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1. Opzet van het onderzoek

In april 2005 werd gestart met een jaarrond bemonstering van bodembewonende 
ongewervelden door middel van bodemvallen. Dit in de meest typische biotopen binnen het
Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide. Een studie die kadert in een groot 
monitoringproject, dat tot doel heeft, om zoveel mogelijk taxonomische groepen (o.a. vogels,
sprinkhanen, libellen, nachtvlinders,..) in kaart te brengen binnen het grenspark De 
Zoom - Kalmthoutse Heide. Van heel wat diergroepen is reeds duidelijk aangetoond (zie
diverse atlassen en Rode Lijsten) dat heel wat soorten het erg moeilijk hebben of zelfs 
verdwenen zijn uit grote delen van België en de ons omringende landen. Hoe de huidige 
toestand is, en welke kwetsbare soorten er nog in het grenspark voorkomen, is echter voor
heel wat diergroepen erg slecht gekend.

De achteruitgang van tal van soorten hangt sterk samen met het verdwijnen van hun 
leefomgeving, maar zelfs binnen natuurgebieden zien we tal van soorten verder 
achteruitgaan.
De jongste jaren werd het via verschillende publicaties steeds duidelijker dat natuurbeheer,
afgestemd op botanische doelen, niet altijd garanties biedt voor het behoud van een 
soortenrijke fauna, in het bijzonder ongewervelden. Zo wordt bijvoorbeeld het afbranden van
grote stukken heide bijna niet meer toegepast, hoewel dit botanisch gezien tot goede 
resultaten leidde, bleek het voor ongewervelden erg nadelig te zijn. Het moet duidelijk zijn dat
rekening houden met een bepaalde soort (of taxonomische groep) voor het uitstippelen van
behoudsstrategiën, niet noodzakelijk garanties biedt voor het behoud van een andere soort
(of taxonomische groep) (Van Dyck, et. al. 1999). Zo stellen ongewervelden die gebonden
zijn aan een warm microklimaat andere behoudsproblemen dan vogels. Om duurzame 
populaties van karakteristieke vogelsoorten te behouden zijn grote natuurgebieden nodig,
maar verschillen op kleine schaal (bvb. microklimaat of de aanwezigheid van specifieke 
planten) zijn van weinig of geen belang. Vogels of planten, die in Vlaanderen veel aandacht
genieten, zijn dus geen universele indicatoren van natuurkwaliteit, maar andere taxonomi-
sche groepen zoals loopkevers,spinnen, ... zijn dat evenmin. De uitwisselbaarheid van de
informatie van verschillende taxonomische groepen blijkt dus geringer dan lang werd (of
wordt) gedacht. Deze conclusie pleit niet tegen het gebruik van bv. planten of vogels als 
indicatoren, maar wel tegen het beperken van de aandacht tot één bepaalde taxonomische
groep. Kennis over het voorkomen van loopkevers en andere bodembewonende 
ongewervelden en hun ecologie kan er dan ook toe bijdragen om een beter en verfijnder
beheer toe te passen waarin veel meer soorten kunnen standhouden.

Hoewel de loopkeverinventarisatie nog niet helemaal afgerond is, werd dit rapport reeds
opgemaakt i.f.v. een haalbaarheidsstudie naar het herstellen van ‘levend’ stuifzand binnen
het grensoverschrijdende Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide. Enkel de gegevens uit
open zand, stuifzand en droge pioniermilieus zoals buntgrasvegetaties uit het Vlaamse deel
van het Grenspark werden hiervoor verwerkt.

Dit 'voorlopige' rapport biedt de volgende informatie: 1) De huidige soortensamenstelling, 
2) ecoprofielen voor de meest kwetsbare en typische soorten, 3) typering van het 
'zandige'-biotoop i.f.v. loopkevers, 4) knelpunten en beheerssuggesties, 5) indicatorwaarde
van loopkevers, en 6) voorstel tot monitoring.
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2. Loopkevers?

Loopkevers zijn kleine tot vrij grote (ca 2 mm tot 30 mm), langgerekte en enigzins afgeplatte
kevers, met meestal overlangs gegroefde dekschilden. Ze onderscheiden zich o.a. van vele
andere kevers doordat de tarsen van alle poten 5 leedjes hebben en de draadvormige 
antennen elf leedjes. In de praktijk zijn ze na enige ervaring ook gemakkelijk aan de 
lichaamsvorm te herkennen. De naam van de groep doet al vermoeden dat het meestal om
goede lopers gaat. Veel meer dan vertegenwoordigers van andere keverfamilies, beschikken
bijna alle soorten over relatief lange poten. Ze kunnen daarmee lopend hoge snelheden 
ontwikkelen. Een uitzondering hierop vormen enkele gravende loopkevers, zoals soorten uit
het genera Clivina en Dyschirius. De meeste loopkevers in onze streek zijn echte 
bodembewoners die op de kale bodem of in de strooisellaag leven.
De meeste loopkevers zijn carnivoor en eten dus levende prooien of aas. Veel soorten zijn 
polyfaag ( m.a.w. ze eten vrijwel alles wat er voor hun kaken komt). Er zijn echter ook zeer 
gespecialiseerde soorten met aangepaste vangtechnieken, zoals mieren-, slakken- en 
springstaartenjagers.
Zowel de jaarcyclus als het dag- en nachtritme kunnen binnen de groep aanzienlijk variëren.
Loopkevers zijn zeer gevarieerd in hun verbreidingsvermogen. Van een groot aantal soorten
kunnen alle individuen goed vliegen, van andere soorten zijn alle individuen steeds 
ongevleugeld, maar er is eveneens een derde intermediare groep. Deze wordt gevormd door
soorten waarvan sommige individuen wel en andere geen vleugels hebben of waar alle
mogelijke overgangen van ongevleugeld naar volledig gevleugeld voorkomen.

2.1. Loopkevers en natuurbeheer en -behoud

Loopkevers behoren tot de meest populaire insecten en werden al sinds halfweg de 19de
eeuw vrij intensief bestudeerd. Hierdoor is de ecologie van de meeste soorten goed tot zeer
goed gekend. Hieruit blijkt dat een groot aantal soorten gevoelig is voor allerlei 
milieufactoren. Uit de Rode lijst (Desender et.al, 1995) blijkt dat het niet goed gaat met de
Vlaamse loopkevers. Niet minder dan 57% van de Vlaamse loopkevers is min of meer
bedreigd of 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 tegemoet gaan. Loopkevers zijn immers
representatief voor een grote groep veel minder bekende ongewervelden.

Loopkevers zijn goede (bio)-indicatoren omdat:
- populaties en gemeenschappen erg beïnvloedbaar zijn door veranderingen in 
milieucondities.
- loopkevers verspreidt voorkomen over het hele gamma terrestrische habitats.
- ze redelijk gemakkelijk te determineren zijn en een relatief stabiele taxonomie hebben.
- ze kunnen op een gestandaardiseerde manier bemonsterd worden.
- de oecologie van de meeste soorten goed gekend is.
- ze relatief kort leven en daardoor direct informatief zijn.
Op deze manier laten ze toe om in de onderzochte habitats een evaluatie te maken van de
veranderingen die plaatsvinden.
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3. Typering van het studiegebied (Grenspark De Zoom - 
Kalmthoutse Heide)

Het grensoverschrijdende natuurgebied, grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide), heeft
momenteel een oppervlakte van 3750 ha (55% Vlaams en 45% Nederlands). Hiermee is het
althans voor Vlaanderen één van de grootste natuurgebieden. Als belangrijkste biotopen 
vinden we er heden ten dagen nog droge en natte heiden, vennen en duinen.
De duinen zijn een restand van het ooit, tot 40 meter hoge duinenlandschap, ontstaan 
doordat sterke westenwinden aan het eind van de laatste ijstijd grote hoeveelheden zand uit
het Scheldebekken en vanuit de Noordzee aanvoerde. Uit het zand werden soms grote 
duinpannen uitgeblazen tot op de grondwatertafel of de ondoordringbare klei. Hierin bleef
regenwater staan en ontwikkelde zich de vennen en natte depressies.  In het Holoceen
kwam er een einde aan de zandverstuivingen en raakten de dekzanden begroeid. Natuurlijke
zandverstuivingen komen in ons land nu enkel nog voor aan de kust. Toen de prehistorische
mens het dekzandlandschap in gebruik nam, bestond de vegetatie vnl. uit; natuurlijk 
eikenberkenbos op de hogere zandgronden, uitgestrekte veenmoerassen en open water in
de lagere delen. In de Bronstijd werd het bos al aangetast door zwerflandbouw, maar de 
ontbossing kwam pas goed op gang in de IJzertijd door het gebruik van hout voor de 
productie van houtskool. De degradatie tot heide kwam in een versnelling en op kaal 
geworden plekken begon het zand weer te stuiven. Het gebruik van de heide werd steeds
intensiever toen vanaf de vroege Middeleeuwen de plaggenlandbouw opkwam. In de late
Middeleeuwen waren de dekzandgronden vrijwel geheel ontbost en kon de totale 
heideoppervlakte nauwelijks meer toenemen. De behoefte aan plaggenmest groeide,  wat
leidde tot overbeplagging. Waar de heide zich niet kon herstellen, kreeg de wind weer vat op
het zand. De zandverstuivingen groeiden uit tot een ware milieuramp die in het begin van de
19de eeuw zijn maximale uitbreiding bereikte. De uitvinding van kunstmest maakte een einde
aan 10 eeuwen heide en plaggenlandbouw. De heide kon worden ontgonnen voor andere
doeleinden. Het grootste deel van de stuifzanden werd beplant met productiebos, vooral
grove den was populair. Deze boom, die goedkoop kon worden aangekocht, neemt 
genoegen met een droge, schrale zandgrond en groeit bovendien snel. Eind 20ste eeuw
waren de bomen volgroeid, maar de beoogde afzetmarkten (stutpalen voor de kolenmijnen,
scheepsmasten, ...) waren grotendeels verdwenen. Nadat eerst de heide zijn economische
betekenis verloor, gebeurde een eeuw later hetzelfde met de aangeplante dennenbossen.
Ondertussen ligt de nadruk niet langer op houtproductie maar op natuurontwikkeling. Grove
dennen zijn onder de huidige klimaatcondities geen inheemse bomen maar exoten. De 
gevolgen daarvan voor de boskwaliteit zijn zichtbaar. Spontane bosverjonging, kenmerkend
voor vitale bossen, blijft achterwege en de biodiversiteit is gering. De natuurwaarden van
deze bossen is extreem laag.
Vele hectaren heide zouden ook omgezet worden in landbouwgrond, maar ook 
zandontginningen zouden het gebied verder aantasten.
Momenteel blijft er in Vlaanderen en Nederland nog maar 5% van het uitgestrekte 
heideareaal over van wat rond 1850 bestond. Zonder de inzet van talloze mensen en 
verenigingen zou, althans het Vlaamse deel van het Grenspark, niet meer bestaan als 
natuurgebied.
De natuurwaarde van het grenspark wordt al jaren gestaafd aan de hand van erg bedreigde
habitats met hierin tal van bedreigde vegetaties, planten en dieren. 
Het Vlaamse deel van het Grenspark wordt beheerd door Aminal afdeling Natuur. Het beheer
bestaat de laatste jaren voornamelijk uit begrazing met schapen, runderen en geiten. De 
voorbije jaren werden ook enkele stukken geplagd.
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3.1. Stuifzand, open zand en pioniermilieus op droog zand in het grenspark

Hoewel stuifzanden in het binnenland een cultuur-historische oorsprong hebben, en aan het
eind van de 19de eeuw zelfs een ware milieuramp waren, worden de huidige restanten als
zeer waardevol bestempeld. Door de eeuwen heen hebben tal van dieren- en plantensoorten
zich aangepast en gespecialiseerd aan dit extreme milieu. Denken we hierbij maar aan 
soorten als duinpieper, tapuit, zandoorworm (Labidura riparia), mierenleeuw en vele 
graafwespen, zandbijen, loopkevers,..., die hun optimum vinden in dit milieu. Het 
micro-klimaat kent grote dagelijkse verschillen in temperatuur en vochtigheid en de bodem is
uiterst schraal. Door het vastleggen van vele stuifduinen door bosaanplantingen, ontginning
na het intreden van kunstmest, zandontginningen,... gingen veel stuifzanden verloren.
Momenteel worden de laatste restanten nog steeds bedreigd door hoge stikstofdeposities
vanuit de industrie en landbouw. Maar ook het erg kleine areaal, waardoor wind en erosie
minder invloed hebben, vormt een probleem.
Binnen het grenspark is het huidige areaal open zand en stuifzand nog maar een fractie van
wat het ooit geweest is. Zelfs nadat het gebied de officiele status als natuurreservaat kreeg is
het areaal zienderogen achteruitgegaan. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te halen.
De talrijke naaldhoutbossen rondom het Grenspark vergroten de oppervlakteruwheid en 
temperen de windsnelheid aan de oppervlakte. Hierdoor verlaagd de erosiviteit en 
erodeerbaarheid. Erosiviteit is de mate waarin de wind zandkorrels kan eroderen en 
verplaatsen. Deze is afhankelijk van het lokale windklimaat en de lokale ruwheid van de
oppervlakte. Erodeerbaarheid is de mate waarin het oppervlaktemateriaal gevoelig is voor
winderosie. Deze is afhankelijk van sedimentaire eigenschappen, zoals korrelgrootteverdeling
en vorm van de zandkorrels, bodemeigenschappen zoals vochtgehalte en humusgehalte en
biogene eigenschappen zoals korstvorming door algen of een dichte begroeiing door grassen
die de zandkorrels onbereikbaar maakt voor de wind. Door de invloed vanuit de Antwerpse
haven en de omliggende intensieve landbouw waardoor er een sterk verhoogde 
stikstofdepositie en hierdoor een versnelde vastlegging van het zand plaatsvind wordt deze
erodeerbaarheid sterk beperkt. De exoot grijs kronkelsteeltje (Campylopus introflexus), heeft
in dit milieu een ideale groeiplaats gevonden en breidt zich nu razendsnel uit, waardoor open
zand snel dichtgroeid. Een andere reden is ongetwijfeld een beheersvisie waarin het behoud
van stuifzanden onvoldoende aandacht
heeft gekregen. Zo werden er zelfs
open zandduinen opgeplant met 
berken (bv. Wilgenduinen) om verdere
verstuiving tegen te gaan in de hoop
dat de duinen zich niet zouden 
verplaatsen of wegerodeerden.
Enkel daar waar een sterke betreding
het vastleggen van het zand 
verhinderd, zoals op de wandelwegen
en enkele ‘speel’duinen dicht bij de
Vroente blijft open zand bestaan. Wel
valt het ten zeerste te betwijfelen of
veel soorten, typisch voor stuifzanden,
in deze over-gerecreëerde delen van
het gebied kunnen overleven.

Als we de infra-rood luchtfoto’s uit 1978 en 1999 (zie afbeelding 1 en 2 )met elkaar 
vergelijken zien we hoe sterk het areaal aan open zand op 21 jaar tijd geslonken is. Minder
dan de helft blijft in 1999 nog over van wat er nog was in 1978.
Voor dit project werd de oppervlakte vegetatieloos open zand en stuifzand (exclusief de sterk
betrede paden en speelduinen) met een GPS ingemeten. Het resultaat is schrikwekkend,

Foto1: volledig vastgelegde en vergraste duin
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vermits er in het totaal minder dan 1 hectare open zand overblijft en de grootste en enige
stuivende open zandvlakte maar 4422m2 groot is! Hiermee kunnen we gerust stellen dat er
van een ‘levend’ stuifzandsysteem al lang geen sprake meer is. De laatste en grootste open
zandvlakte, gelegen op de Vossenberg, stuift waarschijnlijk gewoon uit, te merken aan de
met wortels doorgroeide hogere eilanden die stille getuigen zijn van een ooit veel hogere
duin. Het weggestoven zand wordt deels opgevangen door de aanpalende 
buntgrasvegetaties maar wordt verder waarschijnlijk verspreidt over het naburige landschap
zonder dat er ergens nieuwe duinen of
open zand wordt gevormd.
Zonder grootschalig, grensoverschrij-
dend herstel van open zandduinen en
het kappen van corridors waardoor de
wind terug vrij spel krijgt, is het behoud
van stuifzanden, open zand en 
pioniermilieus op droog zand, samen
met de typische soorten, niet mogelijk.
Een mogenlijk alternatief is het 
kunstmatig en periodiek terug open
maken van duinen waardoor een
mozaïek van pioniersituaties en open
zand ontstaat.

