassing door de
toegenomen hoeveelheid stikstof die vanuit de lucht op de heide terechtkomt.
Hierdoor wordt het vrij warme en droge microklimaat op de droge heide vervangen
door een koeler microklimaat. De vochtige heide anderzijds wordt verder nog
aangetast door verdroging, wat samen met de stikstofdepositie leidt tot overmatige
vergrassmg.
De grootste bedreiging voor hoogveen zijn vergrassing en uitdroging, wat leidt tot
een onomkeerbare veraarding van het veen.

Bescherming en beheer
De voornaamste bescherrningsmaatregel is het behoud van heidegebieden door het
aankopen en gepast beheren van grotere oppervlakten heide of het beheren van
grotere oppervlakten in samenspraak met de Militaire overheid, die vaak eigenaar is
van grote heideterreinen (ALLEMEERSCH et al., 1988).
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De verschillende beheerstypen, die op de heide toegepast kunnen worden bestaan
uit begrazen, maaien, plaggen en branden. Het doel van begrazen is vooral het
terugdringen van grassen als Pijpestrootje (Molinia caerulea) en Bochtige smele
(Deschampsia jlexuosa) in niet te oude Struikhei-Pijpestrootje-vegetaties. Tevens
zorgt dit ook voor het verjongen van de Struikhei, beperking van het strooisel en
vermindering van de opslag van bomen. Om hierin te slagen moet de
begrazingsdichtheid vooral groot zijn (3 of meer schapen per hectare) in de
groeiperiode van de grassen (late lente en zomer), terwijl die in de herfst en de winter
veellager mag zijn (1 schaap per hectare) . Het resultaat van een begrazingsbeheer is
meestal een gevarieerde heide met een veelheid aan geschikte microhabitaten voor
loopkevers . De overige beheersmaatregelen (maaien, plaggen en branden) resulteren
meestal in een veel uniformere begroeiing en mogen enkel op kleine schaal toegepast
worden om populaties van loopkevers niet van elkaar te isoleren. Maaien van
vergraste heide gebeurt best in augustus, omdat Pijpestrootje dan nog geen zaad
gevormd heeft en nog geen reservestoffen naar de stengelbasis getransporteerd heeft.
Bij kleinschalig plaggen (het verwijderen van de bovenlaag van de bodem) aan de
oevers van heidevellllen kunnen tijdelijk geschikte microhabitaten ontstaan voor
loopkevers . Aangezien grote oppervlakten heide volgeplant werden met naaldhout
kan hier aan natuurontwikkeling gedaan worden om de oppervlakte heide te
vergroten: het kaalkappen en het vervolgens plaggen van deze naaldhoutakkers (di~
sinds het sluiten van de steenkoolmijnen toch niet meer zo noodzakelijk zijn als
vroeger) zou Struikhei vanuit de aanwezige zaadbank opnieuw kullllen laten kiemen
(Struikhei kan tot 30 jaar kiemkrachtig blijven in de bodem).
Voor meer informatie over heidebeheer verwijzen we naar
(1988), DE BLUST & SCHNEIDERS (1'989) en BINK et al. (1984) .
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Een bos is een levensgemeenschap van planten en dieren waarbij boomvormende
soorten aspectbepalend zijn. Naast bomen komen er echter bijna steeds struiken,
kruiden, varens, mossen en zwammen in voor. Bij de dieren in het bos nemen
insekten een groot percentage voor hun rekening. De vochtigheidsgraad van een bos
kan variëren van zeer vochtig (broekbos) tot zeer droog. Door de grote rijkdom aan
planten en dieren komen in de levensgemeenschap bos zeer complexe ecosystemen
voor. Voor het natuurbehoud zijn, naast de oppervlakte, twee factoren belangrijk bij
het bepalen van de waarde van een bos: (1) de leeftijd en (2) de schaal, intensiteit en
frequentie vari menselijke beïnvloeding in heden en verleden .
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De voornaamste bedreiging is het verdwijnen of versnipperen van oude,
aaneengesloten bossen. Door verregaande versnippering nemen de randeffecten op
de resterende bossen steeds toe. De oppervlakte bos mag in Vlaanderen dan wel
toenemen, de kwaliteit van het bos neemt echter duidelijk af. Het vervangen van
oude, halfnatuurlijke bossen door jonge bosaanplant elders betekent geen
compensatie, maar altijd verlies van kwaliteit. Broekbossen in beekvalleien worden
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vooral bedreigd door waterpeilverlagingen en door vervanging met snelgroeiende
populieren. Andere bostypen hebben vooral te !à<Jen onder overmatige betreding
door recreatie (fietsers, ruiters, terreinwagens, ... ) en een te intensieve exploitatie
(verwijderen van dood hout, gebruik van zware machines, niet zeer oud laten worden
van bomen, ... ). Beide negatieve invloeden verhinderen het tot stand komen van een
natuurlijke ondergroei en werken andere natuurlijke processen in het bos-ecosysteem
tegen (natuurlijke verjonging, atbraak van dood hout, ontstaan van open plekken, ... )
(BINK et al., 1984).

Bescherming en beheer
Het behoud of het laten ontwikkelen van grote, oude en aaneengesloten
halfnatuurlijke bossen is de voornaamste beschermingsmaatregel voor de
bescherming van de bosgebieden in Vlaanderen. Waar mogelijk dienen bossen een
integraal deel uit te maken van grotere eenheden natuur. Natuurlijke en
halfnatuurlijke bossen behoeven eigenlijk geen beheer. Waar wel aandacht naar kan
gaan is naar het zogenaamde uitwendige beheer: het tegengaan van negatieve
invloeden in de omgeving van bossen. Andere belangrijke elementen in het
bosbehoud zijn: het beperken van recreatie, het "aanvaarden" van dood hout in het
bos, een gevarieerde leeftijdsopbouw en het handhaven van de oorspronkelijke
waterhuishouding. Om waterpeildalingen tegen te gaan kunnen sloten in de
onmiddellijke omgeving van het bos afgedamd worden. In de buurt van akkers en
weilanden waar veel meststoffen gebruikt worden, kan een dichte bosrand er min of
meer voor zorgen dat slechts een klein deel van deze meststoffen tot in het bos
doordringen (Roos & VINTGES, 1991). Het extensief begrazen (1 rund of paard per
10 ha) van bos is enkel mogelijk als het bos deel uitmaakt van een grotere
natuureenheid met grazige terreinen en/of heiden.
Voor meer informatie over bossen en bosbeheer verwijzen we naar
(1989), TACK et a/. (1993) en VAN DER LANS & POORTINGA (1986) .

HERMY

1. 7 I Droge, schrale graslanden en andere ha bitaten op droge zandgrond
Droge, schrafe graslanden en andere habitaten op droge zandgrond zijn in
Vlaanderen zeldzaam geworden en tegenwoordig bijna enkel nog terug te vinden in
natuurreservaten of als wegbermvegetaties. Op enkele geïsoleerde terreinen op de
zandige bodems in Oost- en West-Vlaanderen na, liggen de meeste van deze
habitaten in de Antwerpse en Limburgse Kempen. Deze graslanden worden
gekenmerkt door een korte en vaak ijle vegetatie met een warm microklimaat.

Bedreigingen
De grootste bedreiging van deze groep van habitaten is hun vernieling door
landinrichtingsmaatregelen of vermesting . Kleinschalige, extensieve landbouw
wordt, om economische redenen, steeds meer vervangen door. grootschalige
landbouw met gebruik van steeds meer meststoffen. Schrale graslanden, die niet
meer op de traditionele manier beheerd worden (één- of tweemaal per jaar hooien)
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gaan vervolgens verruigen. Door de hogere vegetatie verdwijnt het wanne karakter,
dat wordt vervangen door een koeler microklimaat.

Bescherming en beheer
De voornaamste beschermingsmaatregel is het behoud van de habitat door aankoop
en het veiligstellen van de nog aanwezige droge, schrale graslanden, maar minstens
even belangrijk is een aangepast beheer dat de speciale eco-fysiologische
omstandigheden in stand houdt. Schrale graslanden kunnen op verschillende
manieren beheerd worden waarvan maaien en extensief begrazen de voornaamste
twee zijn. De gebruikte methode hangt af van de doelstelling, de grootte en de
draagkracht van het te beheren terrein. Maaien zal eerder aangewezen zijn bij het
beheer van kleine en geïsoleerde percelen terwijl extensieve begrazing slechts kan
toegepast worden op grote percelen.
Ook voor deze categorie habitaten zijn er in Vlaanderen mogelijkheden voor
natuurontwikkeling; we denken hierbij bijvoorbeeld aan de verschraling van grote
wegbermen, spoorwegbermen en andere gelijkaardige terreinen.
Voor meer informatie over de effecten van de verschillende beheersmaatregelen
verwijzen we naar BINK et al. (1984) en VERLINDEN et al. (1989).
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2 I Vergelijking met Rode lijsten in onze buurlanden
Aangezien er in de ons omringende landen of regio's eveneens Rode lijsten bestaan
kunnen we de Vlaamse Rode lijst hiermee vergelijken (Tabel m .4). Zowel Duitsland
(GEISER, 1984}, Wallonië (DUFRÊNE, persoonlijke mededeling}, als Groot-Brittannië
(HYMAN, 1992) beschikken over een Rode lijst van de loopkevers . Van deze Rode
lijsten is eigenlijk enkel die van Groot-Brittannië volledig vergelijkbaar met onze
Rode lijst, omdat deze lijst met min of meer dezelfde categorieën werkt en eveneens
gedocumenteerd is . De Rode lijsten van Duitsland en Wallonië geven enkel een
opsomming van soorten in de aldaar gebruikte categorieën. Voor vier NoordwestEuropese landen (Denemarken, Nederland en België en Luxemburg) werden de
veranderingen in de loopkeverfauna reeds eerder geanalyseerd (DESENDER & TURIN,
1989}. De categorieën van Wallonië, Duitsland en Groot-Brittannië zijn in de tabel
omgezet naar de overeenkomstige categorieën in Vlaanderen.
Tabel ill.4. Vergelijking van de Vlaamse Rode lij st met de Rode lij sten van Wallonië, Duitsland,
Groot-Brittannië en vier West-Europese landen samen (Denemarken, Nederland, België en
Luxemburg). VL = Vlaanderen, W = Wallonië, D = Duitsland, GB = Groot-Brittannië, DNBL =
Denemarken, Nederland, België en Luxemburg samen. Rode lijst-categorieën: 0 = Uitgestorven, l =
Met uitsterven bedreigd, 2 =Bedreigd, 3 =Kwetsbaar, Z =Zeldzaam, B =Waarschijnlijk bedreigd,
A= Achteruitgaand, ? = Onvoldoende gekend. Voor Denemarken, Nederland, België en Luxemburg
samen worden de volgende aanduidingen gebruikt: * = waarschijnlijk bedreigd, afname in een
gedeelte van het onderzochte gebied, ** = bedreigd, afname op verschillende plaatsen in het
onderzochte gebied, *** = sterk bedreigd, afname of verdwenen in het grootste deel van het
onderzochte gebied, **** = sterk bedreigd, sterke afname of verdwenen in het gehele onderzochte
gebied. + = de soort komt in het land of de regio voor maar staat niet op de Rode lijst, - = de soort
komt niet in het land of de regio voor.
Table III.4. Comparison of the Flemish Red list with the Red lists of Walion ia, Gem~any, GreatBritain and Jour Western European countries logether (Denmark, The Netherlands, Belgium and
Luxemburg). VL = Flanders, W = Wallonia, D = Germany, GB = Great-Britain, DNBL = Denmark,
The Netherlands, Belgium and Luxemburg. The categones of Walion ia, Gem~any and Great-Britain
were converled into the corresponding categories of Flanders. Red list categories: 0 = Extinct in
Flanders, 1 = Critically endangered, 2 = Endangered, 3 = Vu lnerable, Z = Rare, B =
Indeterminate, A = Near-threatened, ? = Insufficiently known,. For Denmark, The Netherlands,
Belgium and Luxemburg as a whole, the following indications are used: * = probably threatened:
decrease is observed in at least a part of the area investigated, ** = threatened: decrease fo und in
many places in the area investigated, *** = severaly threatened: decrease or extinction in the' main
section of the area investigated, **** = severaly threatened: marked decrease or extinction in the
whole area investigated.
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Aepus marinus
Agonum ericeti r
Agonum gracilipes 17
Agonum livens
Agonum lugens
Agonum nigrum
Agonum piceum
Agonum scitulum
Agonum sexpunctatum
Agonum versutum
Agonum viridicupreum r
Amara brunnea
Amara consularis
Amara convexior
Amara convexiuscula
Amara cursitans r
Amara equestris
Amara eurynota
Amara Jameli ca r
Amara fulvipes '
Amara infima r
Amara kulti r
Amara lucida
Amara montivaga r
Amara municipalis r
Amara praetermissa
Amara quenseli r
Amara strenua
Amara tibialis
Amara tricuspidata
Anisodactylus nemorivagus r
Anisodactylus poeei/aides
Anisodactylus signalus r
Asaphidion pallipes
Asaphidion stierfini r
Badister anomalus r
Badister peltatus
Bernbidion aeneum r
Bernbidion argenteolum
Bernbidion atrocoeruleum r
Bernbidion bipunctatum r
Bernbidion clarki r
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Bernbidion decorum r
Bernbidion deleturn
Bernbidion elangaturn r
Bernbidion ephippium
Bembidi~n jluviatile r
Bernbidion fumigatum
Bernbidion harpaloides
Bernbidion humerale r
Bernbidion iricolor
Bernbidion laterale
Bernbidion litorale
Bernbidion lunaturn
Bernbidion maritimum
Bernbidion milleri r
Bernbidion monticola r
Bernbidion nigricome r
Bernbidion nonnannum
Bernbidion octomaculatum r
Bernbidion pallidipenne
Bernbidion punctulatum
Bernbidion quadripustulatum
Bernbidion quinquestriatum
Bernbidion semipunctatum
Bernbidion stephensi
Bernbidion stomoides r
Bernbidion teneliurn r
Bernbidion testaceurn
Bernbidion tibiale
Bernbidion velox
Blethisa multipunctata
Brachinus crepitans
Brachinus explodens r
Brachinus sclopeta r
Bradycellus caucasicus
Bradycellus csikii r
Bradycellus distinctus r
Bradycellus sharpi r
Calathus ambiguus
Calathus cinctus
Calathus mieropterus r
Calathus mollis
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Callislus lunalus '
Calosoma inquisitor
Calosoma maderoe auropunctatum '
Calosoma sycophanta
Carabus arvensis
Carabus auralus
Carabus auronitens
Carabus cancellotus
Carabus clathratus '
Carabus convexus
Carabus coriaceus
Carabus intricatus
Carabus monilis
Carabus nemoralis
Carabus nitens
Chlaenius nigricornis
Chlaenius nitidulus
Chlaenius trislis
Chlaenius vestitus
Cicinde/a campestris
Cicinde/a germanica
Cicinde/a hybrida
Cicinde/a maritima
Cicinde/a sylvatica '
Cychrus attenuatus '
Cymindis axillaris '
Cymindis humeralis
Cymindis moeuiaris '
Cymindis vaporariorum '
Demetrias monostigma
Diachromus germanus '
Dicheirotrichus gustavii
Dicheirotrichus obsoletus '
Dromius agilis
Dromius angustus
Dromius bifasciatus
Dromius fenestratus '
Dromius longiceps
Dromius meridionalis '
Dromius notalus
Dromius sigma

