
bedreiging
Waarschijnlijk bij ons vrij stabiel in zijn voorkomen, maar po
tentieel bedreigd door het verdwijnen van geschikte droge ter
reinen, zoals Callunaheiden. Het afplaggen van (droge) heide 
heeft een gunstig effect op de aanwezigheid van de soort (DEN 

BoEr & VaN DijK 1996). N. salina kan als een kenmerkende soort 
voor open, met name zandige of venige, terreintypen worden 
aangemerkt. De soort is echter zeker niet uitgesproken steno
toop. Vooralsnog niet goed bruikbaar als indicator, mede omdat 

hij niet op het oog van N. brevicollis te onderscheiden is.

Taxonomie
Door zijn grote uiterlijke gelijkenis met N. brevicollis, is hij 
mogelijk nu en dan met deze soort verwisseld. luff (1998) 
 benadrukt dat bij N. salina alleen de achtertarsen glad en 
 onbehaard zijn, en niet alle tarsen zoals in lindroth (1974, 1985) 
vermeld staat. De kenmerken staan correct genoemd in 
 Boeken (1987).

Figuur 

Notiophilus aesthuans.

Figuur 

Notiophilus: aantal soorten per 
hok,  klassen (- soorten).
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Genus nOTiOPHiLus 

soorten -

Kleine (- mm), zeer snelle, metaalkleurige dieren. De grote 
ogen van deze dieren zijn kenmerkend voor visuele jagers.

areaal
Het genus komt voor in de oriëntaalse, Holarctische en 
Neotropische gebieden, met het accent op het Palearctische 
gebied. in totaal zijn er ca.  soorten beschreven, waarvan 
 in het Palearctische gebied en ca.  in Noordamerika 
(Ball 1960, KryzHaNoVsKij iN PrEP.). in Europa zijn  soorten ge
vonden, waarvan er acht in Nederland voorkomen (fig. ).

Oecologie
uiteenlopend, vaak op vrij zonnige plaatsen in de drogere 
velden en heiden, maar vooral ook in boreale bossen en 
berggebieden. De oecologie van enkele Britse soorten werd 
beschreven door Davies (1959). in Drenthe komen soms vijf 
soorten tegelijkertijd in één bos voor (DEN BoEr 1986). ordina
tie fig. .

biologie
Dagactieve dieren, die jagen op mijten en springstaarten 
(collembola). De biologie en het jachtgedrag zijn uitvoerig 
onderzocht door Bauer (1975B, 1979, 1981). G. Ernsting onder
zocht in Nederland een groot aantal aspecten van enkele 
soorten met betrekking tot hun voornaamste prooidieren, 
de springstaarten (ErNsTiNG & joossE 1974, ErNsTiNG 1977, ErNsTiNG 

& jaNsEN 1978, ErNsTiNG & HuyEr 1984). De periodiciteit en dagac
tiviteit van enkele soorten werden bestudeerd door Willi
ams (1959). De larven werden onderzocht door Davies (1963).

Taxonomie
Tabellen van de Palearctische soorten zijn gegeven door 
reitter (1897) en spaeth (1899). Een goede tabel voor de Neder
landse soorten werd samengesteld door Klynstra (1952)

 notiophilus aesthuans 

synoniemen
Notiophilus pusillus Waterhouse, N. aestuans auct.

areaal
middenEuropees, Pontisch. Niet in het noordelijke deel 
van Fennoscandië en het iberisch schiereiland. De oost
grens loopt vanaf Westrusland naar de zwarte zee. Are
aalkarakteristiek: , Nederland: submarginaal.

Voorkomen
in een groot deel van Nederland, maar vrij zeldzaam. Hij is 
pas kort uit Nederland bekend (rEclairE & VaN DEr WiEl 1946). 
alle vangsten in Nederland dateren van na . op de 
Britse Eilanden plaatselijk, voornamelijk bekend van de 
schotse Hooglanden en het Penninisch gebergte (luFF 1982, 

1998); door Hyman (1992) opgevoerd op de waarschuwingslijst. 
sedert kort ook bekend van ierland (slieve Donard) (alExaN

DEr 1993). in Denemarken verbreid maar plaatselijk en zeld
zaam (BaNGsHolT 1983). in Fennoscandië plaatselijk in het zui
den van zweden en Finland en het uiterste zuiden van 
Noorwegen (liNDroTH 1945, 1985). ook in Duitsland heeft hij 
zich, na de eerste meldingen van schilsky (1909) uit Bayern, 
in korte tijd over het gehele gebied verspreid en is thans 
vooral in NoordDuitsland niet zeldzaam, zij het steeds ver
spreid en plaatselijk (HorioN 1941). Door rudolph (1976) wordt 
hij als nieuwe soort voor Westfalen opgegeven. Niettemin 
als zeer bedreigd op de rode lijst geplaatst voor de regio 
Berlijn (BarNDT ET al. 1991). Van zwitserland voor het eerst in 
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Figuur 

ordinatie van Notiophilus. 

 Notiophilus aesthuans

 Notiophilus aquaticus

. Plaat :

 gemeld, thans zijn verspreide waarnemingen bekend 
uit praktisch het gehele land behalve Graubünden (marGGi 

1992). in België incidenteel en zeer verspreid waargenomen 
(DEsENDEr 1986), als zeldzaam op de faunalijst van Vlaanderen 
(DEsENDEr ET al. 1995). 
Status: Bangsholt (1983) rapporteerde enige achteruitgang 
voor Denemarken. Bij ons en in België geen achteruitgang 
geconstateerd (DEsENDEr & TuriN 1986, 1989).