Foto 2: Beeld van station 16, de grootste en tevens enige stui-
vende zandvlakte op Vlaams grondgebied, met op de achter-
grond een met wortels doorgroeid duinrestant als indicatie van
de vroegere hoogte.

Beeld 1: infra-rood foto van de duinen uit 1978 Beeld 2: infra-rood foto van de duinen uit 1999
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4. Werkwijze

Het opzet van deze inventarisatie is het zo volledig mogelijk in kaart brengen van enkele
bodembewonende taxonomische groepen zoals mieren, spinnen, loopkevers,... binnen de
grenzen van het Grenspark.
Eerst werden de typische en meest interessante biotopen die binnen het grenspark aanwezig
zijn bepaald, zijnde:
- open zand, stuifzand en pioniervegetaties op droge zandbodems
- droge struikheidevegetaties (al dan niet geplagd)
- natte heidevegetaties (al dan niet geplagd)
- venranden
De bossen werden niet weerhouden. Aan de hand van kaartmateriaal werden de beste 
locaties om deze biotopen te bemonsteren bepaald. Hiervoor werd rekening gehouden met
de bereikbaarheid van de locaties, maar er werd vooral geselecteerd op de meest 
uitgesproken biotooptypes (best ontwikkelde natte heide, plagplaats in natte heide,...).
Uiteindelijk werden er 31 locaties weerhouden.
Op 4 april 2005 werden op de 10 Nederlandse locaties 30 bodemvallen geplaatst en op 11
april werden op de 21 Belgische stations 63  bodemvallen geplaatst.  Per locatie werden dus
drie bodemvallen geplaatst met een ondelinge afstand van ongeveer 5 à 10 meter. Vanaf nu
noemen we zulke reeks een vangstation of kortweg ‘station’.
Bodemvallen zijn tot aan de bovenrand ingegraven potten van ongeveer 0,5 liter en 
bovenaan een binnendiameter van 88mm. Eerst wordt een stuk PVC-buis ingegraven die
gedurende het hele onderzoek kan blijven zitten. Hierin past de glazen vangpot perfect en
blijft op de bovenrand van de PVC-buis hangen. Belangrijk is dat de bovenrand gelijk komt
met het maaiveld. In de bodemval zit een 3-4% formaldehydeoplossing met een beetje 
detergent om de oppervlaktespanning te breken. Kevers zinken op deze manier direkt naar
de bodem en worden gefixeerd door de formaldehyde. Loopkevers of andere 
bodembewonende dieren die rondlopen op zoek naar voedsel of een partner kunnen op die
manier in de bodemval terechtkomen.
Om alles zo natuurlijk mogelijk te laten lijken en vooral om geen nieuwsgierige wandelaars
aan te lokken werd er voor gekozen om geen dakje boven de vallen te plaatsen.
Ongeveer om de twee weken worden de vallen gecontroleerd. De
gevangen dieren worden per station (3 bodemvallen) 
samengevoegd. Overstroomde of vol zand gewaaide vallen 
werden steeds terug vangklaar gemaakt. Na erg hevige onweders
werd soms een controle uitgevoerd om alles terug vangklaar te
maken zonder de inhoud al te verzamelen. Per station werden de
gevangen dieren later uitgesorteerd in verschillende taxonomische
groepen en op een 70% alcoholoplossing ( voorzien van een label
met datum en stationnummer) bewaard tot aan de determinatie.
Het Nederlandse deel van het Grenspark wordt verder afgewerkt
door Jeffrey Samuels, het Belgische deel door mezelf. Daar de
gegevens voor het Nederlandse deel nog niet ter beschikking zijn werden voor dit rapport 
uitsluitend de Belgische gegevens verwerkt.

Data waarop de vallen 
werden leeggemaakt

24/04/2005 28/08/2005
6/05/2005 11/09/2005
21/05/2005 30/09/2005
4/06/2005 14/10/2005
17/06/2005 3/11/2005
3/07/2005 20/11/2005
21/07/2005 4/12/2005
7/08/2005 26/12/2005
8/08/2005
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4.1. Nota bij het gebruik van natte bodemvallen als onderzoeksmethode

Het gebruik van natte bodemvallen is de enige doeltreffende methode om een vrij volledig
beeld van de aanwezige bodembewonende fauna te bekomen.
Droge bodemvallen kunnen niet gebruikt worden omdat deze om de paar uur gecontroleerd
moeten worden en omdat grote soorten de kleinere soorten zouden opeten.
Het voordeel van bodemvallen is dat de gegevens op een gestandaardiseerde manier 
verzameld worden. Er is geen invloed van de waarnemer op de resultaten (betrouwbaarheid
en kwaliteit zintuigen van de waarnemer, weersgesteldheid en tijdstip van de dag spelen
geen rol). Er wordt m.a.w. gestandaardiseerd bemonsterd gedurende 12 maanden, 24 op 24
uur.
Het nadeel van deze methode is dat er niet selectief gevangen wordt en soms hoge aantallen
van een soort gevangen worden. Ook zijn er tal van bijvangsten zoals vliegen, keverlarven,
... die waarschijnlijk nooit op naam zullen worden gebracht, maar soms ook amfibieën, 
reptielen en muizen.
Men zou zich de vraag kunnen stellen wat het effect is van vangpotten op 
loopkeverpopulaties. In Nederland werd hiernaar onderzoek gedaan door niet minder dan
1200 droge vallen te plaatsen in een grasland van 40 ha. Uit de terugvangsten kon 
berekend worden dat minder dan 1% van de meest gevangen soort werd weggevangen.
Er werd ook berekend dat als elke wagen in Nederland jaarlijks 1 kever doodrijdt er jaarlijks
meer slachtoffers vallen als in alle bodemvallen van de laatste 40 jaar.
Men merkt ook op dat zelfs dit effect te verwaarlozen is ten opzichte van het grootschalige
biotoopverlies door o.a. de intensieve landbouw.
Door het inventariseren van loopkevers werd al heel wat ecologische informatie over de 
soorten verzameld, wat gebruikt kan worden ter bescherming van hun leefomgeving en dat
van andere ongewervelden.
Mede hierdoor kwam ook een Rode Lijst tot stand waardoor beleidsmakers nu ook niet meer
helemaal blind kunnen blijven voor loopkevers.
Naar mijn mening compenseren de voordelen ruimschoots de nadelen van deze methode.

Foto 3: De huls en bodemval zoals ze gebruikt worden

Foto 4: Bodemval zoals ze in het terrein
staan
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4.2. Beschrijving van de biotopen rondom de stations

Zoals reeds eerder aangehaald, werden in dit rapport enkel de vangsten verwerkt uit de 
stations geplaatst in open zand, stuifzand en pioniervegetaties op droge zandbodem uit het
Vlaamse deel van het Grenspark. Hieronder worden dan ook enkel de stations 11, 12, 16,17,
19 en 20 besproken. Voor elke val worden de exacte coördinaten (La = latitude en 
Lo = longitude) en de afstanden tussen de afzonderlijke vallen gegeven.

B
ee

ld
 3

: L
uc

ht
fo

to
 m

et
 h

ie
ro

p 
de

 g
re

ns
 N

ed
er

la
nd

 - 
B

el
gi

ë,
 v

er
sc

hi
lle

nd
e 

to
po

ni
em

en
 e

n 
aa

n-
du

id
in

g 
va

n 
de

 z
on

e 
di

e 
hi

er
na

as
t u

itv
er

gr
oo

t w
er

d.

B
ee

ld
 4

: U
itv

er
gr

ot
e 

zo
ne

 w
aa

rin
 a

lle
, i

n 
di

t
ra

pp
or

t ,
 b

es
pr

ok
en

 s
ta

tio
ns

 g
el

eg
en

 z
ijn

 m
et

aa
nd

ui
di

ng
 v

an
 d

e 
 s

ta
nd

pl
aa

ts
 e

n 
 s

ta
tio

n-
nu

m
m

er
.

11



Station 11:

val 1: La: 51.38745 Lo: 4.4304833
12.66m
val 2: La: 51.38745 Lo: 4.4306667
13.73m
val 3: La: 51.38733 Lo: 4.4307

Toponiem: Hazenduinen

De drie vallen van dit station staan opgesteld aan de rand van een kleine (578m2) open 
zandplek. Er is nog wat lichte verstuiving maar de oppervlakte is te klein geworden en zal
snel volledig vastgelegd zijn door het oprukkende buntgras (Corynephorus canescens). De
omgeving bestaat uit een mozaïek van nog enkele kleine open zandplekjes, 
buntgrasvegetaties en hogere successiestadia tot een open struikheidevegetatie.

Foto 5: Zicht over de open zandplek waarin station 11 staat.

Foto 6: Bodemval 2 in station 11
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Station 12:

val 1: La: 51.38765 Lo: 4.4307
24.30m
val 2: La: 51.38783 Lo: 4.4305
18.98m
val 3: La: 51.38768 Lo: 4.4303667

Toponiem: Hazenduinen

Hoewel niet zo ver van station 11 is dit het ‘zand’-station dat het verst gevorderd is in de 
successie. Bijna 100% van het bodemoppervlak wordt bedekt met ruig haarmos (Polytrichum
piliferum) en plaatselijk met grijs kronkelsteeltje (Campylopus introflexus). De hogere 
plantengroei bestaat nog grotendeels uit een ijle buntgrasvegetatie met verspreidt en 
plaatselijk al een groepje struikheide (Calluna vulgaris) en een pol pijpestrootje (Molinia 
caerulea). Val 2 staat bijna op de flank van een klein duintje. Aan de voet van dit duintje is de
successie al het verst gevorderd en de vegetatie is hier al geëvolueerd naar een droge 
struikheidevegetatie. 

Foto 7,8 en 9: Station 12.
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Station 16:

val 1: La: 51.39417 Lo: 4.4361833
19.75m
val 2: La: 51.39428 Lo: 4.4364
18.12m
val 3: La: 51.39437 Lo: 4.4366167

Toponiem: Vossenbergen 

De grootste oppervlakte open zand in het Vlaamse deel van
het Grenspark (4423 m

2
).

Rondom het open zand bevinden zich aanzienlijke 
oppervlakten buntgrasvegetaties, afgewisseld met hier en
daar ijle, (oude) struikheide vegetaties. Deze open zandduin
maakt deel uit van een langerekte duinenrug in het 
landschap die aansluit bij de Wilgenduinen en heel wat
afwisseling in het reliëf kent. De open zandzone is meteen
ook het enige overblijfsel wat we nog enigszins kunnen
bestempelen als ‘levend’-zand binnen het besproken
gebied. Bemonstering was uitermate moeilijk omdat de
bodemvallen meestal erg snel vol zand stoven. Op 21 juli
2005 werden de vallen 1 en 2 (midden in het ‘stuivend’ zand
gelegen) daarom niet meer opnieuw opgesteld. De 
resultaten van dit station kunnen daarom niet zomaar 
vergeleken worden met de andere stations en staan in de
resultaten dan ook tussen haakjes. In 2006 en 2007 zullen
gerichte handvangsten de waarnemingen op deze plaats
moeten aanvullen en vervolledigen. 
Duidelijk is te zien dat het hier in het verleden om een veel
hogere stuifduin ging, die met de jaren is verstoven. Enkele
hoge bulten met steile randen, bijeengehouden door vele
wortels zijn hier stille getuigen van. De zandvlakte gaat op
de meeste plaatsen vrij abrupt over in een relatief dichte
buntgrasvegetatie die een stukje hoger ligt dan het open
zand. Dit reliëf verschil ontstaat waarschijnlijk omdat 
weggestoven zand gedeeltelijk wordt tegengehouden door
het buntgras en hier terug vastgelegd wordt. Op enkele
plaatsen is de overgang naar de buntgrasvegetatie veel
minder abrupt en maken erg verspreide hogere bultjes met
buntgras de overgang.

Foto 11: Station 16.

Foto 12: Geleidelijke overgang van open
zand naar buntgrasvegetatie.

Foto 10: Scherpe overgang van open zand naar  buntgrasvegetatie.

14



Station 17:

val 1: La: 51.39465 Lo: 4.4368167
14.61m
val 2: La: 51.39455 Lo: 4.43695
21.89m
val 3: La: 51.39438 Lo: 4.4371

Toponiem: Vossenbergen

Dit station werd maar op 30 meter van station 16, val 3
geplaatst omdat het te verwachten was dat station 16
slecht zou functioneren. Toch is het niet te verwachten
dat echte ‘zand’soorten, gebonden aan ‘levend’stuifzand
ook hier nog te vinden zouden zijn. Hoewel niet zo ver
van het open zand bestaat de begroeiing hier al uit een
vrij dichte buntgrasvegetatie met verspreide pollen 
pijpestro (Molinea caerulea) en fijne grassoorten.
Ongeveer 30% van de bodem is nog open zand.

Foto 13: Station 17 met aanduiding van
de 3 bodemvallen.
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Station 19:

val 1: La: 51.39897 Lo: 4.4336667
11.60m
val 2: La: 51.39897 Lo: 4.4335
12.75m
val 3: La: 51.39897 Lo: 4.4333167

Toponiem: Wilgenduinen

Gelegen in een open plek temidden van een heuvelend
landschap begroeid met oude struikheide (Calluna vulgaris).
Het zand is bijna over de gehele oppervlakte vastgelegd
door een ijle buntgrasvegetatie. Vanaf de randen begint er
ook heel wat ruig haarmos (Polytrichum piliferum) en hier en
daar fijne grassen op te rukken . Enkele planten struikheide
(Calluna vulgaris) hebben zich ook al weten te vestigen.
Een kleine (403m

2
) oppervlakte van deze open plek is, bui-

ten een erg ijle buntgrasvegetatie, nog bijna helemaal kaal.
80 tot 90% van de bodem is hier onbegroeid en dit is gro-
tendeels te wijten aan sterke betreding door schapen. Na
station 16 en 11 is dit het station met het meeste kale
bodem.

Foto 13: Station 17 met aanduiding van
de 3 bodemvallen.

Foto 13: Station 17 met aanduiding van
de 3 bodemvallen.

Foto 13: Station 17 met aanduiding van
de 3 bodemvallen.

Foto 13: Station 17 met aanduiding van
de 3 bodemvallen.
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Station 20:

val 1: La: 51.39750 Lo: 4.4265333
14.69m
val 2: La: 51.39753 Lo: 4.4267333
18.00m
val 3: La: 51.39758 Lo: 4.4269667

Toponiem: Kambuusduinen

Dit station is gelegen aan de rand van een grote open
zone, voornamelijk begroeid met een buntgrasvegetatie
maar verspreidt ook struikheidevegetaties. De bodem is
over grote oppervlakten begroeid met mossen. De
begroeiing rondom de bodemvallen bestaat voornamelijk
uit een erg ijle buntgrasvegetatie, met verspeidt al wat
grassoorten. De bodem is voor 60-70% bedekt met ruig
haarmos (Polytrichum piliferum) en maximum 15 à 20% is
nog kale bodem, veelal vastgelegd door algen. Aan de
oost-zijde, op ongeveer 15 meter van de laatste bodem-
val (nr.3) bevindt er zich een bosje, voornamelijk bestaan-
de uit grove den en berk.

Als de stations in volgorde van successiestadium worden gezet krijgen we de 
volgende volgorde:
station 16 11 19 17 20 12
% open zand 100% 100% 80% - 90% 30% 15% - 20% 0% - 5%
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5. Resultaten

Tot nu toe (11 april tot 26 december 2005) werden er in het totaal 3460 loopkevers gevangen
en gedetermineerd, verdeeld over 54 soorten. Hiervan staan 19 (>1/3de) op de Vlaamse
Rode Lijst (Desender et al., 1995). 