2
0
2
A

z
3
3
0
3

w

D

GB

DNBL

2
N

3
3

2

z

3

2
3

••
••••
•••
••••
•••
••

+
+
+
A

+
+
+

3

2
3

+

+

z

+
+

A
A
2
2
2
1

1
N
2
0

z

z

A

+
+
+

+

z

•••
••••
••

2

•••

+

3
3

z

+

+

2

+
+

z
z

3

2
2

+

+
+

+
+

2

2

A
2
2

+

+

?

2

z

z
+

+
+

0

3
3

z

z
z
z
z
3

z
z
z
z
B
0
B

z
z
z

3

+

z
z

2
B

+
+

z

z
z

2

0

z
z

+

z
z

3

+
+

?
0

+
+

+
+
+

••

z

+

•••

••••
•

z

2
3
3

N

+
+

2

z
+
+

z
+
+

z

•
•••
+
••
•
•
•

+

•

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

mAlgemene bespreking 1 174
Tabel ill.4. Vervolg
Table Il1.4. Contimted

Dyschirius angustatus
Dyschirius chalceus r
Dyschirius impunctipennis '
Dyschirius intermedius
Dyschirius r.itidus
Dyschirius obscurus '
Dyschirius politus
Dyschirius salinus
Dyschirius semistriatus'
Elaphrus aureus '
Elaphrus uliginosus
Harpalus ardosiacus '
Harpalus atratus'
Harpalus au turnna/is r
Harpalus azureus
Harpalus cordatus '
Harpalus dimidiatus '
Harpalusj7avescens
Harpalus froe/ichi
Harpalus griseus
Harpalus honestus '
Harpalus luteicomis '
Harpalus melancholicus
Harpalus melleti '
Harpalus modestus
Harpalus neglectus
Harpalus nitidulus
Harpalus puncticeps
Harpalus puncticollis
Harpalus quadripunctatus '
Harpalus ruftpalpis
Harpalus rupicola '
Harpalus sabulicola '
Harpalus serripes
Harpalus servus '
Harpalus signaticamis '
Harpalus smaragdinus
Harpalus solitaris '
Harpalus verna/is
Lebia chlorocephala
Lebia cruxminor r
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Lebia cyanocephala
Lebia marginata '
Leistus piceus '
Leistus spinibarbis
Licinus depressus r
Lionychus quadrillum '
Masoreus wetterhalli
Microlesfes maurus
Microlesles minutulus
Molops piceus r
Notiophilus aestuans
Notiophilus germinyi
Notiophilus quadripunctatus '
0/isthopus rotundatus
Panageus cruxmajor
Parophonus maculicomis '
Perigona nigriceps r
Perileplus areolalus'
Pogonus chalceus
Pogonus littoralis'
Pogonus fundipennis
Pristonychus terricola
Pterostichus aletrimus
Pterostichus cristatus r
Pterostichus groeilis
Pterostichus interstinctus r
Pterostichus kugelanni
Pterostichus lepidus
Pterostichus longicollis
Pterostichus macer
Pterostichus punctulatus r
Pterostichus quadrifoveolatus
Sphodnts leucophthalmus
Stenolophus skrimshiranus
Tachys bistn·arus
Tachys bisulcatus
Tachys mieros'
Tachys parvulus
Tachys quadrisignatus'
Tachys scraellaris'
Taclryta nana
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Trechus rubens '
Trechus seca/is
Trichocellus cognatus '
Trichotichnus laevicollis '
Trichotichnus nitens '
Zabrus tenebrioides '
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In Vlaanderen zijn maar liefst 201 van de 352 soort<?n loopkevers bedreigd (57%
van de inheemse loopkeverfauna): 32 soorten zijn "Uitgestorven in Vlaanderen", 20
soorten zijn "Met uitsterven bedreigd", 21 soorten zijn "Bedreigd", 25 soorten zijn
"Kwetsbaar", 91 soorten zijn "Zeldzaam" en 12 soorten zijn 'Waarschijnlijk
bedreigd" (Tabel 111.5).
In Wallonië zijn 199 van de 329 inheemse soorten loopkevers bedreigd (60% van
de totale loopkeverfauna): 29 soorten zijn "Uitgestorven", 26 soorten zijn "Met
uitsterven bedreigd", 14 soorten zijn "Bedreigd", 23 soorten zijn "Kwetsbaar", 101
soorten zijn "Zeldzaam" en 6 soorten zijn "Waarschijnlijk bedreigd" (DUFRÊNE,
persoonlijke mededeling), (Tabel 111.5).
In Duitsland komen 520 soorten loopkevers voor waarvan er 180 (35% van de
totale loopkeverfauna) op de Rode lijst terug te vinden zijn (GEISER, 1984): 5 soorten
zijn "Uitgestorven of niet meer waargenomen" ("Ausgestorben oder verschollen"),
15 soorten zijn "Met uitsterven bedreigd" ("Vom Aussterben bedroht"), 55 soorten
zijn "Sterk bedreigd" ("Stark gefáhrdet"), 84 soorten zijn "Bedreigd" ("Gefáhrdet")
en 21 soorten zijn "Potentieel bedreigd" ("Potentiell gefáhrdet"), (Tabel 111.5).
Groot-Brittannië telt 352 soorten loopkevers waarvan er 175 (50% van de totale
loopkeverfauna) op de Rode lijst voorkomen (HYMAN, 1992): 6 soorten zijn
"Uitgestorven" ("Extinct"), 26 soorten zijn "Bedreigd" ("Endangered"), 4 soorten
zijn "Kwetsbaar" ("Vulnerable"), 16 soorten zijn "Zeldzaam" ("Rare") en 2 soorten
zijn 'Waarschijnlijk bedreigd" ("Indeterminate"); voorts zijn er 120 zogenaamde
"Lokale" soorten (41 soorten ''Notable A" en 79 soorten "Notable B") (Tabel 111.5).
D ESENDER & TuRIN (1989) bespreken de ontwikkeling van de loopkeverfauna in
vier Westeuropese landen (Denemarken, Nederland, België en Luxemburg) en stellen
vast dat 14 2 (3 4%) van de 419 gemeenschappelijke soorten al dan niet sterk
bedreigd zijn (Tabel 111.5).

De volgende 32 soorten zijn bedreigd of zeldzaam in alle buurlanden of -regio's
waar Rode lijsten gemaakt werden en behoren dus tot de meest bedreigde soorten
van Noordwest-Europa, wat er wijst dat overal dezelfde negatieve factoren actief
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zijn (de soorten met een "t " zijn inmiddels uitgestorven in Vlaanderen, de soorten
met een "r" bevinden zich in Vlaanderen aan de rand van hun areaal) :
Agonum viridicupreum '
Amara fulvipes r
Amara strenua I
Anisodactylus poeciloides I
Anisodactylus signalus '
Bernbidion elangaturn '
Bernbidion litorale
Blethisa multipunctata
Callistus lunatus'
Calosoma inquisitor
Calosoma maderae auropunctatum r,t
Carabus clathratus '
Carabus convexus I
Carabus intn'catus
Carabus nitens
Cicinde/a germanica

Cicinde/a maritima
Cymindis axillaris r.t
Cymindis humeralis
Cymindis macularis '
Diachromus germanus '
Dyschirius intermedius
Elaphrus au reus '
Harpalus ardosiacus'
Harpalus jlavescens
Lebia cyanocephala I
Lebia marginata r.t
Parophonus maculicornis '
Pterostichus punctulatus r,t
Stenolophus skrimshiranus
Tachys mieros'
labnis tenebrioides r

Tabel ill.5 . Aantal soorten per Rode lijst-categorie in Vlaanderen, Wallonië, Duitsland, GrootBrittannië en Noordwest-Europa (Denemarken, Nederland, België en Luxemburg). 0 = Uitgestorven
in Vlaanderen, 1 = Met uilsterven bedreigd, 2 = Bedreigd, 3 = Kwetsbaar, Z = Zeldzaam, B =
Waarschijnlijk bedreigd. Voor Groot-Brittannië wordt geen onderscheid gemaakt tussen de
categorieën "Met uitsterven bedreigd" (!) en "Bedreigd" (2). Voor Noordwest-Europa wordt een
benadering van de bedreigingscategorieën van DESENDER & TuRIN (1989) gegeven.

Table l!/.5. Number of species per Red list category in Flanders, Wallonia, Germany, Great-Bn'tain
and North Western Europe (Denmark, The Netherlands, Belgium and Luxemburg}. 0 = Extinct in
Flanders, 1 = Critically endangered, 2 = Endangered, 3 = Vu/nerable, Z = Rare, B =
Jndetem1inate. For Great-Britain the categories are grouped together. For North Western Europe
the categories are interpreled according to DESENDER & TURIN (1989) .
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3 I Herzien van de Rode lijst
Aangezien de verspreiding en de bedreigingsgraad van loopkevers aan verandering
onderhevig zijn, zullen ook Rode lijsten regelrnatig herzien moeten worden. Doordat
de gebruikte criteria voor de Rode lijst cijfermatig ingevuld werden, kunnen alle
soorten na een zekere tijd met dezelfde criteria, opnieuw onderworpen worden aan
een analyse. Het voorstel van de NATIJURBESCHERMINGSRAAD (1994) om de Rode
lijsten van Nederland om de tien jaar te herzien, zou ook in Vlaanderen toegepast
kunnen worden. Op die manier blijft de Rode lijst immers "up-ta-date" en kunnen op
elk motnent de meest prioritaire beschermingsmaatregelen genomen worden.
Tevens kan een dergelijk regelrnatig updaten van de bestanden en de daaruit
resulterende Rode lijst een stimulans betekenen voor verder onderzoek van relatief
onderbemonsterde habitaten of gebieden. Daarenboven zou een nog betere
onderbouw van een dergelijke Rode lijst ook uit kwantitatieve lange termijn reeksen
(monitoring) moeten kunnen bestaan. Natuurlijke populatieschommelingen, vooral
ten gevolge van klimatologische en meteorologische veranderingen, zouden dan ook
beter in te schatten zijn. Hoewel dergelijk lange termijn populatiedynamisch
onderzoek op loopkevers zeer arbeidsintensief is, gebeurt het op kleine schaal ook
reeds in Vlaanderen: reeds meer dan vijf jaar worden continu de loopkeverpopulaties
van enkele kustduinhabitaten gevolgd (DESENDER & BAERT, in druk).

