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VERDER WERK AAN DE GEOGRAFIE VAN CARABIDAE IN NEDERLAND 

door H. Turin en R. Hengeveld 

In de recensie van de Carabidenatlas in Entomologische Berichten 

van juli 1977 stelde de heer Lempke dat het jammer is dat er 

geen scheiding is aangebracht tussen de vangsten van voor en die van 

na 1950 . Dit wordt wel gedaan in kaarten van andere projecten van 

de E. I . S. , met het argument dat op deze wi j ze een niet al te geflat

teerd beeld ontstaat van de huidige verspreiding . Deze kritiek is 

volkomen juist, te meer daar we de gegevens voor een dergelijk onder

scheid wel bezitten . We hebben zelfs kaarten gemaakt van de vangsten 



Fig. 1 Cicindela sylvatica L. 

Vóór 1940 : 38 hokken, 102 

vangsten 

Fig. 3 Dyschirius aeneus Dej. 

Vóór 1940: 45 hokken, 

68 vangsten 

Fig. 2 Cicindel á sylvatica L. 

Na 1940 : 10 hokken, 21 

vangsten 

Fig. 4 Dyschirius aeneus Dej. 

Na 1940: 22 hokken, 

42 vangsten 

, 
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per decennium vanaf 1900. 

En in dit laatste zit nu juist de reden dat het onderscheid niet 

voorkomt in de atlas : er is een aparte bewerking van het tijdsaspect 

mogelijk . Het onderstaande geeft een paar voorbeelden van de op

deling in twee perioden (voor en na 1940), alsmede van de moeilijk

heden van de interpretatie . 

Je kunt niet alleen differentiatie aanbrengen wat de wisselingen 

in de tijd betreft, maar ook wat betreft de verspreiding van bepaalde 

biologische eigenschappen . Het laatste deel van het verhaaltje geeft 

daar twee voorbeelden van. 

De figuurparen 1/2 en 3/4 geven de achteruitgang van twee soorten 

te zien na 1940 . Voor deze verschillen kunnen we nog geen verklaring 

geven, hoewel het erop lijkt dat Cicindela sylvatica L. (fig . 1 en 2) 

tot in de jaren dertig op de zandverstuivingen van de Veluwe gevangen 

werd , terwijl hij daar later door de bebossing verdween . 

Tot nu toe blijft het echter moeilijk voor- of achteruitgang van 

soorten te bepalen omdat de vangstintensiteit kan wisselen over de 

decennia . Dit zou bijvoorbeeld erg belangrijk kunnen zijn bij Bembidion 

ust ulatum (L . ) (fig . 5 en 6) . Onder andere bij deze soort lijken de 

vangstbeelden sterk op elkaar en zijn de verschillen gemakkelijk terug 

te voeren op recente verzamelactiviteiten : de IJsselmeerpolders en 

Noord- en Zuid-Holland door het Instituut voor Oecologisch Onderzoek te 

Arnhem en Midden Drenthe door het Biologisch Station te Wijster . Het 

zelfde geldt waarschijnlijk voor Agonum dorsale (Pont . ) (fig . 7 en 8) . 

De toename van het verzamelen in de periode vanaf 1900 , zoals in de 

atlas beschreven (tabel 2 aldaar) , kan echter de achteruitgang van be

paalde soorten moeilijk verklaren . Deze moet reëel zijn. 

Dezelfde redeneringen kunnen opgaan voor soorten die geheel ver

dwenen z ijn na 1 940 of juist na die tijd gevangen werden : Calosoma 

sycophanta (L . ) (fig . 9) en Miscodera. arcrica (Payk. ) (fig . 10) . In 

het eerste geval kunnen we vrij zeker zijn van een achteruitgang of 

van het mogelijk verdwijnen. Dat Miscodera voor 1960 inheems was , 

l i jkt onwaarschijnlijk gezien de lange tijdsduur van verzamelen en 

vanwege het terreintype waarin hij in Ne de rland v oorkomt . In droge , 

zandige terreinen wordt over het algemeen meer verzameld dan in natte . 

Nu de ge gevens eenmaal automatisch verwerkt kunnen wor den, blijkt 

het een niet al te moeilijke zaak om per hok van 10. x 10 km2 het aantal 

soorten bij elkaar te laten zoeken en de ze t e rangschikken naar hun bio-



Fig . 5 Bembidion ustulatum (L . ) 

Vóór 1940: 49 hokken, 89 

vangsten 

Fig . 7 Agonum dorsale (Pont . ) 

Voor 1940: 20 hokken, 46 

vangsten 

Fig . 6 Bembidion ustulatum (L . ) 

Na 1940: 115 hokken, 392 

vangsten 

Fig. 8 Agonum dorsale (Pont , ) 

Na 1940 : 96 hokken, 359 

vangsten 
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logische eigenschappen, zoals lichaamslengre of gevleugeldheid. Deze 

rangschikking gaat naar de categorieën_ 1-2 mm, 2-3 mm enz . in het eerste 

geval of van 0-10.% , _!0,-20 % enz . in geval van he:t relatieve aantal 

kortvleugelige soorten in het be:treffende hok. Figuur 1:1 . geeft van deze 

voorbeelden het verspreidingsbeeld voor de gemiddelde lengte van de 

soorten per hok voor zover dit kleiner was dan 7 mm. Er blijkt uit dat 

de lage gemiddelde waarden voornamelijk in het westen van Nederland te 

vinden zijn, de hogere in he:t oosten . Of : in het westen komen de gemiddeld 

kleinste soorten voor , in het oosten de gemiddeld grootste . 

Op deze wijze kunnen we ook zien dat de kortvleugelige soorten rela-

tief meer in het oosten voorkomen dan in het westen (fig. 12). Vergelij -

king van deze twee kaartjes laat zien dat de eigenschappen klein en kort

vleugelig op deze wijze gecategoriseerd , elkaar geografisch geheel uitsluiten . 

Deze voorbeelden geven slechts een indruk van wat er met de gegevens 

gedaan kan worden indien ze in grote hoeveelheden verzameld zijn en zodanig 

geadministreerd dat ze automatisch verwerkt kunnen worden . Het blijft dan 

echter wel zaak de problemen één voor één af te werken , van eenvoudig naar 

steeds meer gecompliceerd toe . De kans op verward raken in de complexiteit 

van de verwerkingsprocedures is tenslotte groot . 
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Fig. 9 Calosoma sycophanta (L . ) 

Fig. 11 

- Vóór 1920 (Il hokken, 17 vangsten) 

■ Na 19 20 (4 hokken, 4 vangsten) 

De gemiddelde lengte van de 

soorten per hok . 

■ < 7 mm 

• > 7 mm 

Fig. 10 Miscodera arctica (Payk . ) 

Na 1960: 6 hokken, 16 

vangsten 

Fig. I 2 Percentage brachyptere soorten 

per hok : 

■ > 10 % brachyptere soorten 

• < 10 % brachyptere soorten 