In onderstaande tabel staat de alfabetisch gerangschikte soortenlijst met vermelding van de Rode 
Lijst-categorie, aantal per station, totaal aantal per soort, totaal aantal gevangen induviduen per station, het 
aantal soorten per station en het totaal aantal gevangen loopkevers. Tussen () alle gegevens van station 16 
(zie uitleg bij de bespreking van station 16).

pot
soort rode lijst 11 12 16 17 19 20 totaal

1 Abax ater Momenteel niet bedreigd 1 1
2 Amara aenea Momenteel niet bedreigd 2 3 5
3 Amara familiaris Momenteel niet bedreigd 1 1
4 Amara fulva Momenteel niet bedreigd 1 1
5 Amara infima Zeldzaam 1 6 2 4 13
6 Amara lunicollis Momenteel niet bedreigd 1 1
7 Amara plebeja Momenteel niet bedreigd 1 1
8 Amara quenseli Met uitsterven bedreigd 155 84 (5) 23 12 35 314
9 Amara spreta Momenteel niet bedreigd 4 1 2 1 8

10 Bembidion bruxellense Momenteel niet bedreigd 1 6 7
11 Bembidion lampros Momenteel niet bedreigd 1 1
12 Bembidion nigricorne Zeldzaam 2 13 15
13 Bembidion quadrimaculatum Momenteel niet bedreigd 1 1
14 Bradycellus harpalinus Momenteel niet bedreigd 2 4 6 5 17
15 Bradycellus ruficollis Momenteel niet bedreigd 12 5 17
16 Broscus cephalotes Momenteel niet bedreigd 44 7 (3) 14 5 73
17 Calathus erratus Momenteel niet bedreigd 45 418 (5) 66 20 211 765
18 Calathus fuscipes Momenteel niet bedreigd (1) 2 1 4
19 Calathus melanocephalus Momenteel niet bedreigd 2 1 3
20 Calathus mollis Zeldzaam 2 (1) 3 6
21 Carabus chlatratus kwetsbaar 2 (1) 2 1 6
22 Carabus nemoralis Achteruitgaand 1 (1) 16 1 1 20
23 Carabus nitens Bedreigd 1 4 1 6
24 Carabus problematicus Momenteel niet bedreigd 2 3 (8) 22 9 11 55
25 Cicindela campestris Achteruitgaand 1 3 2 2 8
26 Cicindela hybrida Achteruitgaand 515 30 (287) 48 181 189 1250
27 Cicindela maritima Bedreigd (6) 6
28 Clivina fossor Momenteel niet bedreigd 1 1 2
29 Cymindis macularis Zeldzaam 2 3 3 15 23
30 Dyschirius globosus Momenteel niet bedreigd 4 (1) 1 6
31 Dyschirius thoracicus Momenteel niet bedreigd 1 1
32 Harpalus affinis Momenteel niet bedreigd 2 1 3
33 Harpalus anxius Momenteel niet bedreigd 8 11 5 18 16 58
34 Harpalus autumnalis Bedreigd 1 1
35 Harpalus distinguendus Momenteel niet bedreigd 1 1 1 3
36 Harpalus neglectus Met uitsterven bedreigd 22 5 (5) 93 54 149 328
37 Harpalus servus Zeldzaam 7 4 11
38 Harpalus smaragdinus kwetsbaar 1 1
39 Harpalus tardus Momenteel niet bedreigd 1 1 2
40 Leistus ferrugineus Momenteel niet bedreigd 1 1
41 Loricera pilicornis Momenteel niet bedreigd 1 1
42 Masoreus wetterhallii Zeldzaam 1 1
43 Nebria brevicollis Momenteel niet bedreigd 1 1 2
44 Nebria salina Momenteel niet bedreigd 147 79 (1) 4 2 63 296
45 Notiophillus substriatus Momenteel niet bedreigd 2 1 3
46 Olisthopus rotundatus kwetsbaar 2 2
47 Poecilus lepidus Achteruitgaand 13 15 (1) 2 18 16 65
48 Poecilus versicolor Momenteel niet bedreigd 1 1 2
49 Pseudoophonus griseus Bedreigd 1 1 2
50 Pseudoophonus rufipes Momenteel niet bedreigd 1 1
51 Pterostichus diligens Momenteel niet bedreigd 1 (1) 2 1 1 6
52 Pterostichus melanarius Momenteel niet bedreigd (1) 1
53 Pterostichus minor Momenteel niet bedreigd 1 1
54 Syntomus foveatus Momenteel niet bedreigd 1 16 2 4 9 32

Eindtotaal 981 740 (328) 330 335 746 3460
soorten per station 27 33 (16) 27 19 28

10 14 (7) 8 7 10Rode Lijstsoorten per station
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In onderstaand tabbeletje wordt een overzicht gegeven van het aantal soorten dat met een
bepaald aantal exemplaren is gevangen, dit als maat voor de frequentie waarmee de soorten
zijn aangetroffen.

Van 16 soorten is, in de loop van het onderzoek, slechts 1 exemplaar gevangen. Van 27 
soorten (50%) werden minder dan 5 exemplaren gevangen. 50% van de gevangen soorten
vertegenwoordigen zo maar 1.3% van het aantal gevangen individuen.
Van 5 soorten werden meer dan 100 exemplaren gevangen. 

Als we de top 10 van meest gevangen soorten bekijken valt op
dat de top 5 al 85% (2953 ex.) van het totaal aantal gevangen
individuen vertegenwoordigd en de top 10 zelfs 93.5% (3236
ex.).
Let wel: het aantal gevangen individuen per soort zegt niet altijd
iets over de talrijkheid van de soort maar heeft ook te maken met
de activiteitsverschillen tussen de soorten. Zo is het normaal dat
een erg actieve soort als Cicindela hybrida meer wordt gevangen
dan een erg kleine, tussen het strooisel levende soort als
Dyschirius globosus.

5.1. Loopkeveractiviteit:

Hoewel de hoogste loopkeveractiviteit moeilijk te bepalen is omdat het aantal dagen tussen
twee controles van de stations nooit gelijk is en omdat klimatologische omstandigheden
(meerdere dagen van uitzonderlijk weer), conditie van de vallen (uitgedroogd of overstroomd)
ook bepalend kunnen zijn, zijn de gegevens toch in enkele grafieken gezet (zie volgende
pagina). De datum waarop de stations werden leeggemaakt werden voor de grafieken 
aangepast zodat de datum midden tussen de datum van de controle en deze van de vorige
controle komt te liggen. In de praktijk betekend dit een verschuiving van ongeveer één week
naar voor. Dit om een juister beeld van de activiteitsperiode te krijgen.

De hoogste activiteit gemeten aan het aantal gevangen individuen (grafiek 1) situeerd zich
duidelijk van eind juni tot eind augustus. De hoogste activiteit gemeten aan het aantal 
soorten (grafiek 2) ligt verrassend genoeg helemaal in het begin van de onderzoeksperiode
(april) om dan wat te zakken en pas van juli tot september terug te stijgen.
Een mogelijke verklaring hiervoor had kunnen zijn dat er in het voorjaar (net voor de normale
piek van de voorjaarsvoortplanters) meer ‘eurytope’ soorten en soorten die eigenlijk niet in dit
biotoop thuishoren en op zoek waren naar geschikte voortplantingsplaatsen in de vallen
terecht zijn gekomen. Dit blijkt niet het geval te zijn (grafiek 3). Zowel de eurytope als de 
stenotope soorten scoren een hoog soortenaantal in het begin van de onderzoeksperiode
(zie grafiek 3).
De hoge pieken van het aantal gevangen individuen worden verklaard door hoge aantallen
van de vijf algemeenste soorten (grafiek 4). Zo is de piek op 13 juli bijna geheel te wijten aan
het hoge aantal Cicindela hybrida en de piek op 19 augustus voor het overgrote deel door
Calathus erratus.

# exemplaren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-20 21-50 50-100 >100
# soorten 16 6 4 1 1 6 1 2 0 5 3 4 5

soort aantal
Cicindela hybrida 1250
Calathus erratus 765
Harpalus neglectus 328
Amara quenseli 314
Nebria salina 296
Broscus cephalotes 73
Poecilus lepidus 65
Harpalus anxius 58
Carabus problematicus 55
Syntomus foveatus 32
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Grafiek 2: Activiteit aan de hand van het aantal soorten.
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Grafiek 3: Activiteit eurytope soorten (blauw) versus stenotope soorten (rood).
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Grafiek 1: Activiteit aan de hand van het aantal individuen.
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5.2. Oecologische verdeling

Turin, analyseerde alle loopkevergegevens uit Nederlandse vangpotten en maakte een 
indeling naar oecologische voorkeuren waardoor ook 33 Nederlandse terreintypes 
gerangschikt konden worden naar overeenkomsten en verschillen in soortensamenstelling.
Zo ontstonden er uiteindelijk 7 ecologische hoofdgroepen voor loopkeverbiotopen, zijnde:
1) Hoogvenen en heiden
2) Duinen en stuifzanden
3) Weinig bemeste cultuurlanden op zand
4) Bossen
5) Kalkgraslanden en beschaduwd-vochtige terreinen
6) Rietlanden, jonge, drooggevallen gronden
7) Oevers en kwelders

Ook werden de soorten in oecologische groepen ingedeeld naar hun voorkomen in deze
hoofdgroepen. Een soort kan in meer dan één oecologische hoofdgroep voorkomen, waarbij
de zeer eurytope soorten ( in practisch alle hoofdgroepen voorkomend) uit de indeling 
werden gelicht en in een afzonderlijke groep werden ondergebracht.
De stenotope soorten van elk van de zeven hoofdgroepen worden dan de kenmerkende 
soorten genoemd en de eurytope soorten die in een bepaalde oecologische hoofgroep 
telkens weer terugkeren, worden begeleidende soorten genoemd.

De oecologische soortengroepen zijn:

- soorten van heiden en hoogvenen
- soorten van duinen en vegetaties met buntgras
- soorten van extensieve bewerkte cultuurlanden
- soorten van zeer open zandige gronden
- soorten van xerotherme terreinen (kalk)
- soorten van kalkgraslanden en bossen
- soorten van bossen
- soorten van ruderale terreinen en natte bossen

Grafiek 4: Activiteit aan de hand van de aantallen van de 5 talrijkste soorten.
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- soorten van ruderale, min of meer open terreinen
- soorten van vochtige, beschaduwde terreinen
- soorten van ruderale min of meer beschaduwde terreinen
soorten van rietland, polders en jonge terreinen
soorten van oevers en/of kwelders
eurytope soorten (komen in zeer veel van de 33 terreintypen voor)

De 54 soorten die in dit project gevangen werden kunnen als volgt worden ingedeeld (zie
voor de soorten bij de tabel in bijlagen):

Grafiek 5: Soorten per oecologische soortengroepen.
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Grafiek 6: Individuen per oecologische soortengroepen.

879

124

1637

431

321

722 156
eurytope soorten

soorten van heiden en hoogvenen

soorten van duinen en vegetaties met buntgras

soorten van extensieve bew erkte
cultuurlanden

soorten van zeer open zandige gronden

soorten van bossen

soorten van oevers en/of kw elders

soorten van ruderale min of meer
beschaduw de terreinen

soorten van rietland, polders en jonge terreinen

niet bepaald

22



Veel soorten waarvan maar weinig exemplaren gevangen werden, kwamen waarschijnlijk per
ongeluk in de voor dit rapport bemonsterde biotopen terecht. Een groot deel hiervan behoord
dan ook tot de eurytope soorten.
Als we de twee grafieken bekijken kunnen we toch stellen dat de typische soorten uit de
oecologische soortengroepen; soorten van duinen en vegetaties met buntgras, soorten van
extensieve bewerkte cultuurlanden en soorten van zeer open zandige gronden, zijn.

Als we naar de kenmerkende soorten voor de verschillende oecologische hoofdgroepen 
kijken vinden we bijna alle soorten terug onder de hoofdgroepen heiden en hoogveen, duinen
en stuifzanden, en weinig bemeste cultuurgronden op zand. Deze hoofdgroepen worden 
hieronder besproken (naar Turin, 2000):

Hoogveen en heiden
Hieronder werden de volgende Nederlandse terreintypes ingedeeld:
- Hoogvenen
- Heiden met pijpestrootje (Molinea caerulea)
- Vochtige heiden met dopheide (Erica tetralix)
- Droge heiden met struikheide (Calluna vulgaris)
- Droge heiden met grassen (Deschampsia flexuosa)

De kenmerkende en begeleidende soorten voor deze hoofdgroep die in dit onderzoek 
gevangen werden zijn:

De kenmerkende soorten komen voornamelijk uit de oecologische soortengroep: ‘soorten van
heiden en hoogvenen’. Opvallend is dat onder de begeleidende soorten ook enkele soorten
uit de groep zelf hoog vertegenwoordigd zijn (Pterostichus diligens, Poecilus lepidus en
Bradycellus ruficollis).
De 9 kenmerkende soorten vertegenwoordigen maar 124 individuen (3.6%). Vermits de soor-
ten bijna allemaal uit de oecologische soortengroep heide en hoogveen komen zullen ze
naar alle verwachting nog meer aangetroffen worden in de stations, geplaatst in de uiteenlo-
pende heidebiotopen, die voor dit rapport niet geanaliseerd werden.

kenmerkende soort #
Amara infima 13
Bradycellus ruficollis 17
Carabus nitens 6
Cicindela campestris 8
Olisthopus rotundatus 2
Poecilus lepidus 65
Pterostichus diligens 6
Pterostichus minor 1
Carabus clatrathus 6

begeleidende soort #
Pterostichus diligens 6
Amara lunicollis 1
Poecilus versicolor 2
Dyschirius globosus 6
Poecilus lepidus 65
Calathus melanocephalus 3
Bradycellus harpalinus 17
Bradycellus ruficollis 17
Calathus erratus 765
Loricera pilicornis 1
Syntomus foveatus 32
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Duinen en stuifzanden
De Nederlandse terreintypes die onder deze hoofdgroep werden ingedeeld zijn:
- Vegetaties met buntgras (Corynephorus canescens)
- Zeeduinen, droog en open
- Duingraslanden
- Duinbossen
- Duinstruwelen met duindoorn (Hippophae rhamnoides), kruipwilg (Salix repens) of liguster
(Ligustrum vulgare)
-Schrale graslanden op zand

De kenmerkende en begeleidende soorten voor deze hoofdgroep die in dit onderzoek 
gevangen werden zijn:

De samenstelling van de fauna van deze zandige terreinen is zeer verwant aan die van de
heiden, maar in nog sterkere mate aan die van de volgende groep, die van de weinig
bemeste cultuurgronden. Het beeld van deze groep wordt, evenals bij de andere zandige 
terreintypen, in belangrijke mate bepaald door droogteminnende (xerofiele) soorten van de
genera Amara, Cymindis en vooral Harpalus. Zeer karakteristiek zijn de Zandloopkevers
(Cicindela). Enkele soorten uit deze groep zijn min of meer aan de kust gebonden: Calathus
mollis, Cicindela maritima en Harpalus servus. Vooral Harpalus-soorten worden in de litera-
tuur genoemd als typische bewoners van droge terreinen zoals duinen en stuifzanden, 
bijvoorbeeld H. anxius, H. neglectus en H. smaragdinus. Enkele soorten komen ook frequent
voor op (droge) heiden: Bembidion nigricorne en Cymindis macularis. 
Bij de begeleidende soorten treden de xerofiele maar tamelijk eurytope zandgrondbewoners
Calathus fuscipes en C. erratus naar voren. Verder lijkt de soortensamenstelling van de
begeleiders in deze groep sterk op die van de heideterreinen en cultuurterreinen op 
zandgrond. Het karakter wordt eveneens bepaald door droogteminnende of droogtetolerante
soorten.

kenmerkende soort #
Bembidion nigricorne 15
Cicindela hybrida 1250
Cymindis macularis 23
Harpalus neglectus 328
Harpalus servus 11
Masoreus wetterhallii 1
Notiophillus substriatus 3
Cicindela maritima (waarschijnlijk ) 6

begeleidende soort #
Calathus fuscipes 4
Amara lunicollis 1
Harpalus servus 11
Broscus cephalotes 73
Poecilus lepidus 65
Calathus melanocephalus 3
Bradycellus ruficollis 17
Calathus erratus 765
Syntomus foveatus 32
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Weinig bemeste cultuurgronden op zand
De Nederlandse terreintypes die onder deze hoofdgroep werden ingedeeld zijn:
- Bemeste graslanden op zand
- Akkers op zand
- Braaklanden op zand
- Naaldbossen, jong, open

De kenmerkende en begeleidende soorten voor deze hoofdgroep die in dit onderzoek 
gevangen werden zijn:

De verwantschap van deze groep met de duinen is groot. Verschillende soorten die in deze
groep thuishoren zijn ook aanwezig in de droge heiden en buntgrasvegetaties, zij het in lage
aantallen. Het karakter van deze groep wordt weerom sterk bepaald door Amara-, Calathus-, en
Harpalus-soorten. De soorten uit deze groep zijn iets toleranter ten aanzien van dynamiek en
bemesting dan de soorten uit de twee voorgaande groepen. Het kenmerkende terreintype voor
deze groep zijn de braaklanden. Dit zijn meestal akkers die enige jaren buiten bedrijf zijn. Het is
klaarblijkelijk zeer bepalend voor het karakter van de loopkeverfauna van braakland evenals van
naaldbosaanplant, dat de grond hier is geploegd of omgewoeld en daarna met rust gelaten. In
deze periode is (tijdelijk) een zeer hoge loopkeverdiversiteit, met vaak zeer interessante soorten
te zien. Kapvlakten in bossen en plaatsen waar bosbrand op zandgrond heeft plaatsgevonden
behoren hoogst waarschijnlijk ook tot deze hoofdgroep.