Bernbidion norrnammm (ware grootte= 3,0 mm)
Bembidion normannum (reallength = 3.0 mm)
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BIJLAGE
Bijlage I. Lijst van de Vlaamse loopkevers met vermelding van het aantal UlM-hokken vóór en na 1950,
de trend bekomen na het uitvoeren van een G-test, de Rode lijst-categorie, het gebruikte criterium om de
soort in de Rode lijst in te delen en de habitatcode. 1 = de soort zit in Vlaanderen aan de rand van haar
1
areaal; = de soort is in Vlaanderen waarschijnlijk een toevallige gast; i = de soort is geünporteerd in
Vlaanderen. T = Trend: -,-t+t- = zeer sterke achteruitgang, vooruitgang · het aantal UlM-hokken
(p~0,001); ~++ = sterke achteruitgang, vooruitgang (p ~ 0,01); -,+ = vrij sterke achteruitgang,
vooruitgang (p ~ 0,05); ns = geen significant verschil. RLK = Rode lijst-categorie: 0 = Uitgestorven in
Vlaander~= Met uitsterven bedreigd, 2 =Bedreigd, 3 =Kwetsbaar, Z = Zeldzaam-;B =Waarschijnlijk
bedreigd~._..,
A= Achteruitgaand, .......
?= _.
Onvoldoénde gekend:N = Momentecl niet bedreigd:'= = de soort is niet
--...
opgenomen in de Rode lijst, omdat ze zich waarschijnlijk nooit in Vlaanderen voortgeplant heeft (deze
soorten werden in Vlaanderen enkel waargenomen vóór 1950). Cr= Criterium voor het indelen van de
soorten in de Rode Lijst (zie hoofdstuk 5). HK= Habitatcode: BO(Ë) =Overige bossen (eruytope soorten);
BO(S) = Halfnatuurlijke bossen (stenotope soorten); DG = ï5roge graslanden; DH(E) = Overige droge
hä5'itaten (eruytope soorten); DH(S) =Droge habitaten (stenotope soorten); DS = J:Jiiii'ien en stranden; HH
= Heide en hoogveen; KSH = Kalkgraslanden, stenige hellingen en anderë'Xérothemre habitaten; MO =
Moerassen; OSW = Oevers van stromend water, RA = Ruigten en akkers; SS = Slikken en s~en;
SW(E) = OêvefS van stilstaand, eutroof water; SW(Ö) = Oevers van stil~, oligotroof water, VG =
Vochtige graslanden; VH(E) =Overige vochtige hab1tafen ( eruytope soorten).

Annex 1.List of the c-;;;;;;;d beetles of Flanders with the number of UTM squares before and after
1950, the trend as a result of the G-test, the Red list category, the criterium used for the
classification of the species in the Red listand the habitat code. ' = the species is on the edge of its
distribution area, 1 = the species is accidentally found in Flanders, 1 = the species has been
accidentaelly introduced in Flanders. T = Trend: ---, + ++ = very strong decrease, increase in the
number of UTM squares (p 5{ 0,001); --, + + = strong decrease, increase in the number of UTM
squares (p 5{ 0, 01); ); -, + = moderately strong decrease, increase in the number of UTM squares (p
5{0,05); ns = no significant difference in the number of UTM squares. RLK = Red list categories: 0
= Extinct in Flanders, 1 = Critically endangered, 2 = Endangered, 3 = Vulnerable, Z = Rare, A =
Near- threatened, B = 1ndetemrinate, ? = Insrif.ficiently known, N = SafefLow risk. (0) = Species
observed in Flanders only before 1950 but which probably never had reproducing populations here.
Kr = Criterium: criterium used to classify the species into the Red list (see chapter 5). HK = Haitat
codes: BO(E) = Woodland (eurytopic species), BO(S) = Woodland (stenotopic species), DG = Dry
grasslands, DH(E) = Other dry habitats (eurytopic species), DH(S) = Different habit;;ï;' on dry
sandy soil (s~pic species), DS = Dunes and beaches, HH = '/i;;;'ihLand and bogs, KSH = Chalk
grasslands, stony slopes and other xerothemric habitats, MO = Marslres,..Q§!! = River and rivu/et
banks, RÄ = Ruderal sites and arabie land, SS = Salt marshes, ~= eutrophic standing water,
SW(O) ~ Oligotrophic standing water, VG---;: Moist grasslands, VH(E) = Other moist habitats
(eurytopic species).
---.
Soort

Abax ater (VILLERS, 1789)
Abax carinatus (DuFrsCHlvfiD, 1812)'
Abax ovalis (DUFTSCHlvfiD, 1812)'

-

-

-

VSO

N50

T

26

67

1
9

0
6

RLK

Kr

HK

++

N

N

ns
ns

(0)
Z

Z.b

BO(E)
BO(S)
BO(S)
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Annex 1. Continued
Soort

Aha.x parallelus (DUFfSCIDv!ID, 1812)'
Acupalpus brunnipes (STURM, 182S)
Acupalpus consputus (DUFfSCIDv!ID, 1812)
Acupalpus dubius SCI-llLSKY, 1888
Acupalpus exiguus (DEJEAN, 1829)
Acupalpusjlavicollis (STIJRM, 182S)
A cupa/pus meridianus (LINNAEUS, 1767)
Acupalpus parvulus (STIJRM, 182S)
Acupalpus transversalis (SCHAUM, 1862) '
Aepus marinus (STROEM, 1768)
Agonum albipes (FABRJcrus, 1796)
Agonum assimile(PAYKULL, 1798)
Agonum dolens (SAHLBERG, 1827)'
Agonum dorsale(PON!'OPPIDAN, 1763)
Agonum ericeti (PANZER, 1809)'
Agonum fuliginosum (PANZER, 1809)
Agonum gracile (GYLLENHAL, 1827)
Agonum gracilipes (DUFfSCIDv!ID, 1812) r.O
Agonum /ivens(GYLLENHAL, 1810)
Agonum lugens(DUFfSCIDv!ID, 1812)
Agonum marginatum (LINNAEUS, 17S8)
Agonum micans NICOLAI, 1822
Agonum moesturn (DUFfSCIDv!ID, 1812)
Agonum muelleri (HERBsT, 178S)
Agonum nigrum DEJEAN, 1828
Agonum obscurum(HERBST, 1784)
Agonum piceum (LINNAEUS, 17S8)
Agonum scitulum DEJEAN, 1828
Agonum sexpunctatum (LINNAEUS, 17S8)
Agonum thoreyi (DEJEAN, 1828)
Agonum versutum (GYLLENHAL, 1827)
Agonum viduum (PANZER, 1797)
Agonum viridicupreum (GoEZE, 1777) r
Amaraaenea(DEGEER, 1774)
Amara anthobia VILLA, 1833'
Amara apricaria (PAYKULL, 1790)
Amara aulica (PANZER, 1797)
Amara bifrons (GYLLENHAL, 1810)
Amara brunnea(GYLLENHAL, 1810)
Amara communis (PANZER, 1797)
Amara concinna ZIMMERMAN, 1831 '

vso

NSO

T

RLK

Kr

HK.

8
3S
3S
29
8
37
S4
S9
1
3
48
43
1
61
0
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17
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6
71
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0
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3.a
N
N
Z.b
N
N
N
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DH(S)
SW(E)
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SW(E)
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21
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16
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3
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S1
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31
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17
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0
33
1
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ns
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ns
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ns
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ns
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9
71
JO
128
40

ss
34
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+
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N
N
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N
N
N
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0
N
N
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N
B
N
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2
0
N

z
N
N
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A
N
3
N

z
N
N
N
N
N
B
N
(0)

0
N
N
N
B.a
N
N
Z.a
2.b
0
N
Z.c
N
N
Z.c
N
2.b
I.b
A
N
3.b
N
Z.b
N
N
N
N
N
B.a
N

VH(E)

DH(E)
SW(O),MO
OSW?

ss
SW(E),OSW
BO(E)
SW(O)
RA,DH(E)
HH
VHtE),BO(E)
MO,HH
DH(S)
BO(S)
SW(E)
SW(O)
OSW,SW(E)
SW(E)
DH(E)
VG
VH(E)

SW(E),OSW
SW(E),OSW
DH(S)
MO,SW(E)
SW(O)
SW(E)
VG
DH(E)
DG
DH(E),RA
VG
DH(S)
BO(S)
VH(E)

osw
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r----_
fr

r-----!
ll<XSJ
D~S)

SW(EJ

Ma
SW(EJ

VH(E)

DH(E)
SW(O),MO
OSW?

ss
SW(E),OSW
OCXEJ

SW(O)
RA,DH(EJ
HH
VH(E),B(XEJ
MO,HH
DH(S)
BQ'SJ
SW(E)
SW(O)
OSW,SW(E)
SW(E)
DH(E)
VG
VH(E)
SW(E10SW
SW(E),OSW
DH(S)
MO,SW(E)
SW(O)
SW(E)
VG
DH(E)
DG
DH(E),RA
VG
DH(S)
B<XS)
VH(E)

osw

vso

N50

T

RLK

Kr

HK

Amaro consularis (DuFrsCHMID, 1812)
17
Amaro convexior STEPHENS, 1828
16
Amaro convexiuscula (MARSHAM, 1802)
6
Amaro cursitans (ZIMMERMAN, 1831)'
3
Amaro curta DEJEAN, 1828
• 20
Amaro equestris(DUFTSCHMID, 1812)
13
Amaro eurynota (PANZER, 1797)
17
18
Amaro Jamelica ZIMMERMAN, 1832 '
Amarofamiliaris(DUFTSCHMID, 1812)
72
Amarofulva(O.F. MûLLER, 1776)
45
Amaro fulvipes SERVTI...LE, 1821 '
0
7
Amaro infima (DUFTSCHMID, 1812) '
Amaro kulti FASSATI, 194 7 '
11
Amaro lucida(DuFrsCHMID, 1812)
10
42
Amaro /unicollis SCHIOOTE, 1837
9
Amaro montivaga STIJRM, 1825 '
Amaro municipalis (DUFTSCHMID, 1812)'
2
Amaro nitida STIJRM, 1825
Amaro ovata (FABRlCIUS, 1792)
32
Amara plebeja (GYLLENHAL, 181 0)
73
Amaro proetem1issa (SAHLBERG, 1827)
12
Amara q~tense/i (SCHOENHER, 1806)'
10
Amaro similata (GYLLENHAL, 181 0)
55
Amara spreta DEJEAN, 1831
52
Amara strenua ZIMMERMAN, 1831
3
Amara tibialis (PA YKULL, 1798)
15
Amara tricuspidata DEJEAN, 1831
14
Ani/lus caecus DuvAL, 1851'
2
Anisodactylus binotatus (FABRlCnJS, 1787)
69
Anisodactylus nemorivagus (DUFTSCHMID, 1812) ' 13
Anisodactylus poeciloides (STEPHENS, 1828)
6
Anisodactylus signalus (P ANZER, 1797) '
2
Asaphidion curtum (HEYDEN, 1870)
34
Asaphidion j/avipes (LINNAEUS, 1761)
41
Asaphidion pallipes (DuFrscHMID, 1812)
26
Asaphidion stierfini (HEYDEN, 1880)'
1
Badister anomalus PERRls, 1806 '
7
Badister bul/atus (ScHRANK, 1798)
39
Badisterdilatatus CHAUDOIR, 1837
18
Badister lacet10SUS STIJRM, 1815 r
24
Badister peltaflis (PANZER, 1797)
3

12
8
18
3
27
8
8
14
110
41
1
9
3

ns

z

13

ns

z

93
3
1
0
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1
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DH(S)
DG
SS,KSH
DH(S)
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Soort
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z
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z
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z
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z
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1
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N
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1
0
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1
0
3
39
51
9
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27
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4

z

I

0

ns
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+++
ns

z
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N
2

z
z
N
N
N

z

N
N
Z.c
I. a
N
N
0
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I. a
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0
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Z.b
Z.c
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N
N
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osw
DS,DG
DG
?
VH(E)
. HH

ss
DH(S)?
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SW(E)
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SW(E),BO(S)
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Soort
Badi ster sfxlalis (DUFTSCHN!ID, 1812)
Badister unipustulatus BoNELLI, 1813
Bernbidion aeneurn ÛERMAR, 1824 r
Bernbidion argenteolurn(AHRENs, 1812)
Bernbidion arliculaturn (PANZER, 1796)
Bernbidion assirnile GYLLENHAL, 1810
Bernbidion atrocoeruleurn STEPHENS, 1829'
Rembidion biguitaturn (FABRlCIUS, 1779)
Bernbidion bipunctatum (LINNAEUS, 1761) '
Bernbidion bnu:ellense WESMAEL, 1835
Rembidion clarki DAWSON, 1849 r
Rembidion decorum ZENKER, 1801'
Bernbidion deleturn SERVll..LE, 1821
Bernbidion dentellum (THUNBERG, 1787)
Rembidion do ris (PANZER, 1797)
Bernbidion elangaturn DEJEAN, 1831 '
Rembidion ephippium (MARsHAM, 1802)
Bernbidionfemoratum STIJRM, 1825
Bembidionfluviatile DEJEAN, 1831 r
Bembidionfimzigall_tm(DUFTSc HMJD, 1812)
Bernbidion genei KüSTER, 1847
Bernbidion gilvipes STIJRM, 1825
Bernbidion guttula (FABRlCIUS, 1792)
Rembidion harpaloides SERVll..LE, 1821
Rembidion humerale STIJRM, 1825 '
Rembidion iricolor BEDEL, 1879
Rembidion lampros (HERBST, 1784)
Rembidion laterale SAMOUELLE, 1819
Rembidion litorale(OLIVJER, 1791)
Rembidion lunaturn (DUFTSCHMID, 1812)
Bernbidion lzmulatum (FoURCROY, 1785)
Rembidion mannerheimi SAHLBERG, 1827
Rembidion maritimum STEPHENS, 1839
Rembidion milleri DuvAL, 1851'
Bernbidion minimum FABRlCIUS, 1792
Bernbidion monticola STIJRM, 1825 '
Rembidion nigricome GYLLENHAL, 1827 '
Rembidion nomzammm DEJEAN, 1831
Rembidion obliquum STIJRM, 1825 '
Rembidion obtusum SERVll..LE, 1821
Rembidion octomaculatum (GoEZE, 1777)'

vso

NSO

T

RLK

Kr

HK

26
17
8
14
59
42
3
51
10
30
2
12
16
38
32
6
9
54
2
10
39
13
38
18
3
12
88
5
18
6
30
21
15
7
19
5
15
12
27
38
9

55
26
7
10
89
78
0
79
16
43
8
6
21
72
32

ns

N
N

N
N
Z.b
Z.b
N
N
0
N
Z.c
N
Z.b
3.b
Z.c
N
N
l.b
3.b
N
Z.a
Z.c
N
N
N
Z.c
Z.a
Z.c
N
B.b
2.a
Z.b
N
N
2.b
Z.a
N
0
Z.b
3.h
N
N
Z.c

VH(E)
RA,BO(E)
SS,VG
SW(O)
VH(E)
SW(E)

3
80
2
18
64
32
48
25
3
14
137
4
4
4
84
29
6
3
26
0
9
8
29
60
24

ns
ns
ns
ns
ns
ns
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N
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z
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N
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z
3

ns

z
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N
N
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3
N

ns

ns

ns
ns
ns
ns
ns
ns

ns
ns

ns
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z

N
N
N

z
z
z
N
B
2

ns

z

+++
ns

N
N
2

ns

z

ns

N
0

ns
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z
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3
N
N
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osw
VG,SW(E)
SW(O)
SW(O),OSW
BO(S)

osw
BO(E)
SW(E),OSW
SW(O)

osw
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SW(O),DH(S)

osw
SS,VG
SW(O),DH(E)
VH(E),SW(O)
VH(E)
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ss
SW(O),OSW
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SS,SW(E)
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Soort

VII(E)

~)
SS,VG
SW(O)

VII(E)
SW(E)

osw
VG,SW(E)
SW(O)
SW(O),OSW
BCXS)

osw
BCXf)
SW(E),OSW
SW(O)

osw

ss
SW(O),DH(S)

osw
SS,VG
SW(O),DH(E)
VH(E),SW(O)
VH(E)
VH(E),BO(E)
HH

ss
DH(E)

ss
SW(O),OSW
SW(E)
VH(E)
BO(S)

ss
SW(O)
SS,SW(E)

osw
HH

ss
SW(O)
RA
SW(E)

vso

Bernbidion pallidipenne (ILLIGER, 1801)
s
Bernbidion prosinurn (DUFTSCHMID, 1812) r
4S
Bernbidion properons STEPHENS, 1829
Bernbidion punctulaturn DRAPIEZ, 1820
8
Bernbidion quadrirnaculaturn (LINNAEUS, 1761)
4S
Bernbidion quadnjJUstulaturn (SERVU.LE, 1821)
18
1S
.Bernbidion quinquestriaturn ÜYLLENHAL, 1810
Bernbidion saxatile ÜYLLENHAL, 1827
Bernbidion sernipunctaturn DoNOVAN, 1806
28
Bernbidion stephensi CROTCH, 1866
6
3
Bernbidion stornoides DEIEAN, 1831 '
4
Bernbidion teneliurn ERICHSON, 1837 '
Bernbidion testaceurn (DUFTSCHMID, 1812)
6
Ben1bidion tetracolurn SA Y, 1823
88
Bernbidion tibiale (DUFTSCHMID, 1812)
8
Bernbidion variurn (ÜLIVIER, 179S)
39
s
Bernbidion velox (LINNAEUS, 1761)
23
Blethisa multipunctata (LINNAEUS, 17S8)
Brochinus erepitons (LINNAEUS, 17S8)
8
Brochinus explodens DUFTSCHMID, 1812 r
4
Brochinus sclopeta (F ABRICIUS, 1792)'
3
10
Brodycellus caucasicus (CHAUDOIR, 1846)
1
Brodycellus csikiiLACZO, 1912'
Brodycellus disfinelus (DEJEAN, 1829)'
6
S2
Brodycellus harpalinus (SERVll.LE, 1821)
27
Brodycellus ruftcollis (STEPHENS, 1828)
Brodycellus sharpi JoY, 1912'
11
Brodycellus verbasci (DUFTSCHMID, 1812)
29
38
Broscus cephalotes {LINNAEUS, 17S8)
36
Calathus ambiguus (PA YKULL, 1790)
Calathus cinctus MoTSCHULSKY, 1850
32
Calatlms errotus (SAHLBERG, 1827)
61
S7
Calathus fitscipes (GoEZE, 1777)
Calathus melanocephalus (LINNAEUS, 1758)
S3
Calathus microptents (DUFTSCHMID, 1812)'
11
13
Calatlms mollis (MARsHAM, 1802)
Calat/uts rotundicollis DEJEAN, 1828
27
CallishlS lunarus (FABRJCIUS, 1775) r
12
Ca losoma inquisitor (LINNAEUS, 1758)
30
Colasoma maderoe auropunctatum (HERBST, 1784)' S
Ca losoma reticulatum (F ABRICIUS, 1787)'
I

NSO

T
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Kr

HK

ns

ss
osw

+++

1
(0)
N

Lb

0
108
4
102
19
14
0
23

ns

z

++

N

ns
ns
ns

(0)

ns

s

ns

2
0
4
140
0
4S
2
3
1
1
0
3
3
6
99
31
22
62
38
9
21
S9
81
97
8
16

ns
ns
ns
ns
ns

z
z
z
z

B
0
B
N
0
N

z

ns

ns
ns

+
ns
ns

+
ns

0
3
?

z
N
N

z

ns

N
N
2
3
N
N
N

ns
ns

z
z

ss

ns

1
6
0
0

ns

N
1
2
0
(0)

ns
ns

N
Z.b
N
Z.c
Z.c
Z.c
Z.b
B.b
0
B.b
N
0
N
Z.a
La
Lb
l.b
0
3.b
?.b
Z.b
N
N
Z.c
N
N
2.a
3.a
N
N
N
Z.b
Z.c
N
La
2.a
0

VG

osw
DG,RA
SW(E)
BO(E),RA
OSW,SW(E)
SW(O)
SW(O)
BO(S)

ss
osw
DH(E),SW(E)

osw
SS,SW(O)
SW(O)
HH
KSH
KSH
KSH
HH,DG
DS
DS
DH(S)
HH
BO(E)
DH(E),RA
DH(S)
DG
DS,HH
DH(S),DH(E)
DH(E)
DH(E)
DH(S)
DS
BO(S)
KSH
BO(S)
DH(S)
HH
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vso

NSO

Calosoma sycophanta (LINNAEUS, 1758)
24
Carabus arvensis HERBsT, 1784
18
75
Carabus auratus LINNAEUS, 1761
Carabus auronitens FABRICIUS, 1792
7
Carabus cancellatus lLLIGER, 1798
39
Carabus clathratus LINNAEUS, 1761 r
14
Carabus convexus FABRICIUS, 1775
11
Carabus coriaceus LINNAEUS, 1758
36
Carabus granulatus LINNAEUS, 1758
64
Carabus intricatus LINNAEUS, 1761
9
Carabus monilis FABRICIUS, 1792
50
Carabus nemoralis O.F. MOLLER, 1764
54
27
Carabus nitens LINNAEUS, 1758
Carabus nodulosus CREI.JfZER, 1799
1
Carabus problematicus HERBST, 1786
38
Carabus violaceus purpurascens FABRICIUS, 1787 r 35
41
Chlaenius nigricomis (FABRICIUS, 1787)
Chlaenius nitidulus (SCHRANK, 1781)
30
8
Chlaenius tristis (SCHALLER, 1783)
Chlaenius vestitus (PAYKULL, 1790)
22
65
Cicinde/a campestn's LINNAEUS, 1758
6
Cicinde/a gennanica LINNAEUS, 1758
66
Cicinde/a hybrida LINNAEUS, 1758
16
Cicinde/a man'tima DEJEAN, 1822
Cicinde/a sylvatica LINNAEUS, 1758 r
23
43
Clivina collaris {HERBST, 1784)
58
Clivinafossor(LINNAEUS, 1758)
6
Cychrus attenuatus FABRICIUS, 1792 r
18
Cychrus carahoides (LINNAEUS, 1758)
Cymindis axillaris (FABRICIUS, 1794) r
2
12
Cymindis humeralis {FOURCROY, 1785)
Cymindis macu/aris FISCHER VON WALDHEIM, 1824 r 6
8
Cymindis vaporariorum (LINNAEUS, 1758) '
62
Demetrias atricapillus (LINNAEUS, 1758)
19
Demetrias imperialis (GERMAR, 1824)
7
Demetrias monostigma SAMOUELLE, 1819
17
Diachromus gennanus (LINNAEUS, 1758) r
13
Dicheirotrichus gustavii CROTCH, 1871
7
Dicheirotrichus obsoletus {DEJEAN, 1829)'
28
Dromius agilis (FABRICIUS, 1787)
7
Dromius angustus BRULLÉ, 1834

2
7

Soort

T

44

10
11
9
0
11
97
28
45
9
0
40
39
8
8
1
23
53
2
57
6
9
71
99
8
37
0
7
7
4
69
38
11
9
12
10
25
11

ns
ns

ns

ns
ns
ns

ns
ns

ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

RLK.

Kr

HK.

2

I. a
2.b

BO(S)
HH,BO(E)
DH(E)
BO(S)
DH{E),RA
HH
KSH
BO(E)
VH{E),BO(E)
BO(S)
VG
DH(E)
HH
BO(S)
HH
HH
SW{E)
SW(E)
SW{E)
SW(O)
DH(E)
RA
DH(S)
DS
HH
VH(E)
DH(E)
BO(S)
BO(S)
HH,KSH
HH
HH
HH
VH(E)
MO
DS,MO
SW(O),BO(E)

A

A

z
3
3
0
3
N
1

Z.b
3.a
3.h
0
3.a
N
l.b

A
A

A
A

2
(0)
N
N
2
2

2.a

z
A

A

z

Z.a

A

A

2
2
N
N

2.b
2.a
N
N
Z.b
N
0
Z.b
Z.b
Z.b
N
N
Z.c
3.b
Z.c
Z.b
Z.c
Z.c

z

N
0

z
z
z
N
N

z
3

ns
ns
ns
ns

N
N
2.a
2.a
l.b
Z.c

z
z
z
z

ss
ss
BO(S)
BO(S)
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Kr
HK
~

Soort

I.a
~.b

A
~. b

3.a
!.h

BQ:SJ
HlJ,BqEJ
DII(EJ

BQ:SJ
DH(E),RA
Hl!
KSH
BqE)

.a
N VH{E),B(xEJ
.b
BQ:SJ
A
VG
16,

DH{E)

.a

Hl!
BQ;S)