5.3. Besluit oecologische groepen:

Opvallend is vooral dat er evenveel kenmerkende soorten van de hoofdgroep ‘weinig bemeste
cultuurgrond op zand’ als van ‘duinen en stuifzanden’ werden gevonden.
Mogelijk is dit deels te wijten aan het feit dat de indeling volgens Turin, 2000 nog niet helemaal
op punt staat. Zo werden in zijn analyses geen gegevens uit stuifzanden (en open zandvlaktes
in heiden) gebruikt, daar er niet genoeg jaarseries voorhanden waren. Typische soorten voor
deze biotopen zijn daarom mogelijk verschoven naar de hoofdgroep weinig bemeste 
cultuurlanden op zand, waar we onder de terreintypes wel open zand vinden (akkers op zand
en braaklanden op zand). Terwijl het accent bij de hoofgroep duinen en stuifzanden veeleer op
kustgebonden biotopen betrekking heeft. Enkel het terreintype ‘vegetaties met buntgras
(Corynephorus canescens)’, vinden we terug in het studiegebied. Een ander voorbeeld dat
deze hypotese kracht bij zet is het feit dat Harpalus smaragdinus volgens de verdeling in 
oecologische hoofdgroepen (Turin, 2000) als kenmerkende soort geld voor de oecologische 
hoofdgroep ‘weinig bemeste cultuurgronden op zand’ maar de soort in de literatuur vermeld
staat als typische soort voor stuifzanden. Enkele van de interessante soorten die weinig op
binnenlandse stuifzanden worden gevangen maar in het studiegebied voorkomen lijken een 
beetje kustgebonden (Calathus mollis, Cicindela maritima en Harpalus servus). Mogelijk heeft
de nabije ligging van de Scheldemonding, waar ook veel kustgebonden soorten voorkomen,
hier iets mee te maken. Dat kustgebonden soorten het gebied inderdaad kunnen bereiken
bewijst de waarneming van Dicheirotrichus obsoletus, gevangen op 7 september 2005 op licht
tijdens het inventariseren van nachtvlinders (Jacobs, pers. med.). D. obsoletus is een stenotope
en een strikt halobionte (aan zout gebonden) soort die in Vlaanderen zeldzaam voorkomt
langs de kust en de Scheldeschorren.

kenmerkende soort #
Broscus cephalotes 73
Harpalus anxius 58
Harpalus distinguendus 3
Harpalus smaragdinus 1
Nebria salina 296
Amara fulva 1
Amara quenseli 314
Calathus mollis 6

begeleidende soort #
Calathus fuscipes 4
Amara lunicollis 1
Nebria brevicollis 1
Amara aenea 5
Pseudoophonus rufipes 1
Calathus melanocephalus 3
Bradycellus harpalinus 17
Calathus erratus 765
Syntomus foveatus 32
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5.4. Oecologische fisches van enkele soorten (naar Turin, 2000)

Hier wordt het areaal, voorkomen, status, oecologie, biologie, dispersie en bedreiging van
enkele van de meest interessante soorten voor het studiegebied besproken. Dit zijn veelal de
stenotope soorten voor open zand en droge pioniermilieus die in dit rapport behandeld wor-
den. Speciale aandacht krijgen soorten met een indicatorwaarde en Rode Lijst-soorten.
Bij de meeste soorten werd ook een grafiekje toegevoegd met de activiteitsperiode van de
betreffende soort. Zoals bij de andere grafieken over activiteit in dit rapport werd niet de
datum genomen waarop de potten geleegd werden maar wel de datum midden tussen twee
controles. Dit om een juister beeld van de activiteit te krijgen. Foto’s van de soorten zijn niet
allemaal vanuit het studiegebied. Bij de status werd de Rode-lijstcategorie voor de soort in
Nordrhein-Westfalen (NRW) (Schüle & Terlutter, 1998) toegevoegd omdat dit de Duitse deel-
staat is die het dichtst bij Vlaanderen ligt. Bij elke soort wordt ook een kaartje getoond met
hierop de verschillende stations, afgebeeld als groene cirkels (zie afbeelding... voor de stati-
onnummers). Stations waarin de betreffende soort werd gevangen zijn rood gevuld met hierin
het gevangen aantal individuen voor dit station.
Masoreus wetterhallii (Gyllenhall)

Areaal
West-Palearctische soort. In Europa vanaf Zuid-Engeland, naar het oosten tot
Bulgarije, Rusland en West-Siberië. In het zuiden tot aan de noordkust van
Afrika.

Voorkomen:
VL: Aan de kust en in de noordelijke heidegebieden, zeldzaam.
NL: Vooral aan de kust en op de zandgronden in de hogere delen van het land. 
Status: Op de Vlaamse Rode Lijst als "Zeldzaam".
In NRW op de RL als "Met uitsterven bedreigd" (Schüle & Terlutter).

Oecologie
Xerofiel. Een soort van droge zandgronden met spaarzame vegetatie, vooral in
de duinen aan de kust. In de binnenlanden van Noordwest-Europa plaatselijk
ook op schrale graslanden en in zandige, droge heiden, met name in vegetaties
met buntgras (Corynephorus canescens), in gezelschap van o.a. Calathus 
ambiguus, Calathus erratus, Cymindis macularis, Harpalus anxius, Harpalus
smaragdinus en Syntomus foveatus. De Nederlandse vangsten met vangpotten
komen vooral uit droge heiden en vegetaties met buntgras (Corynephorus canescens), de meer open duinen
en schrale zandige graslanden.
Begeleidende soorten: Calathus erratus, Calathus melanocephalus/cinctus, Calathus fuscipes, Syntomus 
foveatus 

Biologie
Dagactief. Voortplanting in het voorjaar. Overwintering als larve. "Verse" dieren kunnen worden gevonden in de
voorzomer. 

Dispersie
Dimorf. De macroptere vorm is echter weinig talrijk met in België 1 op 30 individuen. Er werden wel geen 
vliegspieren geconstateerd. Er zijn dan ook geen vliegwaarnemingen bekend.

Bedreiging
Een zeer typische en bruikbare indicatorsoort van kwalitatief goede, fijn-zandige terreintypen.

Kalmthout:
Er werd maar 1 exemplaar in de "zand"-stations gevangen. Het is wel waarschijnlijk dat de soort nog wordt
aangetroffen in de ijle droge heidevegetaties.
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Amara (=Celia) quenseli silvicola (Zimmermann)

Areaal
Circumpolaire soort. Bij ons komt de laaglandvorm A. quenseli 
silvicola voor. Deze ondersoort komt voor van Zuid-Fennoscandië,
zuidelijk tot België, Zuid-Duitsland en Moravië, maar overbrugt voor
zover bekend niet het gebied tussen de noordelijke en Midden-
Europese berglandpopulaties van de vorm quenseli in de Pyreneeën,
Alpen, Karpaten en gebergten op de Balkan. Naar het oosten komt
de soort voor tot de Kaukasus, door Siberië tot Kamtsjatka, in
Mongolië en het noorden van Japan. Volgens Lindroth komen beide
vormen ook voor in Noord-Amerika.

Voorkomen:
VL: De Rode lijst voor Vlaanderen meld de soort na 1950 nog maar in 1 UTM-hok (Mol) (Desender et.all, 1995).  
De soort werd in 2003 en 2005 nog waargenomen te Malle (Jacobs, M. pers.med.).
NL: In Nederland vooral op zandgronden, zeldzaam. Op enkele oude vangsten van de Waddeneilanden na, bijna
geen waarnemingen uit de duinen aan de kust bekend.
In NRW op de RL als "met uitsterven bedreigd" (Schüle & Terlutter).
De soort staat op de Vlaamse Rode Lijst in de categorie "Met uitsterven bedreigd".

Status: In Nederland is het aantal vindplaatsen vrij stabiel, in België werd een zeer sterke achteruitgang 
geconstateerd. 

Oecologie
Xerofiel. Een soort van open terreinen op zandige of grindachtige bodem met zeer spaarzame vegetatie. In het 
laagland in stuifzanden met een open mozaïekvegetatie. In Nederland komen alle vansten met vangpotten van 
vegetaties met buntgras (Corynephorus canescens), zeer open zandgronden zoals zeer jonge bosaanplantingen en
zandige drooggevallen bodems en oevers.
Begeleidende soorten: Calathus erratus, Calathus melanocephalus/cinctus, Bradycellus harpalinus

Biologie
Nachtactief, overdag verborgen onder stenen en bladrozetten. Voortplanting in de
herfst. Jonge dieren worden gevonden in juni-juli. Overwintering als larve. De larve is
zowel fytofaag als carnivoor. De adulten eten zaden van uiteenlopende 
plantensoorten.

Dispersie: 
Macropteer/dimorf. A. quenseli is een goed voorbeeld van een soort met grote 
verschillen in het voorkomen van vleugelmorfen binnen het verspreidingsgebied. In
het laagland van Midden-Europa tot in Siberië zijn de dieren constant langvleugelig.
Directe vliegwaarnemingen zijn niet bekend maar er zijn aanwijzingen dat de soort
een goed verbreidingsvermogen heeft.

Bedreiging
Over het voorkomen in Nederland zijn te weinig gegevens beschikbaar. Mogelijk een
bruikbare indicator van zeer open zandige terreintypen, maar ogenschijnlijk evenveel
in dynamische als in stabiele milieus. Desender et al. (1995) pleit voor het tegengaan
van verdwijning en successie (verbossing) van
droge, schrale graslanden en het inperken van recre-
atie in duinen.

Kalmthout:
A. quenseli staat met 314 gevangen individuen op de
4de plaats van de meest gevangen soorten in de
"zandige" stations. De soort werd in al deze stations
gevangen toch zijn de hoge vangstaantallen in de
stations 11 (155 ind.) en 12 (84 ind.) opvallend.
Gezien het hoge aantal gevangen individuen, de 
verspreiding over alle "zand"-stations en de 
waarschijnlijk goede verbreidingsmogelijkheden van
deze soort lijkt deze op Vlaamse schaal sterk
bedreigde soort mits behoud van genoeg open zand
en buntgrasvegetaties niet bedreigd in het
Grenspark.

Amara quenseli
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Amara (=Celia) infima (Duftschmid)

Areaal
West-Palearctische soort. In Europa vaaral in het noorden van Midden-Europa en het zuiden van Fennoscandië. In
het zuiden van Midden-Europa zeer zeldzaam. Naar het oosten tot in Siberië.

Voorkomen:
VL: Zeldzaam.
NL: Beperkt tot de grote zandgebieden en de Waddeneilanden. Praktisch ontbrekend aan de zeekusten van Noord-
en Zuid-Holland.
D: Hier vooral in de grote heidegebieden van de Noord-Duitse laagvlakte, waar het zwaartepunt van de verspreiding
van deze soort ligt. 
Status: In onze streken is het aantal vindplaatsen licht afgenomen. 
In NRW op de RL als "met uitsterven bedreigd" (Schüle & Terlutter).
In Vlaanderen als “Zeldzaam” op de Rode Lijst.

Oecologie
Zeer xerofiel en stenotoop. Een soort van open, droge terreinen op zandige of grindachtige ondergrond, met een
vegetatie van buntgras (Corynephorus canescens), borstelgras (Nardus stricta) of struisgras (Agrostis), ook in
Calluna-heiden met korstmossen (Cladonia) en in stuifzanden met een mozaïkvegetatie van grassen. In Nederland
zijn de vangsten uit bodemvallen beperkt tot de droge heiden, vegetaties met buntgras (Corynephorus canescens) en
open zeer jonge naaldbosaanplanten.
Begeleidende soorten: Calathus erratus, Calathus melanocephalus/cinctus, Poecilus lepidus, Bradycellus ruficollis,
Notiophillus aquaticus, Amara lunicollis, Poecilus versicolor, Syntomus foveatus, Bradycellus harpalinus, Trichocellus
cognatus, Bembidion nigricorne, Cymindis macularis

Biologie
Nachtactief. A. infima is evenals Bembidion nigricorne en Bradycellus ruficollis een uitgesproken winteractieve soort.
De voortplanting vindt plaats in de zeer late herfst en het vroege voorjaar, van half oktober tot in januari. De larven
ontwikkelen zich in de winter en het voorjaar en "verse" dieren komen in de late zomer te voorschijn, van eind juli tot
in september-oktober. De oude imago's gaan aan het begin van de zomer in de
bodem in diapauze en nemen deels voor de tweede of derde keer aan de reproductie
deel. De dieren kunnen dus zeker drie jaar oud worden. De volwassen dieren zijn 
tenminste ten dele fytofaag en klimmen in onder andere schijnspurrie (Spergula) voor
de zaden.

Dispersie: Brachypteer.

Bedreiging
De soort heeft een relatief beperkt verspreidingsgebied en is volgens hyman vooral
bedreigd door het verloren gaan van heiden en vegetaties met buntgras
(Corynephorus canescens), door ontginningen en verstorende invloeden. 
Een goede en bruikbare indicatorsoort, die zonder uitzondering deel uitmaakt van een
karakteristieke en bijzondere loopkeverfauna!

Kalmthout:
Er werden tot nu toe 13 exemplaren gevangen verspreidt over de verschillende 
stations. Waarschijnlijk loopt het aantal nog op omdat de soort enkel in de winter en
het vroege voorjaar actief is en deze periode nog
bijna volledig bemonsterd dient te worden. Amara infima
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Bembidion nigricorne (Gyllenhal)

Areaal
Europese soort. Beperkt tot een relatief klein gebied rond de Noord- en Oostzee.

Voorkomen:
VL: Enkel in het noorden, net ten zuiden van Noord-Brabant, na 1950 minder gevonden.
NL: In Nederland niet zeldzaam, maar min of meer beperkt tot de zand- en hoogveengebieden van vooral Drenthe en
de Veluwe.
Status: 
Het aantal waarnemingen is min of meer gelijk gebleven of licht gedaald.
Voor Vlaanderen op de Rode Lijst als “Zeldzaam”.
In NRW op de RL als "met uitsterven bedreigd" (Schüle & Terlutter).

Oecologie
Een zeer kenmerkende soort van droge heiden op humeuze zand- of veenbodem. Vaak samen aangetroffen met
Amara infima. De soort wordt het meest waargenomen op meer open plekken in de heide. In België significant in 
hokken met zure bodems. De soort is vooral typisch voor regenererende Calluna-heide. De meeste vangsten met
vangpotten komen uit de terreintypen Droge Calluna-heiden en vegetaties met buntgras (Corynephorus canescens).
Begeleidende soorten: Calathus erratus, Calathus melanocephalus/cinctus, Poecilus lepidus, Bradycellus ruficollis,
Notiophillus aquaticus, Amara lunicollis, Poecilus versicolor, Syntomus foveatus, Bradycellus harpalinus, Trichocellus
cognatus, Olisthopus rotundatus, Amara infima

Biologie
Dagactief. Voortplanting in de winter en het zeer vroege voorjaar, vanaf november-december tot in maart. Volwassen
dieren kunnen gedurende het gehele jaar worden aangetroffen, in de winter soms diep onder grote, dorre, oude 
struikheideplanten (Calluna vulgaris), vaak samen met grote aantallen Bradycellus ruficollis, eveneens een 
wintervoortplanter.

Dispersie: 
Hoewel door sommige auteurs aangehaald als dimorf lijkt het er eerder op dat de
soort constant brachypteer is.

Bedreiging
Waarschijnlijk is vooral het verloren gaan van plaatsen met vroege successiestadia
van droge heiden de oorzaak van achteruitgang. Een goed heidebeheer zou de soort
mogelijk goed kunnen doen opleven.
B. nigricorne is een goede en bruikbare indicator van vroege successiestadia van
droge heiden en goed ontwikkelde mozaïk-heidevegetaties.

Kalmthout:
Waarschijnlijk zullen de vangsten nog oplopen gedurende de rest van de winter en
het vroege voorjaar vermits het een winteractieve soort is. Waarschijnlijk is de soort
binnen het gebied ook niet alleen beperkt tot de "zand"-stations maar zal ze ook
gevonden worden in de stations geplaatst in droge en ijle heide.

Bembidion nigricorne
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Broscus cephalotes (Linnaeus)

Areaal
West-Palearctische soort. In grote delen van Europa, behalve in het
noorden van Fennoscandië en een groot deel van het Mediterrane
gebied. Naar het oosten tot in West-Siberië. Geïntroduceerd in
Noord-Amerika.