N
N
.a
.a

Hl!
Hl!
SW(E)
SW(E)
SW(E)
SW(O)
DH(E)
RA
DH(S)

os
!lH
VH(E)
DH(E)
BqSJ
BqS)
HH,KSH
!lH
!lH
!lH
VH(E)
MO
DS,MO
SW(O),BtXf)

ss
ss

BqS)
B<XSJ

vso

Dromius bijascialus DEJEAN, 1825
0
Dromius / enestratus (FABRJCJUS, 1794) r
5
Dromius linearis (OuviER, 1795)
41
Dromius longiceps DEJEAN, 1826
1
Dromius melanocephalus DEJEAN, 1825
32
Dromius meridionalis DEJEAN, 1825 '
4
Dromius notalus STEPHENS, 1827
5
Dromius quadrimaculatus (LINNAEUS, 1758)
33
Dromius sigma (Rossi, 1790)
6
Dromius spilotus (ILLIGER, 1798)
31
Drypta dentata (Ross1, 1790)
1
40
Dyschin'us aeneus (DEJEAN, 1825)
Dyschirius angustatus (.ÄHRENS, 1830)
5
Dyschirius chalceus ERJCHSON, 1837 r
6
1
1
Dyschirius extensus PurzEYS, 1846 '·
Dyschirius globosus (HE.RBsT, 1783)
57
Dyschirius impunctipennis DAWSON, 1854'
2
13
Dyschirius intennedius PurzEYs, 1846
Dyschirius /aeviuscu/us PurzEYS, 1846 r
1
15
Dyschirius luedersi WAGNER, 1915
7
Dyschirius nitidus (DEJEAN, 1825)
Dyschirius obscurus GYLLENHAL, 1827 r
6
26
Dyschirius politus(DEJEAN, 1825)
9
Dyschirius salinus SCHAUM, 1843
Dyschirius semistriatus (DEJEAN, 1825) r
4
32
Dyschin'us thoracicus (Rossi, 1790)
6
Elaphrus aureus MûLLER, 1821 '
40
Elaphrus cupreus DuFrsCHlviiD, 1812
46
Elaphrus riparius (LINNAEUS, 1758)
25
Elaphrus uliginosus FABRJCJUS, 1775
80
Harpalus affinis (SCHRANK, 1781)
41
Harpalus anxius (DUFTSCHlvflD, 1812)
Harpalus ardosiacus (LUTSHNIK, 1922) r
3
Harpalus atratus LATREILLE, 1804 r
6
10
Harpalus attenuatus STEPHENS, 1828 '
Harpalus autumnalis (DUFTSCHlviiD, 1812) r
12
6
Harpalus azureus (FABRJCJUS, 1775)
7
Harpalus cordatus (DUFTSCHlvflD, 1812)'
12
Harpalus dimidiatus (Ross1, 1790)'
34
Harpalus distinguendus (DUFTSCHlviiD, 1812)
Harpalus jlavescens (PILI.ÉR. & MI'rrERPACHER, 1783) 9

N50
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z
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z
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z

ns
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3
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3
0
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0
0
0
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N
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z
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N
3
N
N
?
0
N
2
0
0
0
N
3

ns

ns
ns
ns
ns

ns

N
Z.b
Z.a
N
0
3.b
N
0
Z.b
Z.c
Z.c
l.b
N
Z.a
N
N
3.a
N
N
?.b
0
N
2.b
0
0
0
N
3.b

osw
DS,DH(S)

ss
ss
VH(E)

DS
SW(O),OSW
SW(O)
SW(E)

osw
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SW(O)

ss
SW(O)
SW(O)

osw
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SW(O)
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DG,HH
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KSH
SW(E),RA
DS,DG

196

1

Bijlage I. Vervolg
Annex 1. Continued
Soort
Harpalusfroelichi STIJRM, 18I8
Harpalus griseus (PANZER, I797)
Harpalus honeslus (DUFTSCHMID, I8I2) r
Harpalus lalus (LINNAEUS, I7S8)
Harpalus luteicomis (DUFTSCHMID, I8I2) r
Harpalus melancholicus DEJEAN, 1829
Harpalus melleti HEER, I837 r
Harpalus modeslus DEJEAN, I829
Harpalus negleelus SERVll..LE, I82I
Harpalus nitidulus STEPHENS, I828
Harpalus puncticeps STEPHENS, I828
Harpalus puncticollis (PAYKULL, I798)
Harpalus quadripunctalus DEJEAN, I828 r
Harpalus rubripes (DUFTSCHMID, I8I2)
Harpalus ruftbarbis (FABRicrus, 1792)
Harpalus ruftpalpis STIJRM, I8I8
Harpalus ruftpes (DE GEER, I774)
Harpalus rupicolaSTIJRM, I8I8 r
Harpalus sabulicola (PANZER, I796) r
Harpalus serripes(QUENSEL, I806)
Harpalus servus (DUFTSCHMID, I8I2) r
Harpalus signaticamis (DUFTSCHMID, I8I2) r
Harpalus smaragdinus(DUFTSCHMID, I8I2)
Harpalus solitaris DEJEAN, I829 r
Harpalus tardus (PANZER, I797)
Harpalus verna/is (DUFTSCHMID, I8I2)
Lebia chlorocephala (HoFFMANN, 1803)
Lebia cruxminor (LINNAEUS, I7S8) '
Lebia cyanocephala (LINNAEUS, I7S8)
Lebia marginata (FoURCROY, I78S) r
Leislus ferrugineus (LINNAEUS, I7S8)
Leislus fulvibarbis DEJEAN, I826 '
Leislus piceus fR.öHI..ICH, 1799 r
Leislus rufomarginalus DUFTSCHMID, I8I2'
Leislus spinibarbis (FABRicrus, I77S)
Leislus terminalus (HELLWIG, I793) r
Licinus depressus (PAYKULL, I790) r
Licinus punctalulus (FABRICnJS, I792) '
Lionychus quadrillum (DUFTSCHMID, I8I2) r
Larieera pilicomis (FABRICrus, 177S)
Masoreus wetterhalli (GYLLENHAL, 18I3)

vso

NSO
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24
3
27
3
3
0
12
I8
9
I8
I2
4
3S
IS
2I
77
4
2
13
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4

s
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9

ss
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4
7
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0
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26
3
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0
0
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N
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3.b
N
Z.b
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DG
KSH
DH(E)
DH(E)
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KSH
KSH
DG,DS
KSH
KSH,RÁ
KSH
BO(S)
DH(E)
DH(E)
DH(S)
RA
KSH
KSH
DG,DS
DS,DH(S)
DH(S)
DG
DH(S)
DH(E)
DG,DS
VG,DH(E)
KSH
DG
DH(S)
DH(E)
BO(E)
BO(S)
BO(E)
BO(S),HH
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2
0
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2
2
0
22
4
40
42
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2
0

+
ns

0

2

ns
ns
+
ns
ns
ns
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0
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0
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3
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0
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z
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0
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z

·o
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+++
+++
ns
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8
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N
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3
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Soort

2.b
2.a
0
N
lb

l.a
.a
.a
.c
b
b
N

IXl,llJ!,OO

lXl
KSH
D~

DII(E)

00
KSH
KSH
OO,DS
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Melabletusfoveatus (FoURCROY, 1785)
Metabletus tnmcalellus (LINNAEUS, 1761)
Microlesles maurus (STURM, 1827)
Microlesles minutulus (GoEZE, 1777)
Molops piceus (PANZER, 1793) '
Nebria brevicollis (FABRICIUS, 1792)
Nebria livida (LINNAEUS, 1758)'
Nebria sa/ina FAIRMAIRE, 1854
Notiophilus aestuans MOTSCHULSKY, 1864
Notiophilus aquaficus (LINNAEUS, 1758)
Notiophilus biguttatus (FABRICIUS, 1779)
Notiophilus germinyi FAUVEL, 1863
Notiophilus palustris (DUFTSCHMID, 1812)
Notiophilus quadripunctatus DEJEAN, 1826 '
Notiophilus rufipes CURTIS, 1829
Notiophilus substriatus WATERHOUSE, 1833
Odacanlha melanura (LINNAEUs, 1767)
Olisthopus rotundatus (PAYKULL, 1798)
Omophron limbaturn (FABRICIUS, 1776)
Oodes helopioides (FABRICIUS, 1792)
Panagaeus bipustulatus (FABRICIUS, 1775)
Panagaeus cruxmajor (LINNAEUS, 1758)
Parophonus maculicomis {DUFfSCHMID, 1812)'
Pairobus atrorufus (STROEM, 1768)
Perigona nigriceps (DEJEAN, 1831) '
Perileplus areolalus (CREIJTZER, 1799)'
Pogonus chalceus (MARsHAM, 1802)
Pogonus liltoralis {DUFfSCHMID, 1812) '
Pogonus luridipennis (GERMAR, 1822)
Pristonychus lerricola (HERBsT, 1783)
Pterostichus anthracinus (TLLIGER, 1798)
Plerostichus alerrimus (HERBsT, 1784)
Plerostichus cristatus {DuFoUR, 1820)'
Plerostichus cupreus (LINNAEUS, 1758)
Plerostichus diligens (STURM, 1824)
Pterostichus gracilis (DEJEAN, 1828)
Plerostichus interstinctus STURM, 1824 '
Pterostichus kugelanni (PANZER, 1797)
Pterostichus lepidus (LESKE, 1785)
Pterostichus longicollis (DUFTSCHMID, 1812)
Pterostichus rnaeer (MARsHAM, 1802)
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Pterostichus madidus (FABRICIUS, 1775) '
Pterostichus melanarius {ILLIGER, 1798)
Pterostichu~ minor (GYLLENHAL, 1827)
Pterostichus niger (SCHALLER, 1783)
Pterostichus nigrita {PAYKULL, 1790)
Pterostichus oblongopunctatus (FABRICIUS, 1787)
Pterostichus punctulatus (SCHALLER, 1783)'
Pterostichus quadrifoveolatus LETZNER, 1852
Pterostichus rhaeticus HEER, 1837
Pterostichus strenuus (PANZER, 1797)
Pterostichus verna/is (PANZER, 1796)
Pterostichus versicolor (S1URM, 1824)
Somotrichus elevatus (FABRICIUS, 1787) '
Sphodrusleucophthalmus (L~us, 1758)
Stenolophus mixtus (HF.RBsT, 1784)
Stenolophus skrimshiranus (STEPHENS, 1828)
Stenolophus teutanus (SCHRANK, 1781)
Stomis pumicatus (PANZER, 1796)
Synuchus nivalis (PANZER, 1797)
Tachys bistriatus {DuFrsCHMID, 1812)
Tachys bisu/calus {NICOLAI, 1822)
Tachys mieros (FISCHER VONWALDHEIM, 1828) r
Tachys parvulus {DEmAN, 1831)
Tachys quadrisignatus {DuFrsCHMID, 1812) '
Tachys scutellaris STEPHENS, 1829 r,fl
Tachyta nana {GYLLENHAL, 1810)
Trechus discus (FABRICIUS, 1801)
Trechus mieros (HF.RBsT, 1783)
Trechus abtusus ERICHSON, 1837
Trechus quadristriatus (SCHRANK, 1781)
Trechus rubens (FABRICIUS, 1792) '
Trechus seca/is (PAYKULL, 1790)'
Trichocellus cognatus (GYLLENHAL, 1827)'
Trichocellus placidus (GYLLENHAL, 1827)'
Trichotichnus laevicollis {DuFrsCHMID, 1812)'
Trichotichnus nitens (HEER, 1838)'
Zabrus tenebrioides (GoEZE, 1777)'

vso

NSO

T

RLK

Kr

HK

14
64
48
42
49
35
10
18
14
53
56
63

44
98
106
95
69
59
0
12
30
135
127
71
0
4
92

++

N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N

0

z

0
Z.c

N
N
N
N

N
N
N
N

BO(E),DH(E)
DH(E)
VH(E),MO
BO(E),VH(E)
VH(E)
BO(E)
DH(S)
HH,BO(S)
HH,VG
DH(E),VH(E)
Vtf(E)
DH(E)
?

6
38
21
57
35
29
19
7
10
13
1
2
1

11
15
35
69
2
2
2
4
9
5
38

ns

++
++
ns
ns
ns
ns

+++
+++
ns
ns
ns

(0)

z

Z.b

RA

++

N

N

3

3.a

ns
ns
ns

N
N
N

N
N
N

2
2

B
?
?

2.a
2.h
Z.b
Z.b
B.b
?.b
?.b

SW(E)
VG,SW
VH(E),RA
BO(E),VG
DG
OSW
OSW,BO(S)

N
N
N
N

N
N
N
N

z
z
z

Z.b
Z.b
Z.b

11
104
56
40
5
2
8
8
3
3
29
36
82
94
6
7
8
43
13
2
12

ns
ns
ns
ns
ns

+
+
++
ns
ns
ns
ns

+++
ns
ns

z
z

N

N

3

Z.c
Z.a
3.a

z
z

osw
osw
osw
ss
BO(S)
SW(E)
DG,RA
DH(E)

RA
BO(S),HH
HH
HH
VG,MO
BO(E)
BO(E)
RA,DG

1199

r---

INDEX
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IKXEJ,DII(E)
DH(E)
VH(E},Mo
B<XEl.Vli{E)
Vli{E)
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DH(S)
lllf,OO:S)
HH,VG
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?
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BCXEl
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In de index kunnen de soorten op twee manieren teruggevonden worden: (1) aan de
hand van hun volledige naam (Genus soort) of (2) aan de hand van de soortnaam
(soort, Genus) . De getallen in het vet slaan op de soortbespreking, die ook een
verspreidingskaart van de soort toont.

-AAbax ater 17; 188
Abax carinatus 13; 188
Abaxovalis 15; 169; 188
Abaxparalellus 15; 169; 189
.
Acupalpus brunnipes 15; 22; 23; 167; 169;
189
Acupalpus consputus 17; 189
Acupalpus dubius 17; 189
Acupalpus exiguus 15; 169; 189
Acupalpus jlavicollis 17; 189
Acupalpus meridianus 17; 189
Acupalpus parvulus 17; 189
Acupalpus transversalis 13; 189
aenea, Amara 17; 33; 189
aeneum, Bernbidion 15; 170; 191
aeneus, Dyschirius 17; 194
Aepus marinus 14; 166; 170; 189
aestuans, Notiophilus 16; 174; 196
affinis, Harpalus 17; 194
agilis, Dromius 15; 172; 193
Agonum albipes 17; 189
Agonum assimile 17; 189
Agonum dolens 13; 189
Agonum dorsale 17; 67; 189
Agonum ericeti 16; 170; 189
Agonumfuliginosum 17; 189
Agonum gracile 17; 189
Agonum gracilipes 15; 170; 189
Agonum livens 14; 24; 25; 167; 170; 189
Agonum lugens 14; 168; 170; 189
Agonum marginatum 17; 95; 189
Agonum micans 15; 189
Agonum moeslum 17; 189
Agonum muelleri 17; 189
Agonum nignm1 15; 170; 189
Agonum obscuntm 17; 189
· Agonum piceum 14; 26; 27; 167; 168; 170;
189

Agonum scilulum 14; 28; 29; 167; 168; 170;
189
Agonum sexpunctalum 16; 170; 189
Agonum lhoreyi 17; 27; 189
Agonum versulurn 15; 30; 31; 65; 111 ; 167;
170; 189
Agonum viduum 17; 31 ; 189
Agonum viridicupreum 15; 170; 176; 189
albipes, Agonum 17; 189
Amara aenea 17; 33; 189
Amara anthobia 17; 189
Amara apricària 17; 189
Amara aulica 17; 189
Amara bifrons 17; 189
Amara brunnea 16; 170; 189
Amara communis 17; 189
Amara concinna 13; 189
Amara consularis 15; 170; 190
Amara convexior 15; 32; 33; 167; 170; 190
Amara convexiuscula 15; 170; 190
Amara cursilans 16; 170; 190
Amara curta 17; 190
Amara equestris 15; 33; 170; 190
Amara eurynola 15; 34; 35; 167; 168; 170;
190
Amara eyrinota 35
Amarafamelica 15; 170; 190
Amara familiaris 17; 190
Amara fulva 17; 190
Amara fulvipes 16; 170; 176; 190
Amara infima 15; 170; 190
Amara kulli 14; 36; 37; 167; 168; 170; 190
Amara lucida 15; 170; 190
Amara lunicollis 17; 33; 190
Amara montivaga 15; 38; 39; 167; 170; 190
Amara municipalis 14; 40; 41 ; 166; 170; 190
Amara nilida 13; 190
Amara ovala 17; 190
Amara plebeja 17; 190
Amara praetermissa 15; 170; 190
Amara quenseli 14; 42; 43; 166; 167; 170;
190
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Amara silvicola 43
Amara similata 17; 190
Amara spreta 17; 190
Amara strenua 14; 167; 170; 176; 190
Amara tibialis 15; 170; 190
Amara tricuspidata 14; 44; 45; 167; 170;
190
ambiguus, Calathus 14; 72; 73; 167; 171 ;
192
angustatus, Dyschirius 16; 107; 173; 194
angustus, Dromius 15; 172; 193
Anillus caecus 13; 190
Anisodactylus binotatus 17; 190
Anisodactylus nemorivagus 14; 46; 47; 167;
170; 190
Anisodactylus poeciloides 14; 166; 170; 176;
190
Anisodactylus signalus 15; 170; 176; 190
anomalus, Badister 15; 170; 190
anthobia, Amara 17; 189
anthracinus, Pterostichus 18; 196
anxius, Harpalus 17; 123; 194
apricaria, Amara 17; 189
aquaticus, Notiophilus 18; 196
arcensis, Carabus 83
ardosiacus, Harpalus 16; 173; 176; 194
areolatus, Perileplus 14; 142; 143; 167; 174;
196
argenteolum, Bernbidion 15; 170; 191
articulatum, Bernbidion 17; 191
arvensis, Carabus 7; 14; 82; 83; 167; 172;
193
Asaphidion curtum 17; 190
Asaphidion jlavipes 17; 190
Asaphidion pallipes 14; 48; 49; 166; 167;
170; 190
Asaphidion stierlini 15; 170; 190
assimile, Agonum 17; 189
assimile, Bernbidion 17; 191
ater, Abax 17; 188
aterrimus; Pterostichus 16; 174; 196
atratus, Harpalus 14; 166; 173; 194
atricapillus, Demetrias 17; 193
atrocoeruleum, Bernbidion 14; 167; 170; 191
atronifrts, Patrobus 18; 196
attenuatus, Cychnts 15; 172; 193
attenuatus, Harpalus 17; 194
aulica, Amara 17; 189
auratus, Carabus 7; 16; 172; 193
mu·eus, Elaplmts 16; 173; 176; 194
auronitens, Carabus 7; 15; 172; 193

autumnalis, Harpalus 14; 112; 113; 167;
173; 194
axillaris, Cymindis 14; 166; 167; 172; 176;
193
azureus, Harpalus 14; 67; 166; 173; 194

-BBadister anomalus 15; 170; 190
Badister bullatus 17; 190
Badi ster dilatatus 17; 190
Badister lacertosus 17; 190
Badister peltatus 15; 170; 190
Badister sodalis 17; 191
Badister unipustulatus 17; 191
Bernbidion aeneum 15; 170; 191
Bernbidion argenteolum 15; 170; 191
Bernbidion articulatum 17; 191
Bernbidion assimile 17; 191
Bernbidion atrocoeruleum 14; 167; 170; 191
Bernbidion biguttatum 17; 191
Bernbidion bipunctatum 15; 170; 191
Bernbidion bruxellense 17; 191
Bernbidion clarki 15; 170; 191
Bernbidion concinnum 59
Bernbidion decorum 15; 50; 51; 167; 171 ;
191
Bernbidion deleturn 15; 171; 191
Bernbidion denteilurn 17; 191
Bernbidion doris 17; 191
Bernbidion elangaturn 14; 52; 53; 167; 171;
176; 191
Bernbidion ephippium 15; 54; 55; 166; 171 ;
191
Bembidionfemoratum 17; 191
Bembidionfluviatile 15; 171 ; 191
Bernbidion fumigatum 15; 191
Bernbidion genei 17; 191
Bernbidion gilvipes 17; 191
Bernbidion guttula 17; 191
Bernbidion harpaloides 15; 171 ; 191
Bernbidion humerale 15; 171 ; 191
Bernbidion iricolor 15; 171; 191
Bernbidion lampros 17; 191
Bernbidion laterale 16; 171 ; 191
Bernbidion litorale 14; 56; 57; 167; 171 ; 176;
191
Bernbidion lunaturn 15; 171 ; 191
Bernbidion lwmlaturn 17; 191
Bernbidion mannerheimi 17; 191
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4; 112; liJ 167·
'

'

166; 167; In;176;
57; 166; 173;194

170; 190
0
90
190
0; 190
I
7; 191
70; 191
15; 170; 191
17; 191
191
tm 14; 167; 17~ 191
7; 191
15; 170; 191
17; 191
0; 191
SO; SI; 167; 171;

1;

71; 191
191

I
~; S2;SJ; 167; 171;

5; S4; SS; 166; 171;

7; 191
171; 191
; 191
I
91
91
15; 171; 191
.r 171', 191
171; 191
191
171; 191
'6· 57 167" 171; 176;
' '

171; 191
; 191
' 17; 191

'

Bernbidion maritimum 14; 58; 59; 166; 171 ;
191
Bernbidion milleri 15; 171 ; 191
Bernbidion minimum 17; 61 ; 191
Bernbidion monticola 14; 167; 171 ; 191
Bernbidion nigricome 15; 171 ; 191
Bernbidion nmmannum 15; 60; 61 ; 166; 171;
191
Bernbidion obliquum 17; 191
Bernbidion obtusum 17; 191
Bernbidion octomaculatum 15; 171 ; 191
Bernbidion pallidipene 14; 62; 63; 166; 171;
192
Bernbidion prasinum 13; 192
Bernbidion properans 17; 192
Bernbidion punctulatum 15; 171 ; 192
Bernbidion quadrimaculatum 17; 192
Rembidion quadripustulatum 15; 171; 192
Rembidion quinquestriatum 15; 171 ; 192
Rembidion saxatile 13; 192
Bernbidion semipunctatum 15; 171 ; 192
Bernbidion stephensi 15; 171 ; 192
Bernbidion stomoides 16; 171 ; 192
Bernbidion teneliurn 14; 166; 171 ; 192
Bernbidion testaceum 16; 171 ; 192
Rembidion tetracolurn 17; 192
Rembidion tibiale 14; 167; 171; 192
Rembidion varium 17; 192
Rembidion velox 15; 171; 192
bifasciatus, Dromius 16; 172; 194
bifi·ons, Amara 17; 189
biguttatum, Rembidion 17; 191
biguttatus, Notioplzilus 18; 196
binotatus, Anisodactylus 17; 190
bipunctatum, Rembidion 15; 170; 191
bipustulatus, Panagaeus 18; 196
bistriatus, Tachys 14; 148; 149; 167; 174;
197
bisulcatus, Tachys 14; 150; 151 ; 167; 174;
197
Blethisa multipunctata 14; 31 ; 64; 65; 111 ;
167; 171 ; 176; 192
Brachinus crepitans 14; 66; 67; 166; 171 ;
192
Brachimts explodens 14; 68; 69; 166; 171 ;
192
Brachinussclopeta 14; 166; 171 ; 192
Bradycellus caucasicus 15; 70; 71 ; 167; 171 ;
192
Brady cellus collaris 71
Bradycellus csikii 16; 171 ; 192

Bradycellus disfinelus 15; 171 ; 192
Bradycellus harpalinus 17; 192
Bradycellus ruftcollis 17; 192
Bradycellus sharpi 15; 171 ; 192
Bradycellus verbasci 17; 192
brevicollis, Nebria 18; 196
Broscus cephalotes 17; 192
brunnea, Amara 16; 170; 189
brunnipes, Acupalpus 15; 22; 23; 167; 169;
189
bruxellense, Bernbidion 17; 191
bullatus, Badister 17; 190

-Ccaecus, Ani/lus 13; 190
Calathusambiguus 14; 72; 73; 167; 171 ; 192
Calathus cinctus 15; 74; 75; 167; 171; 192
Calathus erratus 17; 192
Calathus erythroderus 75
Calathus fuscipes 17
Calathus melanocephalus 17; 75; 192
Calathus mieropterus 15; 171 ; 192
Calathus mollis 15; 171 ; 192
Calathus rotundicollis 17; 192
Callislus lunalus 14; 76; 77; 166; 172; 176;
192
Calosoma inquisitor 8; 14; 78; 79; 167; 172;
176; 192
Calosoma maderae auropunctatum 8; 14;
167; 172; 176; 192
Calosoma reticulatum 8; 13; 192
Calosoma sycophanta 8; 14; 80; 81; 167;
172; 193
campestris, Cicinde/a 7; 16; 172; 193
cancellatus, Carabus 7; 15; 84; 85; 168; 172;
193
caraboides, Cychrus 17; 193
Carabus arcensis 83
Carabus arvensis 7; 14; 82; 83; 167; 172;
193
Carabus auralus 7; 16; 172; 193
Carabus auronitens 7; 15; 172; 193
Carabus cancellatus 7; 15; 84; 85; 168; 172;
193
Carabus clathratus 7; 15; 86; 87; 167; 172;
176; 193
Carabus convexus 7; 14; 166; 172; 176; 193
Carabus coriaceus 7; 15; 88; 89; 167; 172;
193
Carabus granulatus 7; 17; 193
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Carabus intricatus 1; 8; I4; 90; 91 ; I67;
I72; I76; I93
Carabus monilis 7; I6; I72; I93
Carabus nemoralis 7; I6; I72; I93
Carabus nitens 7; I4; 92; 93; I67; I72; I76;
I93
Carabus nodulosus 8; I3; I93
Carabus problematicus 8; I7; I93
Carabus violaceus purpurascens 8; I7; I93
carinatus, Abax 13; I88
caucasicus, Bradyce/lus IS; 70; 71; I67;
171 ; I92
cephalotes, Broscus I7; I92
chalceus, Dyschirius I6; I73; I94
cha/ceus, Pogonus I6; 174; I96
Chlaenius nigricomis I4; 94; 95; I68; I72;
I93
Ch/aenius nitidulus I4; 96; 97; I68; I72;
I93
Ch/aenius tristis I4; 98; 99; I68; I72; 193
Chlaenius vestitus IS; I72; I93
chlorocepha/a, Lebia I6; 173; I9S
Cicinde/a campestris 1; I6; I72; I93
Cicinde/a germanica 7; IS; I72; I76; I93
Cicinde/a hybrida 7; I6; I72; I93
Cicinde/a maritima 1; I4; 100; 101; I66;
I72; I76; I93
Cicinde/a sylvatica 1; I4; 102; 103; I67;
I72; 193
cinctus, Calathus IS; 74; 75; I67; I7I ; I92
clarki, Bernbidion I5 ; I70; I9I
clathratus, Carabus 7; IS; 86; 87; I67; I72;
I76; I93
Clivina collaris I7; I93
Clivina fossor I7; I93
cognatus, Trichocellus I6; I97
collaris, Bradycellus 7I
collaris, Clivina I7; I93
communis, Amara I7; I89
concinna, Amara 13; I89
concinnum, Bernbidion S9
consputus, Acupalpus I7; I89
consularis, Amara IS; 170; 190
convexior, Amara 1S; 32; 33; I67; 170; I90
convexiuscula, Amara I5; I70; I90
convexus, Carabus 7; I4; I66; I72; 176; I93
cordatus, Harpalus I4; 166; I73; I94
coriaceus, Carabus 7; IS; 88; 89; I67; I72;
I93
crepitans, Brachinus I4; 66; 67; I66; 17I ;
I92

cristatus, Pterostichus I6; I74; I96
cruxmajor, Panagaeus I6; I74; I96
cruxminor, Lebia I4; I66; I73; I9S
csikii, Bradycellus I6; I7I ; I92
cupreus, Elaphrus I7; I94
cupreus, Pterostichus I8; I96
cursitans, Amara I6; I70; I90
curta, Amara I7; I90
curtum, Asaphidion I7; I90
cyanocephala, Lebia I4; I67; I74; I76; I9S
Cychrus attenuatus I5; I72; I93
Cy chrus carahoides 17; 193
Cymindis axillaris I4; I66; I67; I72; 176;
I93
Cymindis humeralis IS; I72; I76; I93
Cy mindis macularis IS; I72; I76; I93
Cymindis vaporariorum IS; I72; I93