Voorkomen:
B:  In België verbreid, maar in het centrum van het land veelal oude
waarnemingen. Recent vooral aan de kust en in het noorden.
NL: Praktisch beperkt tot de zandgronden, in Nederland algemeen.
Status: vrij stabiel
In NRW op de RL als "bedreigd" (Schüle & Terlutter).

Oecologie
Een warmteminnende en xerofiele, vrij eurytope soort. Vooral op zandgronden in steile kantjes langs zandwegen en
aan randen van akkers en heiden, in de duinen en op zandige stranden aan de kust. Ook in vegetaties met buntgras
(Corynephorus canescens) en rivierduinen. Vaak op zeer open , onbegroeide bodem en zandige akkers, vooral met
bieten, aardappels en voederknollen. In continentale streken ook op kleibodem. Bij diverse experimenten bleek de
soort een voorkeur voor relatief hoge temperaturen te hebben en lichtschuw te zijn. Soms massaal op extensief 
geëxploiteerde akkers op zandbodem. 
In Nederland komen de meeste waarnemingen uit vangpotten van droge heiden, duinen en zandige cultuurgronden.
Begeleidende soorten: Calathus erratus, Calathus melanocephalus/cinctus

Biologie
Nachtactief. Overdag in veelal diepe gangen in het zand of onder stenen of planken. De eieren worden gelegd in 
kleine kamertjes in een tot 30cm diepe schacht in de bodem. De voortplanting vindt plaats in de nazomer en de
herfst. De overwintering vindt plaats als larve en de totale ontwikkeling neemt acht tot negen maanden in beslag. De
jonge dieren verschijnen vanaf juni tot augustus-september en een deel van deze
adulten overwintert na aan de voortplanting te hebben deelgenomen. B. cephalotes is
een zeer vraatzuchtige soort die ook graag op andere loopkeversoorten jaagt.

Dispersie: 
De soort heeft relatief grote achtervleugels, maar over de gehele naad vergroeide
dekschilden, die het vliegen waarschijnlijk geheel beletten. Het is een vrij goede loper
die wellicht flinke afstanden kan overbruggen.

Bedreiging
Niet bedreigd, hoewel soms plaatselijk sterke achteruitgang gemeld wordt. Door zijn
grote eurytopie niet bruikbaar als indicator.

Kalmthout:
Niet alleen beperkt tot stuifzanden en open zand, al dan niet met een 
pioniersvegetatie, maar binnen het Grenspark waarschijnlijk wel een goede indicator
voor de open zandbiotopen.
Met 73 gevangen individuen verspreidt over alle stations, met uitzondering van station
20. Mogelijk ligt dit laatste station te dicht bij een
bosrand (schaduw).
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Calathus erratus (C.R.Sahlberg)

Areaal
Palearctische soort. Geheel Europa, behalve het uiterste zuiden. Niet
op de Mediterane eilanden.

Voorkomen:
B:  In heel het land algemeen, vooral in het noorden.
NL: Op alle zand- en hoogveengronden algemeen.
In NRW op waarschuwingslijst (Schüle & Terlutter).
Status: Op de Vlaamse rode lijst als "momenteel niet bedriegd".
Zowel in Nederland als België werd een lichte afname 
geconstateerd.
In NRW op waarschuwingslijst (Schüle & Terlutter).

Oecologie
Xerofiel, eurytoop. Op droge, zandige of grindachtige, humusarme bodemsoorten, vooral op droge heiden (Calluna),
in duingebieden en vegetaties met buntgras (Corynephorus canescens) zowel aan de kust als in het binnenland. Bij
voorkeur op plaatsen met een zeer ijle vegetatie, maar ook in open bostypen en cultuurgronden. 
Begeleidende soorten: Calathus fuscipes, Calathus melanocephalus/cinctus, Amara lunicollis

Biologie
Nachtactief. Voortplanting in het najaar, met een top van augustus tot in september. De larven die actief blijven aan
het bodemoppervlak, overwinteren samen met een klein deel van de adulten. Verse dieren verschijnen aan het eind
van het voorjaar (juni-juli). Het voedsel bestaat voornamelijk uit bladluizen en mieren. 

Dispersie
Dimorf. Van de Belgische dieren bleek 0.3% macropteer.

Bedreiging
Nog vrij algemeen, maar mogelijk in bepaalde terreintypen toch bedreigd. De 
vastgestelde achteruitgang in België vraagt om nader onderzoek. Niet goed bruikbaar
als indicator.

Kalmthout:
Met 765 gevangen exemplaren is C. erratus de tweede meest gevangen soort in de
"zand"-stations.
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Calathus mollis (Marsham)

Areaal
West-Palearctische soort die voorkomt langs de duinkusten van
nagenoeg geheel Europa, vanaf Denemarken tot Turkije. Ook in
Noord-Afrika, Algerije en Marokko.

Voorkomen:
B:  in hoofdzaak aan de kust en zeer plaatselijk in het binnenland,
meest oudere vangsten.
NL: Langs de gehele duinkust en op enkele stuifzanden in het
binnenland.
Status: In België staat de soort op de Rode Lijst als "zeldzaam".
Voor NRW staat de soort niet in de waarnemingenlijst (Schüle &
Terlutter).

Oecologie
Xerofiel, psammofiel. Een vrij stenotope soort van droge, zandige bodem met een spaarzame zeer open 
vegetatie. In het binnenland zeldzaam in stuifzandgebieden met name in vegetaties met buntgras
(Corynephorus canescens). De soot is zeker niet halobiont (aan zout gebonden).
Begeleidende soorten: Calathus erratus, Calathus melanocephalus/cinctus, Calathus fuscipes

Biologie
Nactactief. Voortplanting in het najaar. De larve overwintert en de verse dieren verschijnen vooral in de eerste
helft van juni. De adulte dieren houden een korte zomerdiapauze.

Dispersie: 
Macropteer

Bedreiging
Goede indicator van 'levend' stuifzand in het binnenland en jonge duinen aan de
kust.

Kalmthout:
Er werden maar 6 exemplaren gevonden. Vermits de soort echte stuifzanden
verkiest moet zeker bij deze soort nog eens vermeld worden dat in station 16
(wat het beste voldoet aan dit habitat), moeilijk operatief te houden was en 
vangsten moesten stopgezet worden. Opmerkelijk is dat er geen enkel exemplaar
werd gevangen in station 11 (open zand) maar wel twee exemplaren in het 
naburige (meest begroeide) station 12. Erg vreemd is dat er tot nu toe nog geen
enkel exemplaar van C. cinctus werd gevonden (zie ook onder ontbrekende,
maar enigszins verwachte soorten).
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Cicindela hybrida (Linnaeus)

Areaal
Europese soort. Vanaf Noordwest-Europa, noordelijk Middeen-
Europa, Oost-Europa tot aan de westelijke Oeral.

Voorkomen:
VL: Vooral in de heidegebieden en aan de kust.
NL: Verbreid op de zandgronden, inclusief de kuststrook. 
Status: Er is enige achteruitgang in het aantal Nederlandse en
Belgische waarnemingen te zien. Op de Vlaamse rode lijst als "
achteruitgaand".
In NRW op de RL als "bedreigd" (Schüle & Terlutter).

Oecologie
Overlapt oecologisch enigszins met C. campestris, maar komt over het geheel in meer open terreinen voor. Op
zandige plekken en paden in de heide kan C. hybrida soms samen worden aangetroffen met C. campestris en
in de nabijheid van wat hogere houtopslag ook met C. sylvatica. De soort is zeer xerofiel en thermofiel. Bij ons
vooral op open zandvlakten die licht, pleksgewijs, met grassen zijn begroeid. Met name op recent door mossen
en grassen vastgelegd stuifzand met nog hier en daar open plekken. In levend stuifzand in het binnenland en in
de zeeduinen, plaatselijk samen met Cicindela maritima. Zelden zoals C. campestris tussen de heidestruiken en
ook nagenoeg niet op veenbodem. In Nederland werd de soort doormiddel van vangpotten vooral gevangen in
heiden met grassen, vegetaties met buntgras (Corynephorus canescens), duingrasland en op open zandplaten.
Begeleidende soorten: Calathus erratus, Calathus melanocephalus/cinctus

Biologie
De imago's zijn overdag actief, maar de larven zijn dag en nacht actief en alert aan de opening van hun gang.
Reproductie in het voorjaar met een totale ontwikkeling van ei tot imago van ruim één jaar. Jonge dieren in de
zomer en herfst van het volgend jaar. De imago's zijn in het najaar ook nog zeer actief. 

Dispersie:
Macropteer met altijd volledig ontwikkelde vliegspieren. Goede loper en overdag
een goede vlieger. C. hybrida werd 2 jaar na het droogvallen gevangen op een
zanddepot in het centrum van Zuidelijk Flevoland. 

Bedreiging
Waarschijnlijk niet echt bedreigd. Bebossing en verstoring door recreatie zijn
redenen die aangehaald worden voor de achteruitgang in andere landen.
In algemene zin is het een kenmerkende soort voor onbemeste, schrale 
zandterreinen. Geen grote waarde als indicator.

Kalmthout:
Van C. hybrida werden niet minder dan 1250 exemplaren gevangen en hiermee
is het meteen ook de meest gevangen soort in de "zand"-stations. Dit wil niet
zeggen dat het de algemeenste soort is. Door zijn actieve leefwijze wordt de soort
waarschijnlijk gewoon sneller gevangen. Opvallend zijn de hoge aantallen in de
stations 11 en 16, een station dat erg slecht 
functioneerde door inwaaiend zand, en naar alle
waarschijnlijkheid het station is met het hoogste
potentiële vangaantal voor deze soort. Nog 
opvallender zijn de lage aantallen in de 
aanpalende stations 12 (30ex.) en 17 (48 ex.), in
de voornamelijk door buntgras begroeide rand
rondom het open zand. Dit des te opmerkelijker
omdat stations in een gelijkaardige vegetatie,
maar daar waar bijna geen open zandplaten meer
zijn, hogere aantallen werden gevangen (station
19, 181 ex. en station 20, 189 ex).
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Cicindela maritima (Dejean)

Areaal
Europese soort. Langs de noordwestkust van het vasteland en de
zuidkust van Engeland, tot in Noorwegen en het gebied rond de
Oostzee. In Noord-Europa ook langs rivieren.

Voorkomen:
VL: Aan de kust en aan de monding van de Schelde.
NL: In nagenoeg het gehele duingebied, sterk kustgebonden,
maar plaatselijk ook in het binnenland.
Status: Op de Vlaamse rode lijst als bedreigd. Zowel in België als
in Nederland sterk achteruitgegaan. In Nederland is dit vooral te
wijten aan het verdwijnen van een aantal vindplaatsen 
(stuifzanden) in het binnenland en een sterke achteruitgang aan de kusten van Noord- en Zuid-Holland. 
In NRW niet op de lijst van waargenomen soorten (Schüle & Terlutter).

Oecologie
Stenotoop en zeer thermofiel. Kustsoort maar niet halobiont (aan zout gebonden). Komt voor op zeer fijn, 
onbegroeid, levend stuifzand. Vermits er geen directe binding met zout aantoonbaar is moet de bepalende 
factor voor het voorkomen waarschijnlijk gezocht worden in de korrelgrootte van het zand. Vaak geconcentreerd
in tamelijk kleine populaties. Op enorme stukken strand die niet zichtbaar afwijken van de plekken waar 
populaties gevonden worden, blijkt de soort vaak afwezig te zijn.

Biologie
Dagactief, de dieren zijn het actiefst op het heetst van de dag, bij temperaturen waar andere Cicindela-soorten
beschutting zoeken of zich ingraven. De waarnemingen lopen van april tot september. Copulaties in april en mei
bij zeer warm en vochtig weer.

Dispersie: 
De soort kan goed en snel lopen, maar vliegen doet hij alleen bij zonneschijn.
C.maritima kan zich zeer snel in het zand ingraven.

Bedreiging
Waarschijnlijk is vooral het verstoren van de gangen van de larven door 
vertrapping door mensen of paarden de oorzaak van de achteruitgang van deze
soort. In België en Nederland is hij, aan delen van de zeekust met veel recreatie,
na 1950 nog maar zelden gevangen. Alleen ongestoorde strandgebieden van
enige omvang kunnen voorkomen dat deze soort zal verdwijnen. Hij lijkt 
ongeschikt als indicator op terreinniveau omdat hij in kleine, relatief geïsoleerde
kolonies leeft.

Kalmthout:
Er werden 6 exemplaren gevangen in station 16. 4 ex. werden gevonden tijdens
de controle op 3 juli en 2 ex. op de volgende controle van 21 juli, de dag waarop
twee van de drie vallen niet meer opnieuw opgesteld werden omdat ze steeds vol
zand waaiden. Dit aantal zegt dan ook erg weinig over de populatiegrootte vermits bodemvallen in het 
voorkeurhabitat van deze soort bijna niet operatief te houden waren. Bijkomende inventarisaties in 2006 en
2007 moeten een duidelijker beeld geven over deze soort binnen het grenspark. Toch is de kans erg klein dat
de soort nog op andere locaties binnen het Vlaamse deel van het natuurgebied gevonden zal worden vermits
de duin waarop station 16 staat, de enige relatief grote en echt levende stuifduin is op Vlaams grondgebied
binnen het grenspark. Samen met o.a. Callathus mollis is C. maritima een erg goede indicator voor het al dan
niet aanwezig zijn van echt "levend" stuifzand in het grenspark. 
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Cymindis macularis ()

Areaal
West-Palearctische soort. In Europa noordelijk en oostelijk, van
Oost-Engeland en het noordoosten van Frankrijk naar het oosten
tot West-Siberië. Niet in zuidelijk Midden-Europa.

Voorkomen:
VL: Beperkt tot het uiterste noorden, direct onder Noord-Brabant,
zeldzaam.
NL: Beperkt tot de zandgronden van het binnenland. 
Status: Op de Vlaamse Rode lijst als "zeldzaam".
In NRW op de RL als "met uitsterven bedreigd" (Schüle &
Terlutter).

Oecologie
Xerofiel. De soort komt voor op zandbodems met een ijle, open vegetatie.  In Nederland bij een grootschalige
inventarisatie van het Dwingelderveld bleek dat de soort een voorkeur had voor net vastgeled stuifzand, maar
daarnaast ook op vochtigere plaatsen. Ook in open naaldbossen onder struikheide (Calluna vulgaris) en 
kraaiheide (Empetrum nigrum). In Westfalen veelal op zandige Calluna-heiden met een mozaïekvegetatie met
grassen. In Nederland komen de meesten vangsten met vangpotten uit vegetaties met buntgras (corynephorus
canescens) en van enkele plaatsen in open naaldbosaanplanten en eiken-berkenbos.
Begeleidende soorten: Calathus erratus, Calathus melanocephalus/cinctus, Poecilus lepidus, Bradycellus 
ruficollis, Notiophillus aquaticus, Amara lunicollis, Poecilus versicolor, Syntomus foveatus, Notiophilus germinyi,
Amara infima

Biologie
Dagactief. Voortplanting in de herfst. Overwintering als larve. Verse dieren in april en de voorzomer. 

Dispersie:
Dimorf. In België werden slechts twee macroptere dieren (3.3%) tegen 58 
brachyptere gevonden. 

Bedreiging
Onvoldoende gegevens.

Kalmthout:
Er werden 23 exemplaren gevangen. De soort mijdt duidelijk de echte open 
zandplekken zoals station 11 en 16 maar werd buiten station 19 in de overige
voornamelijk met buntgras (Corycephalus canescens) begroeide "zand"-stations
overal wel gevangen. Opvallend is het hoge vangaantal (15 ex.) in station 20.
Mogelijk is de verklaring hiervoor te vinden bij de korte afstand tot een beboste
zone. Mogelijk wordt de soort later ook nog gevonden in stations in het droge
heidecomplex. Misschien niet alleen echt typisch voor open zand.

Cymindis macularis
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Harpalus anxius (Duftschmid)

Areaal
Palearctische soort. In nagenoeg geheel Europa, behalve het
grootste deel van Fennoscandië en Noord-Rusland. Niet in het
zuiden van het Iberisch Schiereiland en op Sicilië. Naar het
oosten tot Klein-Azië, Mongolië en Oost-Siberië.