-Ddecorum, Bernbidion IS; 50; 51 ; I67; I7I ;
I9I
deletum, Bernbidion 1S; I7I ; I9I
Demetrias atricapi/lus I7; I93
Demetrias imperialis I7; I93
Demetrias monostigma IS; I72; I93
dentata, Drypta 13; I94
dentellum, Bernbidion I7; I9I
depressus, Licinus I6; 174; I9S
Diachromus germanus IS; 104; 105; I67;
I72; I76; I93
Dicheirotrichus gustavii IS; I72; 193
Dicheirotrichus obsoletus IS; I72; I93
dilatatus, Badister I7; I90
di ligens, Pterostichus I8; I96
dimidiatus, Harpalus 14; I66; I73; I94
discus, Trechus I8; I97
distinctus, Bradyce/lus IS; 17I ; I92
distinguendus, Harpalus I7; I94
dolens, Agonum 13; I89
doris, Bernbidion I7; I9I
dorsale, Agonum I7; 67; I89
Dromius agilis IS; I72; 193
Dromhts angustus IS; 172; I93
Dromius bifasciatus I6; I72; I94
Dromiusfenestratus I4; I67; I72; I94
Dromius linearis I7; I94
Dromius longiceps 16; I72; I94
Dromius melanocephalus 17; I94
Dromius meridionalis IS; I72; I94
Dromius notatus I5; I72; I94
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16; 174; 196
16; 174; 196
66; 173; 195
171; 192
194
8; 196
0; 190
190
; 167; 174; 176; 195
172; 193
;J93
166; 167· 172-176·
'

'

172; 176; 193
172; 176; 193
rl5; 172; 193

D; 50; 51; 167; 171;
171; 191
7; 193
; 193
15; 172; 193
; 191
74; 195
5; 104; 105; 167;
15; 172; 193
15; 172; 193

IS

90

; 196
)166; 173; 194
5; 171; 192
17; 194

189
93
Q; 193
172; 194
167; 172; 194
. 194
7; 194
172; 194
194

'

Dromius quadrimaculatus 17; 194
Dromius sigma 15; 172; 194
Dromius spilotus 17; 194
Drypta dentata 13; 194
dubius, Acupalpus 17; 189
Dyschirius aeneus 17; 194
Dyschirius angustatus 16; 107; 173; 194
Dyschirius chalceus 16; 173; 194
Dyschirius extensus 13; 194
Dyschirius globosus 17; 194
Dyschirius impunctipennis 14; 166; 173; 194
Dyschin"us intennedius 15; 106; 107; 167;
173; 176; 194
Dyschirius laeviusculus 13; 194
Dyschirius luedersi 17; 194
Dyschirius nitidus 14; 167; 173; 194
Dyschirius obscurus 16; 63; 173; 194
Dyschirius polilus 16; 49; 107; 173; 194
Dyschirius salinus 16; 61 ; 173; 194
Dyschirius semistrialus 14; 108; 109; 167;
173; 194
Dyschirius thoracicus 17; 63 ; 194

-EElaphrus aureus 16; 173; 176; 194
Elaphrus cupreus 17; 194
Elaphrus riparius 17; 194
Elaphrus uliginosus 15; 110; 111; 167; 173;
194
elevalus, Somotrichus 13; 197
elongatum, Bernbidion 14; 52; 53; 167; 171;
176; 191
ephippium, Bernbidion 15; 54; SS; 166; 171 ;
191
equestris, Amara 15; 33; 170; 190
ericeti, Agonum 16; 170; 189
erralus, Calalhus 17; 192
erythroderus, Calathus 75
eurynota, Amara 15; 34; 3S; 167; 168; 170;
190
exiguus, Acupalpus 15; 169; 189
explodens, Brachinus 14; 68; 69; 166; 171 ;

192
exlensus, Dyschirius 13; 194
eyrinota, Amara 35

-Ffamelica, Amara 15; 170; 190
familiaris, Amara 17; 190

f emoratum, Bernbidion 17; 191
fenestratus, Dromius 14; 167; 172; 194
ferrugineus, Leislus 18; 195
flavescens, Harpalus 15; 114; 11S; 167; 173;
176; 194
flavicollis, Acupalpus 17; 189
flavipes, Asaphidion 17; 190
fluviatile, Bernbidion 15; 171 ; 191
fossor, Clivina 17; 193
foveatus, Metablelus 18; 196
froelichi, Harpalus 14; 113; 116; 117; 166;
167; 173; 195
fuliginosum, Agonum 17; 189
fulva, Amara 17; 190
fulvibarbis, Leislus 18; 195
fulvipes, Amara 16; 170; 176; 190
fumigalum, Bernbidion 15; 191
fuscipes, Calathus 17

-Ggenei, Bernbidion 17; 191
gennanica, Cicinde/a 7; 15; 172; 176; 193
gennanus, Diachromus 15; 104; 105; 167;
172; 176; 193
genninyi, Notiophilus 16; 174; 196
gilvipes, Bernbidion 17; 191
globosus, Dyschirius 17; 194
gracile, Agonum 17; 189
gracilipes, Agonum 15; 170; 189
gracilis, Pterostichus 16; 174; 196
granulatus, Carabus 7; 17; 193
griseus, Harpalus 14; 118; 119; 167; 173;
195
gustavii, Dicheirotrichus 15; 172; 193
guttula, Bernbidion 17; 191

-Hharpalinus, Bradycellus 17; 192
harpaloides, Bernbidion 15; 171 ; 191
Harpalus affinis 17; 194
Harpalus anxius 17; 123; 194
Harpalus ardosiacus 16; 173; 176; 194
Harpalusatralus 14; 166; 173; 194
Harpalus attenuatus 17; 194
Harpalusautumnalis 14; 112; 113; 167; 173;
194
Harptitus azureus 14; 67; 166; 173; 194
Harpalus cordatus 14; 166; 173; 194
Harpalus dimidiatus 14; 166; 173; 194
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Harpalus distinguendus 17; 194
Harpalusflavescens 15; 114; 115; 167; 173;
176; 194
Harpalusfroelichi 14; 113; 116; 117; 166;
167; 173; 195
Harpalus gn'seus 14; 118; 119; 167; 173;
195
Harpalushonestus 14; 166; 173; 195
Harpalus latus 17; 195
Harpalus luteicomis 16; 173; 195
Harpalus melancholicus 14; 166; 173; 195
Harpalus melleti 16; 67; 173; 195
Harpalusmodestus 14; 120; 121; 166; 173;
195
Harpalus negleelus 14; 122; 123; 166; 167;
173; 195
Harpalus nitidulus 14; 166; 173; 195
Harpalus puncticeps 16; 173; 195
Harpalus puncticollis 14; 124; 125; 166;
173; 195
Harpalus quadripunctatus 14; 126; 127;
167; 173; 195
Harpalus rubrlpes 18; 195
Harpalus ruftbarbis 18; 195
Harpalus ruftpalpis 16; 173; 195
Harpalus rufipes 18; 195
Harpalus rufus 115
Harpalus rupicola 16; 67; 173; 195
Harpalus sabulicola 14; 166; 173; 195
Harpalus serripes 15; 128; 129; 166; 167;
173; 195
Harpalus servus 16; 117; 123; 173; 195
Harpalussignaticornis 14; 167; 173; 195
Harpalus smaragdinus 15; 113; 123; 130;
131; 173; 195
Harpalus solitaris 14; 167; 173; 195
Harpalus lardus 18; 195
Harpalus verna/is 14; 132; 133; 166; 167;
173; 195
helopioides, Oodes 18; 99; 196
honestus, Harpalus 14; 166; 173; 195
humerale, Bernbidion 15; 171 ; 191
humeralis, Cymindis 15; 172; 176; 193
hybrida, Cicinde/a 7; 16; 172; 193

-1imperia/is, Demetrias 17; 193
impunctipennis, Dyschirius 14; 166; 173;
194
infima, Amara 15; 170; 190

inquisitor, Calosoma 8; 14; 78; 79; 167; 172;
176; 192
intermedius, Dyschirius 15; 106; 107; 167;
173; 176; 194
interstinctus, Pterostichus 14; 166; 174; 196
intricatus, Carabus 7; 8; 14; 90; 91; 167;
172; 176; 193
iricolor, Bernbidion 15; 171 ; 191

-Kkugelanni, Pterostichus 14; 167; 174; 196
kulti, Amara 14; 36; 37; 167; 168; 170; 190

-Llacertosus, Badister 17; 190
laevicollis, Trichotichnus 16; 175; 197
laeviusculus, Dyschirius 13; 194
lampros, Bernbidion 17; 191
laterale, Bernbidion 16; 171 ; 191
latus, Harpalus 17; 195
Lebia chlorocephala 16; 173; 195
Lebia cruxminor 14; 166; 173; 195
Lebia cyanocephala 14; 167; 174; 176; 195
Lebia marginata 14; 167; 174; 176; 195
Leislus ferrugineus 18; 195
Leislus Ju lvibarbis 18; 195
Leislus piceus 16; 174; 195
Leislus rufomarginatus 18; 195
Leislus spinibarbis 15; 134; 135; 167; 174;
195
Leislus terminalus 18; 195
lepidus, Pterostichus 16; 174; 196
leucophthalmus, Sphodrus 16; 174; 197
Licinus depressus 16; 174; 195
Licinus punctatulus 13; 195
limbatum, Omophron 18; 196
linearis, Dromius 17; 194
Lionychus quadrillum 16; 174; 195
litorale, Bernbidion 14; 56; 57; 167; 171 ;
176; 191
littoralis, Pogonus 14; 144; 145; 166; 174;
196
livens, Agonum 14; 24; 25; 167; 170; 189
livida, Nebria 13; 196
longiceps, Dromius 16; 172; 194
longicollis, Pterostichus 14; 166; 174; 196
Larieera pilicomis 18; 195
lucida, Amara 15; 170; 190
luedersi, Dyschirius 17; 194
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' 14; 78; 79; 167·171·
' '

15; 106; 107·167·
'

'

111.1 14; 166; 174; 196
.; 14; 9~ 91· 167·

'

'

171; 191

K14; 167; 174; 196
167; 168; 170; 190

L90
:1 16; 175; 197
13; 194
191
171; 191
173; 195
1173; 195
167; 174; 176; 195
i 174; 176; 195
95
)5

95
8; 195
14; 135; 167; 174;
5
174; 196
s 16; 174; 197
I; 195
95
196
174; 195
i; 57; 167; 171;

t; 145; 166; 174;
r

167; 170; 189

2" 194

~: 166; 174; 196
D
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lugens, Agonum 14; 168; 170; 189
Iuna turn, Bernbidion 15; 171 ; 191
lunatus,Callistus 14; 76; 77; 166; 172; 176;
192
lunicollis, Amara 17; 33; 190
lunulatum, Bernbidion 17; 191
luridipennis, Pogonus 16; 174; 196
luteicornis, Harpalus 16; 173; 195

-Mmacer, Pleroslichus 16; 174; 196
macularis, Cymindis 15; 172; 176; 193
maculicornis, Parophonus 15; 140; 141;
167; 174; 176; 196
maderae auropunctatum, Calosoma 8; 14;
167; 172; 176; 192
madidus, Pterostichus 18; 197
mannerheimi, Bernbidion 17; 191
marginata, Lebia 14; 167; 174; 176; 195
marginalum, Agonum 17; 95; 189
marinus, Aepus 14; 166; 170; 189
maritima, Cicinde/a 7; 14; 100; 101; 166;
172; 176; 193
maritimum, Bernbidion 14; 58; 59; 166; 171 ;
191
Masoreus wetterhal/i 16; 113; 174; 195
maurus, Microlesles 16; 174; 196
melanarius, Pterostichus 18; 197
melancholicus, Harpalus 14; 166; 173; 195
melanocephalus, Calathus 17; 75 ; 192
melanocephalus, Dromius 17; 194
melanura, Odacantha 18; 196
melleti, Harpalus 16; 67; 173; 195
meridianus, Acupalpus 17; 189
meridionalis, Dromius 15; 172; 194
Metabletus foveatus 18; 196
Metabletus truncatellus 18; 196
micans, Agonum 15; 189
Microlesles maurus 16; 174; 196
Microlesles minutulus 16; 174; 196
micropterus, Calathus 15; 171 ; 192
micros, Tachys 16; 174; 197
micros, Trechus 18; 197
milleri, Bernbidion 15; 171 ; 191
mini1.1um, Bernbidion 17; 61 ; 191
minor, Pterostichus 18; 197
minutulus, Microlesles 16; 174; 196
mixtus, Stenolophus 18; 197
modeslus, Harpalus 14; 120; 121; 166; 173;
195

moestum, Agonum 17; 189
mollis,Calathus 15; 171 ; 192
Molops piceus 15; 136; 137; 167; 174; 196
monilis, Carabus 7; 16; 172; 193
monostigma, Demetrias 15; 172; 193
monticola, Bernbidion 14; 167; 171 ; 191
montivaga, Amara 15; 38; 39; 167; 170; 190
muelleri, Agonum 17; 189
mullipunctata, Blethisa 14; 31 ; 64; 65; 111 ;
167; 171 ; 176; 192
municipalis, Amara 14; 40; 41 ; 166; 170;
190

-Nnana, Tachyta 16; 174; 197
Nebria brevicollis 18; 196
Nebria livida 13; 196
Nebria salina 18; 196
negleclus, Harpalus 14; 122; 123; 166; 167;
173; 195
nemoralis, Carabus 7; 16; 172; 193
nemorivagus, Anisodactylus 14; 46; 47; 167;
170; 190
niger, Pterostichus 18; 197
nigriceps, Perigona 16; 174; 196
nigricorne, Bernbidion 15; 171 ; 191
nigricornis, Chlaenius 14; 94; 95; 168; 172;
193
nigrita, Pterostichus 18; 197
nigrum, Agonum 15; 170; 189
nilens, Carabus 7; 14; 92; 93; 167; 172; 176;
193
nilens, Trichotichnus 16; 175; 197
nitida, Amara 13; 190
nitidulus, Chlaenius 14; 96; 97; 168; 172;
193
nitidulus, Harpalus 14; 166; 173; 195
nitidus, Dyschirius 14; 167; 173; 194
nivalis, Synuchus 18; .197
nodulosus, Carabus 8; 13; 193
normannum, Bernbidion 15; 60; 61 ; 166;
171 ; 191
notalus, Dromius 15; 172; 194
Noliophilus aesluans 16; 174; 196
Notiophilus aquaficus 18; 196
Notiophilus biguttatus 18; 196
Notiophilus germiny i 16; 174; 196
Notiophilus palustris 18; 196
Notiophilus quadripunctatus 16; 174; 196
Noliophilus rufipes 18; 196
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Notiophilus substriatus 18; 196

-0obliquum, Bernbidion 17; 191
oblongopunctatus, Pterostichus 18; 197
obscurum, Agonum 17; 189
obscurus, Dyschirius 16; 63 ; 173; 194
obsoletus, Dicheirotrichus 15; 172; 193
· obtusum, Bernbidion 17; 191
obtusus, Trechus 18; 197
octomaculatum, Bernbidion 15; 171 ; 191
Odacantha melanura 18; 196
Olisthopus rotundatus 15; 138; 139; 167;
174; 196
Omophron limbaturn 18; 196
Oodes helopioides 18; 99; 196
ovalis, Abax 15; 169; 188
ovata, Amara 17; 190

-Ppallidipenne, Bernbidion 14; 62; 63; 166;
171 ; 192
pallipes, Asaphidion 14; 48; 49; 166; 167;
170; 190
palustris, Notiophilus 18; 196
Panagaeus bipustulatus 18; 196
Panagaeus cruxmajor 16; 174; 196
paralellus, Abax 15; 169; 189
Parophonus maculicomis 15; 140; 141; 167;
174; 176; 196
parvulus, Acupalpus 17; 189
parvulus, Tachys 16; 174; 197
Patrobus atrorufus 18; 196
peltatus, Badister 15; 170; 190
Perigona nigriceps 16; 174; 196
Perileplus areolalus 14; 142; 143; 167; 174;
196
piceum, Agonum 14; 26; 27; !'67; 168; 170;
189
piceus, Leislus 16; 174; 195
piceus, Molops 15; 136; 137; 167; 174; 196
pilicornis, Loricera 18; 195
placidus, Trichocellus 18; 197
plebeja, Amara 17; 190
poeciloides, Anisodactylus 14; 166; 170;
176; 190
Pogonus chalceus 16; 174; 196
Pogonus fittoralis 14; 144; 145; 166; 174;
196

Pogonus fundipennis 16; 174; 196
politus, Dyschirius 16; 49; 107; 173; 194
praetermissa, Amara 15; 170; 190
prasinum, Bernbidion 13; 192
Pristonychus terricola 16; 174; 196
problematicus, Carabus 8; 17; 193
properans, Bernbidion 17; 192
Pterostichus anthracinus 18; 196
Pterostichus aterrimus 16; 174; 196
Pterostichus cristatus 16; 174; 196
Pterostichus cupreus 18; 196
Pterostichus diligens 18; 196
Pterostichus gracilis 16; 174; 196
Pterostichus interstinctus 14; 166; 174; 196
Pterostichuskugelanni 14; 167; 174; 196
Pterostichus lepidus 16; 174; 196
Pterostichus longicollis 14; 166; 174; 196
Pterostichus rnaeer 16; 174; 196
Pterostichus madidus 18; 197
Pterostichus melanarius 18; 197
Pterostichus minor 18; 197
Pterostichus niger 18; 197
Pterostichus nigrita 18; 197
Pterostichus oblongopunctatus 18; 197
Pterostichus punctulatus 14; 167; 174; 176;
197
Pterostichus quadrifoveolatus 16; 174; 197
Pterostichus rhaeticus 18; 197
Pterostichus strenuus 18; 197
Pterostichus verna/is 18; 197
Pterostichus versicolor 18; 197
pumicatus, Stomis 18; 197
punctatulus, Licinus 13; 195
puncticeps, Harpalus 16; 173; 195
puncticollis, Harpalus 14; 124; 125; 166;
173; 195
punctulatum, Bernbidion 15; 171 ; 192
punctulatus, Pterostichus 14; 167; 174; 176;
197

-Qquadrifoveolatus, Pterostichus 16; 174; 197
quadrilluni, Lionychus 16; 174; 195
quadrimaculatum, Bernbidion 17; 192
quadrimaculatus, Dromius 17; 194
quadripunctatus, Harpalus 14; 126; 127;
167; 173; 195
quadripunctatus, Notiophilus 16; 174; 196
quadripustulatum, Bernbidion 15; 171; 192
quadrisignatus, Tachys 16; 174; 197

1207

4; 196
107; 173; 194
~0; 190
92
114; 196
17; 193
92
B; 196
b 4; 196
r.4; 196

~; 196

~; 166; 174; 196
167; 174; 196
I; 196
166; 174; 196
196
17
197

tus 18; 197
1167; 174; 176;
IS

16; 174; 197

n

~
97

l; 195
!4; 125; 166;

71; 192
167; 174; 176;

r

!S 16; 174; 197
'4; 195
117; 192
r; 194
I; 126; 127;

16; 174; 196
' 15; 171; 192
74; 197

quadristriatus, Trechus 18; 197
quenseli, Amara 14; 42; 43; 166; 167; 170;
190
quinquestrialum, Bernbidion 15; 171 ; 192

-Rreticulalum Calosoma 8; 13; 192
rhaeticus, Pterostichus 18; 197
ripan·us, Elaphrus 17; 194
rotundatus, Olisthopus 15; 138; 139; 167;
174; 196
rotundicollis,Calathus 17; 192
rubens, Trechus 16; 175; 197
rubripes, Harpalus 18; 195
rufibarbis, Harpalus 18; 195
ruficollis, Bradycellus 17; 192
rufipalpis, Harpalus 16; 173; 195
rufipes, Harpalus 18; 195
rufipes, Noliophilus 18; 196
nifomarginatus, Leislus 18; 195
rufus, Harpalus 115
rupicola, Harpalus 16; 67; 173; 195

-Ssabulicola, Harpalus 14; 166; 173; 195
salina, Nebria 18; 196
salinus, Dyschirius 16; 61 ; 173; 194
saxalile, Bernbidion 13; 192
scilulum, Agonum 14; 28; 29; 167; 168; 170;
189
sclopela, Brachinus 14; 166; 171 ; 192
sculellaris, Tachys 16; 174; 197
secalis, Trechus 16; 175; 197
semipunctatum, Bernbidion 15; 171 ; 192
semistrialus, Dyschirius 14; 108; 109; 167;
173; 194
serripes, Harpalus 15; 128; 129; 166; 167;
173; 195
servus, Harpalus 16; 117; 123; 173; 195
sexpunclalum, Agonum 16; 170; 189
sharpi, Bradycellus 15; 171 ; 192
sigma, Dromhts 15; 172; 194
signaticomis, Hmpalus 14; 167; 173; 195
signatus, Anisodactylus 15; 170; 176; 190
silvicola, Amara 43
similata, Amara 17; 190
skrimshiramts, Stenoloplws 15; 146; 147;
167; 168; 174; 176; 197

smaragdinus, Harpalus 15; 113; 123; 130;
131; 173; 195
soda/is, Badisler 17; 191
solilaris, Harpalus 14; 167; 173; 195
Somotrichus elevatus 13; 197
Sphodrus leucophlhalmus 16; 174; 197
spilolus, Dromhts 17; 194
spinibarbis, Leislus 15; 134; 135; 167; 174;
195
sprela, Amara 17; 190
Slenolophus mixlus 18; 197
Slenolophus skrimshiranus 15; 146; 147;
167; 168; 174; 176; 197
Slenolophus leulonus 18; 197
slephensi, Bernbidion 15; 171 ; 192
stierlini, Asaphidion 15; 170; 190
Slomis pumicalus 18; 197
slomoides, Bernbidion 16; 171 ; 192
strenua, Amara 14; 167; 170; 176; 190
strenuus, Pleroslichus 18; 197
substrialus, Noliophilus 18; 196
sycophanla Calosoma 8; 14; 80; 81 ; 167;
172; 1"93
sylvatica, Cicinde/a 7; 14; 102; 103; 167;
172; 193
Synuchus nivalis 18; 197

-TTachysbislrialus 14; 148; 149; 167; 174;
197
Tachys bisulcatus 14; 150; 151 ; 167; 174;
197
Tachys mieros 16; 174; 197
Tachys parvulus 16; 174; 197
Tachys quadrisignatus 16; 174; 197
Tachys sculellaris 16; 174; 197
Tachyla nana 16; 174; 197
tardus, Harpalus 18; 195
lenebrioides, Zabnts 15; 152; 153; 167; 168;
175; 176; 197
lenellum, Bernbidion 14; 166; 171 ; 192
lerminalus, Leislus 18; 195
lerricola, Pristony chus 16; 174; 196
testaceum, Bembidionl6; 171 ; 192
lelracolum, Bembidion 17; 192
leutomts, Slenolophus 18; 197
thoracicus, Dyschirius 17; 63; 194
llwreyi, Agonum 17; 27; 189
tibiale, Bernbidion 14; 167; 171 ; 192
tibialis, Amara 15; 170; 190
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transversalis, Acupalpus 13; 189
Trechus discus 1B; 197
Trechus mieros 18; 197
Trechus abtusus 18; 197
Trechus quadristriatus 18; 197
Trechus rubens 16; 175; 197
Trechus secalis 16; 175; 197
Trichocellus cognatus 16; 197
Trichocellus placidus 18; 197
Trichotichnus laevicollis 16; 175; 197
Trichotichnus nitens 16; 175; 197
tricuspidata, Amara 14; 44; 45; 167; 170;
190
tristis, Chlaenius 14; 98; 99; 168; 172; 193
truncatellus, Metabletus 18; 196

-Uuliginosus, Elaphrus 15; 110; 111 ; 167; 173;
194
unipustulatus, Badister 17; 191

-Vvaporariorum, Cymindis 15; 172; 193
varium, Bernbidion 17; 192
velox, Bernbidion 15; 171 ; 192
verbasci, Bradycellus 17; 192
vemalis, Harpalus 14; 132; 133; 166; 167;
173; 195
vemalis, Pterostichus 18; 197
versicolor, Pterostichus 18; 197
versutum, Agonum 15; 30; 31; 65; 111 ; 167;
170; 189
vestitus, Ch_laenius 15; 172; 193
viduum, Agonum 17; 31; 189
violaceus purpurascens, Carabus 8; 17; 193
viridicupreum, Agonum 15; 170; 176; 189

-Wwetterhalli, Masoreus 16; 113; 174; 195

-'Llabrus tenebrioides 15; 152; 153; 167; 168;
175; 176; 197