Voorkomen:
B:  In zandige gebieden, vooral in het binnenland, merendeels
oude vangsten.
NL: Verbreid in de zandgebieden, zowel in het binnenland als aan
de kust.
Status: In Nederland en het omliggend gebied is het aantal 
vindplaatsen matig tot sterk gedaald. In NRW op de RL als
"bedreigd" (Schüle & Terlutter).

Oecologie
Xerofiel tot xerobiont. De soort zou een voorkeur hebben voor vrij
hoge temperaturen. Een soort van open, droge, zandige terreinen
met in Noord-Europa een zekere voorkeur voor terreinen aan de
kust met een mozaïekachtige, relatief lage vegetatie van 
bijvoorbeeld (Corynephorus). In Denemarken een dominante
soort in vegetaties met buntgras (corynephorus canescens).
Lindroth vond een voorkeur voor fijn zand. In Noord-Europa 
vooral in gezelschap van H. neglectus en H. smaragdinus, in Midden-Europa vaak samen met H. serripes, 
H. smaragdinus, Calathus erratus en/of diverse Amara-soorten zoals A. fusca. In Nederland komen de vangsten
met vangpotten vooral uit drogere, open heiden en duinen, met vegetaties met buntgras (Corynephorus 
canescens).
Begeleidende soorten: Calathus erratus, Calathus melanocephalus/cinctus,
Notiophillus aquaticus

Biologie
Nachtactief. Het grootste deel van de populatie reproduceert in het voorjaar met
zomerlarven en imago-overwinteraars, maar een klein deel plant zich voort in de
herfst en heeft winterlarven. 

Dispersie: 
Macropteer, maar er zijn geen vliegwaarnemingen bekend. Volgens Desender zijn
de vliegspieren bij deze soort nooit functioneel.

Bedreiging
Nog niet op de rode lijst maar zowel in Nederland en België kan echter een flinke
achteruitgang in vindplaatsen geconstateerd worden. Dit hangt waarschijnlijk
direct samen met versnippering van schrale zandige milieus, wellicht in 
combinatie met het slechte verbreidingsvermogen. Het is zeer waarschijnlijk een
goede indicator voor schrale zandige milieus.

Kalmthout:
Met 58 vangsten staat H. anxius op 8 in de top 10
van meest gevangen soorten. Mijdt tevens erg 
duidelijk de relatief grote open zandplekken zoals
station 11 en 16.  Verder in alle andere
"zand"-stations.  
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Harpalus neglectus (Audinet-Serville)

Areaal
West-Palearctische soort. In Europa vooral in het zuidwesten, tot
Noord-Afrika. Niet overal in het binnenland van Midden-Europa.
Naar het oosten tot Oekraïne.

Voorkomen:
VL: In het noorden, ten zuiden van Noord-Brabant en aan de
kust, merendeels oude waarnemingen.
NL: Vooral langs de duinkust en op de Veluwe. Klaarblijkelijk
praktisch ontbrekend in de heide-stuifzandcomplexen van 
Noord-Brabant en Drenthe. 
Status: Op de Vlaamse rode lijst als "met uitsterven bedreigd".
In NRW op de RL als "met uitsterven bedreigd" (Schüle & Terlutter).
Voor de omgeving van Berlijn als bedreigd op de Rode Lijst.

Oecologie
Zeer xerofiel. De soort komt voor in open terreinen, waar los (stuivend) zand voorkomt, vooral bij plaatselijke,
uiterst ijle begroeiing van buntgras (Corynephorus canescens) en mossen, bijvoorbeeld op net vastgelegd 
stuifzand. Als de successie verschuift in de richting van dichtere struikheide (Calluna vulgaris), verdwijnt de
soort. Ook gevonden aan de kust, in open duinen. Lindroth noemt als begeleiders de soorten Harpalus anxius,
H. servus en H. smaragdinus.
Begeleidende soorten: Calathus erratus, Notiophillus aquaticus, Amara lunicollis, Syntomus foveatus, Calathus
fuscipes, Broscus cephalotes, Calathus ambiguus, Harpalus servus, Notiophillus germinyi, Carabus 
problematicus

Biologie
Nachtactief. De dieren kunnen zich zeer diep tussen de wortels van planten in de bodem ingraven. Ze komen
vrij laat in het voorjaar tevoorschijn en zijn pas vanaf half mei wat talrijker.
Voortplanting voornamelijk in het late voorjaar en de zomer, maar ook in de herfst
met winterlarven.

Dispersie: 
Desender trof in Vlaanderen alleen ongevleugelde dieren aan. Naar alle 
waarschijnlijkheid een zeer slechte verbreider, hetgeen onder meer is af te leiden
uit het feit dat hij niet te vinden is in grote delen van Nederland waar de geschikte
terreintypen ogenschijnlijk wel voorhanden zijn.

Bedreiging
De soort is mogelijk bedreigd  door de achteruitgang in oppervlakte van het 
stuifzandbiotoop met buntgras, en/of door versnippering van deze terreinen en
duingebieden. In combinatie met o.a. Amara equestris en Harpalus servus een
zeer goede indicator van stuifzandbiotoop met buntgras. Door het vermoedelijk
slechte verbreidingsvermogen , mogelijk ook bruikbaar voor het testen van 
verbindingen (corridors) in heide-stuifzand-complexen. Mede hierom zal de soort
gebaat zijn bij het behoud van grote, 
aaneengesloten stuifzand-, schraal grasland- en
duincomplexen.

Kalmthout:
Er werden niet minder dan 328 exemplaren van
deze soort gevangen, waarmee H. neglectus de
derde meest gevangen soort is. De soort werd ook
in alle "zand"-stations gevangen. Dat de soort
dichtere vegetaties met hier en daar struikheide
mijdt blijkt uit slechts 5 vangsten in station 12. Het
lijkt er dan ook op dat de soort beduidend minder
te vinden is op de volledig open zandplekken
zoals de stations 11 en 16 en inderdaad de net
vastgelegde erg ijle buntgrasvegetaties zoals in de
stations 17, 19 en 20 prefereert.
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Harpalus smaragdinus (Duftschmid)

Areaal
Palearctische soort. In Europa niet in het noorden en zuiden.
Naar het oosten tot West-Siberië.

Voorkomen:
VL: Veel vindplaatsen zijn verdwenen en nu nog vooral in het
noorden en zuidoosten.
NL: In Nederland voornamelijk op de zandgronden in 
Midden-Nederland. In mindere mate in de duinen en in Drenthe,
Twente en Noord-Brabant.
Status: In België en Nederland is het aantal waarnemingen van
deze soort sterk teruggelopen.
Op de Vlaamse Rode Lijst als "Kwetsbaar". In NRW op de RL als "sterk bedreigd" (Schüle & Terlutter).

Oecologie
Zeer xerofiel en thermofiel. Vooral op droge zandige, niet te losse bodem, in schrale graslanden en heiden met
een open mozaïekachtige vegetatie van grassen, o.a. buntgras (Corynephorus canescens) en van struikheide
(Calluna vulgaris). Eveneens op extensieve akkers en in zandafgravingen. In Nederland komen de vangsten
met vangpotten vooral uit open, droge zandige plekken op heiden en in de duinen, maar vooral ook van 
cultuurlanden zoals schrale graslanden, akkers en braaklanden. Weinig in pure Calluna-heide, waarschijnlijk is
de aanwezigheid van grassen belangrijk.
Begeleidende soorten: Calathus erratus, Calathus melanocephalus/cinctus, Calathus ambiguus

Biologie
Nachtactief, overdag ingegraven in het zand tussen de wortels van planten. Reproductie vooral in het najaar. 
De adulten leven meerdere jaren. Waarschijnlijk strekt de volledige ontwikkeling zich uit over twee jaar. 

Dispersie: 
Macropteer. Vliegwaarnemingen zijn bekend, vooral in de zomer.

Bedreiging
De soort wordt mogelijk bedreigd door het verloren gaan van zijn habitat door
bebossing, recreatie en versnippering. H. smaragdinus heeft in combinatie met
andere soorten wellicht een indicatieve waarde voor schrale, zandige 
terreintypen. Het tegengaan van successie en vergrassing is belangrijk voor het
behoud van deze soort.

Kalmthout:
Ondanks het feit dat er al heel wat erg zeldzame en typische soorten voor open
zand en buntgrasvegetaties gevonden werden, was ook deze soort, gezien zijn
ecologie, in aantal te verwachten. Toch werd er slechts 1 exemplaar gevonden in
station 20.
De enige mogelijke verklaring die ik hiervoor kan bedenken is dat de 
buntgrasvegetaties mogelijk te ijl zijn, maar vooral nergens aansluiting vinden op
heischrale graslanden. Binnen het Vlaamse deel van het grenspark is het areaal
aan heischrale graslanden erg beperkt. Enkel rond station 9 (niet opgenomen in dit verslag) vinden we een 
dergelijke vegetatie terug. Hopelijk vinden we de soort ook hier nog terug.
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Harpalus servus (Duftschmid)

Areaal
Palearctische soort. In Europa, noordelijk vanaf Zuid-Zweden, voornamelijk centraal en oostelijk. Vanaf Noord-
Frankrijk loopt de zuidgrens in de richting van Noord-Joegoslavië, Roemenië en het zuiden van Rusland. Niet in
Zuid-Europa. Oostelijk tot in Siberië, Mongolië, Noord-China, de Kaukasus, Kazachstan en westelijk 
Centraal-Azië.

Voorkomen:
VL: Het meest aan de kust maar plaatselijk in het noordoosten, in de Kempen, ten zuiden van 
Eindhoven-Weert.
NL: Vooral aan de kust en in stuifzandgebieden in het binnenland. Plaatselijk niet zeldzaam.
Status: In de omgeving van Berlijn en Baden-Württembergh op de rode lijst.
Op de Vlaamse Rode lijst als "Zeldzaam". In NRW op de RL als "uitgestorven" (Schüle & Terlutter).

Oecologie
Vrij stenotoop. Doorgaans in gebieden met fijn, los zand met een zeer schaarse, open vegetatie van buntgras
(Corynephorus canescens) etc. Vooral aan de kust in duingebieden maar ook frequent in 
heide-stuifzandcomplexen in het binnenland, meestal op niet te grote afstand van de zeekust. Lindroth noemde
voor Noord-Europa als begeleiders H. neglectus, H. anxius en soms H. melancholicus. De Nederlandse 
vangsten met vangpotten kwamen voornamelijk uit open vegetaties met buntgras (Corynephorus canescens) en
duingebieden. Ook op schrale zandige akkers in heidegebieden en jonge bosaanplanten waar de bodem recent
is opengewerkt.
Begeleidende soorten: Calathus erratus, Calathus melanocephalus/cinctus, Calathus fuscipes, Amara curta en
Calathus ambiguus.

Biologie
Hoofdzakelijk nachtactief, overdag ingegraven in het zand, onder takken of tussen de wortels van planten.
Voortplanting in het voorjaar, verse dieren in het najaar. Overwintering als imago. De adulten zijn in hoofdzaak
fytofaag. 

Dispersie: 
Macropteer. Vliegwaarnemingen zijn bekend. 

Bedreiging
Onduidelijk. Plaatselijk wordt een duidelijke inkrimping van het 
verspreidingsgebied geconstateerd. In Nederland kan de soort echter vrij talrijk
zijn in relatief nieuwe terreinen, zoals in taluds met een open heideachtige 
vegetatie langs snelwegen. Reële bedreigingen zijn het dichtgroeien van open
heide-stuifzandgebieden met bomen en struiken en anderzijds in het toenemen
van de recreatiedruk. Een bruikbare indicatorsoort van ongestoorde 
heide-stuifzandcomplexen met voldoende jonge successiestadia in het 
stuifzandgebied.

Kalmthout:
Er werden 11 exemplaren gevangen, dit enkel in de naburige stations 11 en 12.
Waarom de soort wel werd gevangen in station
12, toch het "zand"-station dat het verst gevorderd
is in de successie, en niet in de andere stations is
voor mij een raadsel.
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Nebria salina (Fairmaire & Laboulbène)

Areaal
Europese, Atlantische soort die beperkt is tot West-Europa en de Britse eilanden. In Scandinavië alleen in het
zuiden. Zuidelijk tot Portugal. Oostelijk tot Tsjechië, Zuidwest-Bohemen.

Voorkomen:
VL: Niet zeldzaam.
NL: Beperkt tot de hogere zandgronden en het duingebied. 
Status: Op de Vlaamse Rode Lijst als "Momenteel niet bedreigd". In NRW op de RL als "niet bedreigd" (Schüle
& Terlutter).

Oecologie
Meer dan N. brevicollis in open, droge en voedselarme terreintypen zoalsheiden, stuifzanden en duinen. Op
bepaalde, meestal zandige, vrij droge plaatsen zoals bosranden en open plekken in bossen, kunnen 
N. brevicollis en N. salina door elkaar voorkomen. In Drenthe in open heidevegetaties en op afgegraven
hoogveen. Vooral na het afplaggen van heide soms in aantallen gevangen op het Dwingelderveld. In Nederland
komen de vangsten met vangpotten vooral uit open en vrij zonnige terreinen, zoals Calluna-heiden envegetaties
met buntgras (corynephorus canescens)  en zandige terreinen in het binnenland zoals graslanden, braakland en
jonge naaldbosaanplant. Ontbreekt nagenoeg in de duinen.
Begeleidende soorten: Calathus erratus, Calathus melanocephalus/cinctus

Biologie
Nachtactief. Herfstvoortplanter, waarvan de larven vermoedelijk overwinteren. De hoogste activiteit ligt in 
mei-juni en wordt veroorzaakt door de jonge adulten voordat deze in zomerdiapauze gaan.

Dispersie: 
Macropteer, met vliegwaarnemingen.

Bedreiging
Waarschijnlijk vrij stabiel in zijn voorkomen, maar potentieel bedreigd door het
verdwijnen van geschikte droge terreinen, zoals Calluna-heiden. Het afplaggen
van (droge)heide heeft een gunstig effect op de aanwezigheid van de soort. 
N. salina kan als een kenmerkende soort voor open, met name zandige of venige
terreintypen worden aangemerkt. De soort is echter zeker niet uitgesproken 
stenotoop. 

Kalmthout:
Met 296 vangsten de vijfde meest gevangen soort. Vooral talrijk in de stations 11,
12 en 20. De soort wordt hier behandeld omdat er zoveel exemplaren van 
gevangen werden en het hoogtepunt van deze soort vermoedelijk ook wel in de
"zand"-stations zal liggen. Toch zullen er ook nog heel wat exemplaren gevangen
worden in de andere stations.
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Poecilus (=Pterostichus) lepidus (Leske)

Areaal
Palearctische soort. In geheel Europa, behalve het extreme noorden
en zuiden. Naar het oosten tot in Siberië, tot het Amoergebied.

Voorkomen:
VL: Vooral in het noorden en oosten.
NL: Min of meer beperkt tot de diluviale zandgronden, weinig of niet
in de duinen. 
Status: Op de Vlaamse Rode Lijst als "Achteruitgaand"
In Nederland en het omliggend gebied zeer duidelijk in aantallen
vindplaatsen achteruitgegaan. In NRW op de RL als "sterk bedreigd"
(Schüle & Terlutter).

Oecologie
Xerofiel. Een kenmerkende soort voor open, zonnige zand- of (hoog)veenbodem met een open, mozaïekachtige 
heidevegetatie met Calluna en vegetaties met buntgras (Corynephorus canescens). Ook vaak in droge schrale 
graslanden, zandige bermen en open plekken in droge bossen. De Nederlandse vangsten met vangpotten komen
praktisch geheel uit de drogere heiden inclusief vegetaties met buntgras (Corynephorus canescens) en zandige 
cultuurterreinen, inclusief bosaanplant en open naaldbos. Niet in zandgebieden aan de kust.
Begeleidende soorten: Calathus erratus, Calathus melanocephalus/cinctus, Poecilus lepidus, Bradycellus ruficollis,
Notiophillus aquaticus, Amara lunicollis, Poecilus versicolor, Bradycellus harpalinus, Pterostichus diligens, Harpalus
latus

Biologie
Dagactief. Voortplanting in de periode mei-augustus. De larven van de late zomervoortplanters overwinteren en de
jonge dieren, die vervolgens in het volgende voorjaar verschijnen, gaan na de reproductie voor een groot deel in de
herfst nogmaals in winterrust. Daarna nemen ze het in het volgende voorjaar voor de tweede keer aan de reproductie
deel. De generatie die hieruit ontstaat ontwikkelt zich in de zomer.
Een uitsluitend carnivore soort die mieren, rupsen en andere insecten eet.

Dispersie
Dimorf. P. lepidus heeft een duidelijk gescheiden brachyptere en macroptere vorm. In
België werden 16 gevleugelde exemplaren op 1365 individuen gevonden. De vleugels
van de macroptere vorm zijn echter niet optimaal ontwikkeld en er werden geen 
volledig ontwikkelde vliegspieren gevonden. 

Bedreiging
De achteruitgang van deze heidesoort is zeer in overeenstemming te brengen met de
achteruitgang van de heide zelf. P. lepidus is over een groot gebied van de 
zandgronden nog steeds aan te treffen. In algemeenheid en talrijkheid is hij echter
sterk achteruitgegaan. Vooral biotoopvernietiging door ontginningen en versnippering
zijn de belangrijkste oorzaken. Het dichtgroeien met grassen heeft ogenschijnlijk 
minder sterke consequenties gehad. In combinatie met andere soorten is hij wellicht
bruikbaar als indicator van schrale zandige terreintypen in brede zin.

Kalmthout:
Er werden 65 exemplaren gevangen. Ook deze soort
heeft ongetwijfeld zijn hoogtepunt in de 
"zand"-stations maar kan hierbuiten ook nog in de
open droge Calluna-heiden en op de schrale 
graslanden gevonden worden. In Malle ving ik in
2003 met een vergelijkbaar aantal vangpotten niet
minder dan 439 exemplaren. Opvallend was hier de
voorkeur voor een heischraal, voormalig omgewerkt
grasland  (373 ex.) tegenover 9 exemplaren in open
zand met erg verspreide struikheide-struiken. 
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Pseudoophonus (= Harpalus) griseus (Panzer)

Areaal
Palearctische soort. Van Zuid-Scandinavië zuidelijk tot in Noord-Afrika en vanaf Frankrijk tot in China en Japan.
Ook op de Azoren.

Voorkomen:
VL: Verbreid maar veel oude waarnemingen.
NL: Vrij zeldzaam, hoofdzakelijk in Limburg, op de Veluwe en de Utrechtse heuvelrug verbreid. 
Status: Op de Vlaamse Rode Lijst als "Bedreigd".
In Nederland en het omliggende gebied is het aantal waarnemingen overal teruggelopen.
In NRW op de RL als "bedreigd" (Schüle & Terlutter).

Oecologie
Xerofiel. Thiele gaf hem op als een soort van weinig bemeste akkers in Oost-Europa. In Scandinavië een soort
van schaars begroeide zandbodems, met name schrale graslanden en vegetaties met buntgras (Corynephorus
canescens). In Midden-Europa op weinig bemeste cultuurlanden, vooral op braakliggende zandige akkers en in
droge schrale graslanden, met een voorkeur voor heuvelachtig terrein. 
Begeleidende soorten: Onvoldoende gegevens.

Biologie
Nachtactief. Overdag verborgen onder rozetten van planten of ingegraven tussen wortels. Voortplanting in het
najaar, met een top in augustus. Overwintering hoofdzakelijk als larve, maar er overwinteren ook adulten. Verse
dieren in Juli. 

Dispersie
Macropteer. Een goede vlieger die vaak op licht afkomt.  

Bedreiging
Onvoldoende gegevens. Waarschijnlijk bedreigd door het verdwijnen van droge,
schrale graslanden.

Kalmthout
In augustus werd telkens één exemplaar gevangen in station 12 en 17. Hoewel
de soort erg weinig wordt gevangen met bodemvallen en als zeldzaam
beschouwd wordt ving ik de soort tot nu toe in alle gebieden (zowel moeras-, 
bos- en heidegebieden) op licht tijdens het inventariseren van nachtvlinders. Zo
ving ik op 3 augustus 2004 niet minder dan 47 exemplaren in een moerasgebied
te Viersel. Andere vangsten zijn Maasmechelen 15 juli 2004 2 ex., Kinrooi 31 juli
2004 3 ex. en Malle 4 augustus 2004 8 ex. Ondanks bemonstering met 
bodemvallen kon ik de soort in het laatste gebied (open zand, buntgrasvegetaties,
schrale graslanden en Calluna-heiden) nog niet vangen met deze methode. De
soort is met andere woorden op zwoele zomeravonden, eind juli-begin augustus,
overal vertegenwoordigd. Waarom zijn er dan zo weinig vangsten uit 
bodemvallen? 
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Syntomus foveatus (Fourcroy)

Areaal
West-Palearctische soort. In een groot deel van Europa. Naar het
oosten tot de Kaukasus en West-Siberië.

Voorkomen:
VL: Aan de kust en in de heidehebieden in het noorden zeer 
algemeen.
NL: Algemeen verbreid op zandgronden.
Status: Op de Vlaamse Rode Lijst als "Momenteel niet bedreigd".
In Nederland en het omliggende gebied is het aantal waarnemin-
gen ongeveer gelijk gebleven. In NRW op de RL als "niet
bedreigd" (Schüle & Terlutter).

Oecologie
Xerofiel, stenotoop. Een soort van droge zandgronden met een over het algemeen spaarzame, mozaïekachtige
vegetatie, vaak onder struikheide (Calluna vulgaris) en grassen. Ook in duingraslanden aan de kust en soms op
zandige cultuurlanden en in tuinen in het binnenland. In Nederlandse vangpotten voornamelijk uit droge heiden,
duinen en zandige cultuurlanden. In tegenstelling tot de meeste literatuur, in Nederland toch vrij eurytoop.
Begeleidende soorten: Calathus erratus, Calathus melanocephalus/cinctus, Notiophillus aquaticus, Notiophillus
germinyi

Biologie
Tenminste gedeeltelijk dagactief. Voortplanting in het voorjaar. Overwintering als imago.

Dispersie
Dimorf. In België werden evenwel lage percentages (1.4%) macroptere dieren aangetroffen, die in het bezit
waren van volledig ontwikkelde vliegspieren. Vliegwaarnemingen zijn bekend.

Bedreiging
Niet bedreigd. Door de grote mate van eurytopie niet bruikbaar als indicatorsoort.

Kalmthout
Er werden 32 individuen gevangen maar verwacht wordt dat er nog veel 
exemplaren zullen gevangen worden in de andere stations.
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5.5. Soorten die verwacht werden maar toch ontbreken:

Aan de hand van ecologische kennis, het procentueel dikwijls samen voorkomen met wel
aangetroffen soorten en ervaring vanuit andere “heide”-terreinen kunnen toch enkele soorten
worden aangeduid die onverwacht bleken te ontbreken in deze bemonstering. Natuurlijk 
kunnen er steeds soorten zijn die er wel voorkomen maar niet gevangen werden (van 16
soorten werd maar 1 exemplaar gevangen). Toch werd verwacht dat sommige soorten meer
zouden gevangen worden (Harpalus smaragdinus) en de onderstaande soorten toch relatief
verbreid zouden moeten zijn binnen de besproken biotopen van het grenspark. Ook andere
ongewervelden, typisch voor de besproken biotopen zoals o.a. veldkrekel (Gryllus
campestris) en zandoorworm (Labidura riparia) bleken te ontbreken.
Calathus cinctus

Op het vliegveld van Malle werden 98 exemplaren gevangen.
Zowel op open zand als in heischraal grasland. De meeste 
exemplaren (35) werden hier gevangen op een kale plek begroeid
met korstmossen en erg ver uit elkaar staande struiken struikheide
(Calluna vulgaris). Zijn er in het grenspark te weinig met 
korstmossen vastgelegde zandplekken, of te weinig heischrale
graslanden aanwezig om deze soort te herbergen?

Calathus ambiguus

Op het vliegveld van Malle werden 40 exemplaren van deze soort
gevangen, waarvan 36 exemplaren op een open zandvlakte met
een erg ijle buntgrasvegetatie en erg verspreidt enkele jonge Grove
dennen en struiken struikheide (Calluna vulgaris). In de literatuur
staat C. ambiguus ook beschreven als een xerofiele en vrij 
stenotope soort van open, droge en warme, schaars begroeide 
terreinen op zandige of grindachtige bodem, vooral in droge heiden
en duinen. Het zou een goede indicator zijn  voor open, 
onbemeste, xerotherme terreinen. Waarom de soort in het Vlaamse
deel van het grenspark ontbreekt is dan ook een raadsel.

Harpalus rufipalpis

Een xero-thermofiele soort van warme en droge terreintypen met een korte mozaïekachtige vegetatie van 
bijvoorbeeld buntgras (Corynephorus canescens) en muizenoor (Hieracium pilosella). Een bruikbare indicator van
weinig bemeste xerotherme terreintypen.

Harpalus flavescens

Extreem xero-psammofiel. Een uiterst stenotope soort van open, bijna onbegroeide zandgrond met eventueel een
zeer verspreide, ijle begroeiing van grassen. In onze streken 
uitsluitend op stuifzanden en droge heiden met open zandige 
plekken. In combinatie met soorten als Amara fulva, Calathus 
mollis, Cicindela maritima, Harpalus servus en Bembidion 
argenteolum een goede indicator van waardevolle 
stuifzandcomplexen met aanwezigheid van zowel stuivende als
niet stuivende gedeelten. 
Dat erg goede indicatorsoorten voor 'levend' stuifzand als
Calathus mollis en Cicindela maritima wel werden gevonden en
Harpalus flavescens niet is wel erg vreemd. Op het vliegveld van
Malle werd de soort nooit aangetroffen in overdekte bodemvallen
maar werd ze wel regelmatig gevonden in een door kinderen
gegraven diepe kuil in het midden van een zandvlakte. De 
bodemvallen in het grenspark waren niet overdekt maar mogelijk werd de soort toch gewoon over het hoofd gezien.
De meest geschikte locatie is station 16 maar hier werden twee vangpotten in het midden van het zand niet meer
opgesteld na 21 juli, dus voor de activiteitspiek van H. flavescens. Bijkomend onderzoek in 2006 en 2007 moet aan
het licht brengen of deze soort werkelijk ontbreekt in het Vlaamse deel van het grenspark.
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Harpalus froelichii

Een xero-thermofiele soort van open, droge zandige bodem, vooral van schrale graslanden en heiden met
mozaïekachtige vegetaties waarin onder andere buntgras (Corynephorus canescens), struikheide (Calluna 
vulgaris) of alsem (Artemisia) voorkomen. Op het vliegveld van Malle werd de soort ook niet aangetroffen in het
open zand met ijle buntgras- en struikheidevegetatie. Wel werden 4 exemplaren gevangen in een erg ijl 
heischraal grasland dat ooit omgewerkt geweest is.

Cymindis humeralis

Xero-thermofiel. Een soort van open, droog terrein met een korte
vegetatie. De Nederlandse vangsten met vangpotten komen van
droge heiden en van vegetaties met buntgras (corynephorus
canescens), van droog naaldbos en naaldbosaanplant. De soort
is, bij voorkeur in combinatie met andere loopkeversoorten, een
bruikbare indicator van kwalitatief goede, droge heidecomplexen.
Als slechte verbreider bruikbaar voor onderzoek naar de effecten
van versnippering en isolatie. Zeer sterk achteruitgegaan en op
de Vlaamse Rode Lijst als "Zeldzaam". Volgens Assmann &
Starke hangt de achteruitgang sterk samen met het verwijnen
van extensieve beweiding op schrale graslanden. Op het vlieg-
veld van Malle werden 5 exemplaren gevangen, allen in een 
heischraal grasland dat ooit omgewerkt is geweest.

Notiophillus germinyi en Notiophillus aquaticus

Er werden bijzonder weinig exemplaren van Notiophillus gevangen. Hoewel N. germinyi en N. aquaticus niet
alleen voorkomen op open zandige bodem, maar misschien eerder in meer begroeide Calluna-heiden, waren er
toch al minstens enkele vangsten van deze soorten te verwachten.

Amara equestris

Xerofiel, stenotoop. Op open of zeer matig beschaduwde terreinen met een droge, meestal zandige bodem met
een open, mozaïekachtige vegetatie. Vaak op droge heideterreinen of op verschraalde uit cultuur genomen
gronden, op warme zonnige plaatsen.
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6. Knelpunten voor loopkevers

De volgende knelpunten gelden in de eerste plaats voor loopkevers maar grotendeels ook
voor vele andere (bodembewonende) ongewervelden.
Omdat in dit rapport de biotopen open zand, stuifzand en pioniermilieus zoals 
buntgrasvegetaties onder de loupe werden genomen worden eerst de knelpunten binnen
deze biotopen besproken.
Enkele zeer interessante soorten zijn afhankelijk van open zand en/of stuifzand, een biotoop
dat binnen het grenspark sterk in oppervlakte achteruit gaat en dreigt te verdwijnen. 
De totale oppervlakte open zand is kleiner dan 1 hectare en de enige stuivende duin is 
kleiner dan een halve hectare. Een kombinatie van factoren ligt aan de basis van deze
achteruitgang. Zo zijn bepaalde keuzes in het beheer, de relatief kleine oppervlakte, de vele
naaldhoutaanplanten, de opkomst van de exoot grijs kronkelsteeltje (Campylopus introflexus)
en de vervuilende en vermestende invloeden vanuit de industrie en de landbouw nog steeds
verantwoordelijk voor het steeds verder vastleggen van de “zandige” biotopen binnen het
grenspark. Verdere versnippering en het verkleinen van het leefgebied zou voor enkele 
typische soorten dan ook wel eens de ondergang kunnen betekenen. Nog een mogelijk
gevolg van invloeden van buitenaf is de slecht ontwikkelde lichenenvegetatie. Zandvlaktes
die bijna uitsluitend begroeid zijn met lichenen, met erg verspreid staande struikheidepollen
en soms grassen, zijn erg interessant voor tal van loopkeversoorten maar dit vinden we in
het grenspark niet of nauwelijks terug. In plaats van korstmossen vinden we veeleer 
bladmossen (ruig haarmos en grijs kronkelsteeltje) en vooral in het voor- en najaar ook algen
die het zand vastleggen alvorens er vergrassing optreedt.
Een ander mogelijk knelpunt dat nauw samenhangt met de kleine oppervlakte open zand is
overbetreding door mens en/of dier. Hoewel stuifzanden ontstaan zijn door te intensieve 
ontginning van de heide, zouden de restpopulaties van sommige soorten op de resterende
plekjes open zand wel eens te leiden kunnen hebben van overbetreding. Buiten de 
ingemeten plekken open zand, is er in het grenspark nog een relatief grote oppervlakte
“recreatief”open zand zoals de wandelwegen en de “speel”duinen nabij de Vroente. Hoewel
adulte loopkevers ook wel op deze plaatsen te vinden zijn (Cicindela hybrida) is het erg 
twijfelachtig dat de larven van typische “zand”soorten hierin kunnen overleven. Ook op de
weinig meer afgelegen open zandplekken is een hoge betreding door begrazers (o.a. 
schapen) te zien. Deze overbetreding is eerder een gevolg van de veel te kleine oppervlakte
open zand. Hierdoor kan de minste impact gevolgen kan hebben voor eventuele 
restpopulaties van sommige loopkeversoorten. We kunnen als het ware stellen dat de 
restpopulaties een haat-liefde verhouding hebben met (over)betreding. Zonder betreding blijft
open zand in het grenspark niet bestaan omdat er geen natuurlijk stuifzandsysteem meer
bestaat, anderzijds maakt overbetreding overleven ook moeilijk of onmogelijk. 
Zonder dynamiek in deze zandige milieus en het steeds inkrimpen van de resterende 
oppervlakte, dreigt ook versnippering een probleem te worden. Veel ongewervelden 
waaronder ook tal van loopkevers kunnen niet vliegen
en moeten zich dus al lopend verplaatsen. Harde 
biotoopovergangen of onnatuurlijke elementen zoals
naaldbossen zijn voor de meeste soorten dan ook
onoverbrugbaar. Zowel in het huidige beheer als in het
toekomstige beheer waarin misschien meer aandacht
zal zijn voor het terug vrij stellen van open zand, zullen
corridors van cruciaal belang zijn om relictpopulaties
met elkaar te verbinden, of nieuw ontwikkelde 
gebieden toegankelijk te maken.
Een ander belangrijk aandachtspunt voor 

Foto 7: Sterke betreding door schapen op
de zandplek rondom station 16.
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ongewervelden is een gevarieerd natuurbeheer waardoor een een mozaïek van biotopen 
ontstaat maar meer nog waar overgangen naar andere biotopen aanwezig zijn. Veel 
ongewervelden en zeker loopkevers gebruiken tijdens hun levenscyclus verschillende 
biotopen om te overwinteren, zich voort te planten,... waardoor er in een jaar 
activiteitsverschuivingen kunnen optreden binnen verschillende biotopen. Overgangen zijn
daarom erg belangrijk. Zo zal het beter zijn nieuwe plagplaatsen aan te leggen naast reeds
bestaande, maar iets oudere plagplaatsen dan wel midden in bijvoorbeeld een oude 
struikheidevegetatie. Er moet getracht worden om natuurlijke successiestadia zo goed 
mogelijk en geleidelijk in elkaar te laten overgaan en elkaar op te volgen.
Een mogelijke verklaring voor de afwezigheid van soorten die normaal te verwachten zijn in
de onderzochte biotopen, is het tekort aan overgangen naar rijkere bodems. Binnen het 
grenspark is er wel een gevarieerde mozaïek-structuur te zien binnen de arme biotopen
(droge en natte heide, open zand en pioniermilieus, vennen) maar er zijn geen overgangen
naar minder extreme en meer intensief gebruikte of iets rijkere gronden. Zo vinden we,
althans in het Vlaamse deel van het grenspark, geen of nauwelijks heischrale graslanden.
Toch ook erg zeldzame biotopen die voor ongewervelden en zeker voor loopkevers heel wat
interssante soorten kunnen bevatten. Ook ruige overhoekjes, extensief gebruikte akkers,
maaiseldepots, e.a. kleine elementen ontbreken in grote mate.

7. Loopkevers en monitoring

Via het in kaart brengen van “goed” gekozen soorten uit allerlei taxonomische groepen 
(multi-soortenmonitoring) kunnen veranderingen in het grenspark snel opgemerkt worden en
kan het beheer indien gewenst bijgestuurd worden. Omdat het onmogelijk is om met alle 
soorten rekening te houden bij het beheer en de inrichting van natuurgebieden, bij de 
evaluatie van uitgevoerde maatregelen of bij het meten van de toestand van de natuur, zijn
we op zoek naar soorten of een taxonomische groep die als representatief wordt beschouwd
voor een bepaalde kwaliteit van een leefgebied of voor meerdere andere soorten 
(paraplusoorten).
We mogen ons hiervoor niet beperken tot één soort of taxonomische groep (bvb.planten)
voor het uitstippelen van behoudsstrategieën, omdat dit niet noodzakelijk garaties biedt voor
het behoud van andere soorten of taxonomische groepen.

Soorten die als indicatorsoort en dus te monitoren soort willen dienen moeten liefst altijd 
aangetroffen worden wanneer een bepaald habitattype bemonsterd wordt en liefst aanwezig
zijn in alle locaties van een bepaald habitattype en afwezig zijn in alle andere habitattypes
(stenotope soorten). Meestal wordt ook gekozen voor goed in het veld herkenbare soorten
maar dit zou leiden tot een verenging van de in aanmerking komende taxa (vogels, planten,
libellen, vlinders, sprinkhanen). Belangrijk is wel dat de ecologie van de gekozen soorten
goed gekend is.

7.1. Voorgedragen soorten voor monitoring in het grenspark De Zoom - Kalmthoutse
Heide:

Hieronder wordt getracht enkele indicatorsoorten (paraplusoorten) onder de loopkeverfauna
aan te wijzen voor de besproken biotopen. Deze soorten kunnen dan mits gerichte 
monitoring aanwijzingen geven voor het beheer. Vermits de biotopen, geanaliseerd voor dit
rapport al zo dicht bij elkaar liggen is het niet evident om nog een opsplitsing binnen de 
indicatorsoorten te maken voor deze verschillende biotopen.

Goede indicatorsoorten voor heel het gamma “zand”biotopen binnen het besproken gebied
zijn: Cicindela hybrida, Harpalus neglectus, Broscus cephalotes, Harpalus anxius, Nebria 
salina en Amara quenseli 47



Cicindela maritima is de enige soort die erg indicatief is voor “levend” stuifzand binnen het
besproken gebied. Omdat de soort uiterlijk sterk gelijkt op Cicindela 
hybrida, een soort die zich ook optimaal voelt in dit 
biotoop, de moeilijkheid om stuifzanden 
gestandaardiseerd te bemonsteren en de 
zeldzaamheid van de soort maken de soort minder interessant om te monitoren.

Cicindela hybrida is ongetwijfeld één van de beste 
soorten voor monitoring. Het is een erg goede indicator
voor echt open en onbegroeid zand. Het is ook één van
de weinige loopkeversoorten die vlot in het veld te her-
kennen zijn.

Harpalus neglectus en Harpalus anxius zijn buiten
goede indicatoren voor het geheel aan “zand”biotopen
ook goede indicatoren voor de functionaliteit van corri-
dors vermits geen van beide soorten kan vliegen. Beide soorten komen algemeen en ver-
spreidt in het besproken gebied voor maar vanwege hun sterk stenotope karakter zijn corri-
dors van crusiaal belang, willen ook zij nieuwe, via natuurbeheer vrijgesteld open zand terug
koloniseren.
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8. Besluit
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SOORT DATUM 11 12 16 17 19 20 TOTAAL
Abax ater 21/07/2005 1 1
Totaal Abax ater 1 1

Amara aenea 6/05/2005 1 2 3
21/05/2005 1 1
17/06/2005 1 1

Totaal Amara aenea 2 3 5

Amara familiaris 6/05/2005 1 1
Totaal Amara familiaris 1 1

Amara fulva 28/08/2005 1 1
Totaal Amara fulva 1 1

Amara infima 20/11/2005 1 1
4/12/2005 1 1

26/12/2005 1 4 2 4 11
Totaal Amara infima 1 6 2 4 13

Amara lunicollis 6/05/2005 1 1
Totaal Amara lunicollis 1 1

Amara plebeja 21/07/2005 1 1
Totaal Amara plebeja 1 1

Amara quenseli 6/05/2005 1 1
21/05/2005 4 1 5
4/06/2005 5 4 2 2 13

17/06/2005 1 1 2
3/07/2005 2 1 1 1 5

21/07/2005 1 3 1 1 6
8/08/2005 17 7 13 4 3 44

28/08/2005 34 17 3 4 16 74
11/09/2005 11 2 3 1 3 20
30/09/2005 7 5 1 1 3 17
14/10/2005 23 3 1 27
3/11/2005 17 5 2 1 25

20/11/2005 19 17 1 3 40
4/12/2005 2 7 9

26/12/2005 12 13 1 26
Totaal Amara quenseli 155 84 5 23 12 35 314

Amara spreta 24/04/2005 2 2
21/05/2005 1 1
17/06/2005 1 1
3/07/2005 4 4

Totaal Amara spreta 4 1 2 1 8

Bembidion bruxellense 24/04/2005 1 3 4
6/05/2005 2 2
4/06/2005 1 1

Totaal Bembidion bruxellense 1 6 7

STATION

10. Bijlagen:

10.1. Bijlage 1: De volledige dataset.
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SOORT DATUM 11 12 16 17 19 20 TOTAAL
Bembidion lampros 24/04/2005 1 1
Totaal Bembidion lampros 1 1

Bembidion nigricorne 24/04/2005 2 2
20/11/2005 5 5
4/12/2005 3 3

26/12/2005 2 3 5
Totaal Bembidion nigricorne 2 13 15

Bembidion quadrimaculatum 21/07/2005 1 1
Totaal Bembidion quadrimaculatum 1 1

Bradycellus harpalinus 8/08/2005 2 2
28/08/2005 1 1 2
11/09/2005 1 1 2
30/09/2005 1 2 3
3/11/2005 1 1

20/11/2005 1 1 1 3
4/12/2005 2 2

26/12/2005 2 2
Totaal Bradycellus harpalinus 2 4 6 5 17

Bradycellus ruficollis 21/05/2005 1 1
20/11/2005 5 1 6
4/12/2005 1 3 4

26/12/2005 5 1 6
Totaal Bradycellus ruficollis 12 5 17

Broscus cephalotes 6/05/2005 1 1 2
17/06/2005 1 1 2
3/07/2005 3 1 4

21/07/2005 4 1 1 6
8/08/2005 9 3 8 20

28/08/2005 19 2 1 2 24
11/09/2005 4 2 1 2 9
30/09/2005 3 1 4
14/10/2005 1 1
3/11/2005 1 1

Totaal Broscus cephalotes 44 7 3 14 5 73

Calathus erratus 4/06/2005 1 7 1 1 2 12
17/06/2005 1 2 2 5
3/07/2005 3 2 5

21/07/2005 5 1 6
8/08/2005 2 27 34 23 86

28/08/2005 19 243 3 8 80 353
11/09/2005 4 1 15 5 29 54
30/09/2005 13 96 1 12 3 55 180
14/10/2005 5 31 3 2 11 52
3/11/2005 4 1 6 11
4/12/2005 1 1

Totaal Calathus erratus 45 418 5 66 20 211 765

Calathus fuscipes 8/08/2005 1 1
28/08/2005 1 1
11/09/2005 1 1
30/09/2005 1 1

Totaal Calathus fuscipes 1 2 1 4

STATION
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SOORT DATUM 11 12 16 17 19 20 TOTAAL
Calathus melanocephalus 21/07/2005 1 1

28/08/2005 1 1
30/09/2005 1 1

Totaal Calathus melanocephalus 2 1 3

Calathus mollis 28/08/2005 1 1
30/09/2005 1 1 2
14/10/2005 2 2
3/11/2005 1 1

Totaal Calathus mollis 2 1 3 6

Carabus chlatratus 6/05/2005 2 1 1 1 5
21/05/2005 1 1

Totaal Carabus chlatratus 2 1 2 1 6

Carabus nemoralis 21/07/2005 1 4 5
8/08/2005 2 2

28/08/2005 1 1
11/09/2005 2 2
30/09/2005 4 1 5
14/10/2005 4 1 5

Totaal Carabus nemoralis 1 1 16 1 1 20

Carabus nitens 24/04/2005 3 3
21/05/2005 1 1
4/06/2005 1 1

21/07/2005 1 1
Totaal Carabus nitens 1 4 1 6

Carabus problematicus 30/09/2005 1 1 3 6 2 4 17
14/10/2005 1 2 5 11 4 6 29
3/11/2005 4 3 7

20/11/2005 1 1 2
Totaal Carabus problematicus 2 3 8 22 9 11 55

Cicindela campestris 24/04/2005 1 1
4/06/2005 1 2 3

28/08/2005 1 1
11/09/2005 1 1 2
30/09/2005 1 1

Totaal Cicindela campestris 1 3 2 2 8

Cicindela hybrida 24/04/2005 2 17 9 28
6/05/2005 43 1 25 3 11 1 84

21/05/2005 29 7 8 3 47
4/06/2005 61 2 2 13 9 6 93

17/06/2005 21 1 19 1 14 1 57
3/07/2005 66 1 81 3 75 10 236

21/07/2005 161 15 91 14 15 102 398
8/08/2005 51 6 11 7 27 20 122

28/08/2005 69 4 36 12 43 164
11/09/2005 11 5 3 19
30/09/2005 1 1 2

Totaal Cicindela hybrida 515 30 287 48 181 189 1250

STATION
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SOORT DATUM 11 12 16 17 19 20 TOTAAL
Cicindela maritima 3/07/2005 4 4

21/07/2005 2 2
Totaal Cicindela maritima 6 6

Clivina fossor 24/04/2005 1 1
6/05/2005 1 1

Totaal Clivina fossor 1 1 2

Cymindis macularis 24/04/2005 2 1 3
6/05/2005 1 1

21/05/2005 1 1
21/07/2005 1 1
8/08/2005 2 1 2 8 13

28/08/2005 3 3
30/09/2005 1 1

Totaal Cymindis macularis 2 3 3 15 23

Dyschirius globosus 24/04/2005 1 1 2
6/05/2005 3 3

21/05/2005 1 1
Totaal Dyschirius globosus 4 1 1 6

Dyschirius thoracicus 24/04/2005 1 1
Totaal Dyschirius thoracicus 1 1

Harpalus affinis 4/06/2005 2 1 3
Totaal Harpalus affinis 2 1 3

Harpalus anxius 24/04/2005 1 1 3 5
6/05/2005 3 5 2 1 11

21/05/2005 2 4 4 10
4/06/2005 1 2 1 4 6 14

17/06/2005 1 1 1 3
3/07/2005 1 1 2

21/07/2005 1 1 4 6
8/08/2005 5 1 6

28/08/2005 1 1
Totaal Harpalus anxius 8 11 5 18 16 58

Harpalus autumnalis 3/07/2005 1 1
Totaal Harpalus autumnalis 1 1

Harpalus distinguendus 24/04/2005 1 1
6/05/2005 1 1 2

Totaal Harpalus distinguendus 1 1 1 3

Harpalus neglectus 24/04/2005 4 1 2 7
6/05/2005 1 2 3 10 2 5 23

21/05/2005 2 5 1 10 18
4/06/2005 2 3 6 8 29 48

17/06/2005 1 2 4 13 20
3/07/2005 3 1 20 12 34 70

21/07/2005 2 1 26 14 34 77
8/08/2005 6 20 10 18 54

28/08/2005 4 2 4 10
3/11/2005 1 1

Totaal Harpalus neglectus 22 5 5 93 54 149 328

STATION
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SOORT DATUM 11 12 16 17 19 20 TOTAAL
Harpalus servus 24/04/2005 1 1

6/05/2005 1 1
21/05/2005 1 1
4/06/2005 3 2 5
3/07/2005 1 1
8/08/2005 1 1

28/08/2005 1 1
Totaal Harpalus servus 7 4 11

Harpalus smaragdinus 28/08/2005 1 1
Totaal Harpalus smaragdinus 1 1

Harpalus tardus 4/06/2005 1 1 2
Totaal Harpalus tardus 1 1 2

Leistus ferrugineus 30/09/2005 1 1
Totaal Leistus ferrugineus 1 1

Loricera pilicornis 11/09/2005 1 1
Totaal Loricera pilicornis 1 1

Masoreus wetterhallii 28/08/2005 1 1
Totaal Masoreus wetterhallii 1 1

Nebria brevicollis 14/10/2005 1 1
3/11/2005 1 1

Totaal Nebria brevicollis 1 1 2

Nebria salina 24/04/2005 3 3
6/05/2005 2 5 7

21/05/2005 2 3 5
4/06/2005 2 1 3

17/06/2005 1 1
30/09/2005 8 6 2 1 3 20
14/10/2005 67 36 1 1 1 28 134
3/11/2005 41 7 23 71

20/11/2005 22 14 1 6 43
4/12/2005 1 4 5

26/12/2005 2 2 4
Totaal Nebria salina 147 79 1 4 2 63 296

Notiophillus substriatus 3/11/2005 2 2
26/12/2005 1 1

Totaal Notiophillus substriatus 2 1 3

Olisthopus rotundatus 17/06/2005 1 1
30/09/2005 1 1

Totaal Olisthopus rotundatus 2 2

Poecilus lepidus 24/04/2005 1 2 3
6/05/2005 2 2 1 5

21/05/2005 1 2 3 6
4/06/2005 1 3 3 7
3/07/2005 1 1 2 1 5

21/07/2005 1 3 1 3 3 11
8/08/2005 2 3 1 1 4 4 15

28/08/2005 6 1 2 1 10
11/09/2005 1 1
30/09/2005 1 1 2

Totaal Poecilus lepidus 13 15 1 2 18 16 65

STATION
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SOORT DATUM 11 12 16 17 19 20 TOTAAL
Poecilus versicolor 6/05/2005 1 1

17/06/2005 1 1
Totaal Poecilus versicolor 1 1 2

Pseudoophonus griseus 8/08/2005 1 1
28/08/2005 1 1

Totaal Pseudoophonus griseus 1 1 2

Pseudoophonus rufipes 21/07/2005 1 1
Totaal Pseudoophonus rufipes 1 1

Pterostichus diligens 24/04/2005 1 1
6/05/2005 1 1 1 3
4/06/2005 1 1
3/07/2005 1 1

Totaal Pterostichus diligens 1 1 2 1 1 6

Pterostichus melanarius 8/08/2005 1 1
Totaal Pterostichus melanarius 1 1

Pterostichus minor 4/06/2005 1 1
Totaal Pterostichus minor 1 1

Syntomus foveatus 24/04/2005 3 3 6
6/05/2005 3 1 1 5

21/05/2005 1 6 1 2 2 12
4/06/2005 2 1 2 5

17/06/2005 2 1 3
21/07/2005 1 1

Totaal Syntomus foveatus 1 16 2 4 9 32
Eindtotaal 981 740 328 330 335 746 3460

STATION
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“Alles wat je verliest verdubbelt automatisch in waarde” 
- Mignon MCLaughlin -

macro-foto dekschild Cicindela hybrida, de talrijkst gevangen soort