Oecologie
Een stenotope droogte en warmteminnende soort. Volgens 
Gersdorf (1937) op open, zonnige plekken in naaldbos en xe
rotherme plekken op leembodem. Bij ons een karakteris
tieke soort van Callunaheiden en andere droge open zan
dige of venige terreinen met een spaarzame vegetatie, soms 
op bodem met een bijmenging van klei (liNDroTH 1985). ook 
op kalkbodem. Barndt et al. (1991) noemden hem in hun lijst 
betreffende de omgeving van Berlijn ‘xerobiont’ en voorko
mend in droge, schrale terreinen en heiden. op de Britse 
Eilanden omvat de habitat soortgelijke terreintypen, inclu
sief steengroeven, grindbanken en rivierduinen (HymaN 1992, 

liNDroTH 1974). in de bergen op open plekken, tot  m. 
marggi (1992) gaf voor zwitserland een scala aan open terrei
nen op waarin de soort is waargenomen, van akkers tot 
leemputten en alpiene steppen.
Vangpotten. Groep: a ( series,  individuen). De spaar
zame vangsten komen uit droge heiden en vegetaties met 
buntgras (Corynephorus canescens) [,] en naaldbossen 
[]. Eurytopie:  (pres = , en sim = ,). Bodem en 
Vocht: geen voorkeur. Begeleider: Pterostichus niger % 
(,%).

biologie
Dagactieve soort. De hoogste aantallen in het voorjaar en 
augustusseptember. De soort heeft waarschijnlijk evenals 
de meeste andere Notiophilussoorten onregelmatig voort
plantingsgedrag. De larve is opgenomen in de tabellen van 
arndt (1991) en luff (1993). 
Dispersie: Het betreft hier een macroptere soort waarvan 
tot op heden geen vliegwaarnemingen bekend zijn.

bedreiging
Het verspreidingsgebied is kennelijk aan grote veranderin
gen onderhevig. Het is daarom moeilijk om conclusies te 
trekken over de mate van bedreiging, laat staan over de oor
zaken van deze veranderingen. Een goede indicator van 
droge heiden en schrale graslanden.

 notiophilus aquaticus 

areaal
circumpolair. in Europa tot vrij zuidelijk, waar de soort 
over het algemeen wordt aangetroffen in hoger gelegen ge
bieden. Door Burmeister (1939) is hij boreoalpien genoemd, 
maar dat is niet houdbaar omdat er geen scheiding is tussen 
de populaties van het laagland en de bergen (HorioN 1941). 
Hij ontbreekt in delen van zuidFrankrijk, het iberisch 
schiereiland, Griekenland en de mediterrane eilanden. Are
aalkarakteristiek: , Nederland: centraal.

Voorkomen
in heel Nederland, maar het zeldzaamst op de laagveen en 
zeekleigronden. op de Britste Eilanden zeer verbreid, maar 
vooral in het noorden algemeen; waarschijnlijk ook in ier
land verbreid (luFF 1998). in Denemarken en Fennoscandië is 
het de Notiophilussoort met de grootste verspreiding, maar 
zelden is hij talrijk (BaNGsHolT 1983, liNDroTH 1945, 1985). in 
Duitsland verbreid en niet zeldzaam (HorioN 1941). in Westfa
len evenals in Denemarken een algemene soort. in zwitser
land in de hogere delen van de jura en vooral de alpen 
(marGGi 1992). in België voornamelijk in het noorden; in de 
zuidelijke helft merendeels oude vangsten (DEsENDEr 1986, 

 DEsENDEr ET al. 1995). 
Status: het aantal vindplaatsen is in het gehele omliggende 
gebied stabiel (DEsENDEr & TuriN 1986, 1989).

Oecologie
Een tamelijk eurytope soort van niet te dynamische milieus, 
met een voorkeur voor uiteenlopende droge en tamelijk 
open terreinen, inclusief lichte bostypen (liNDroTH 1985). 
Vooral in heideterreinen, open mozaïek(gras)vegetaties en 
weinig bemeste cultuurterreinen, ook in Drenthe (DEN BoEr 

1977). Dit is ook het beeld in GrootBrittannië (liNDroTH 1974, 

luFF ET al. 1989, 1992). Barndt et al. (1991) noemden hem echter 
stenotoop. in zwitserland uitsluitend subalpien tot alpien 
(marGGi 1992), ook op de Britse Eilanden tot hoog in de ber
gen (liNDroTH 1974). Krogerus (1960) noemde hem voor Finland 
geheel of deels tyrfobiont en een soort van oligotrofe venen.
Vangpotten. Groep: eu(a) ( series, . individuen). 
De hoogste dichtheden in heideachtige terreinen [-]. Hij 
is eveneens goed vertegenwoordigd in cultuurterreinen, met 
name in braakland [] en op open oevers [-]. De soort 
ontbreekt in het eikenhaagbeukenbos [] en de jonge, 
vochtige terreinen, o.a. in de ijsselmeerpolders [-]. Eu
rytopie:  (pres = , en sim = ,). Bodem: veen. Vocht: 
geen voorkeur. Begeleiders: Calathus melanocephalus ,% 
(%), Calathus erratus ,% (,%); wederzijds >%: 
Syntomus foveatus % (,%), Poecilus lepidus ,% 
(,%).
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biologie
Dagactief. Grootste activiteit van de adulte dieren heeft 
plaats in de zomermaanden. Het voortplantingsgedrag is 
onregelmatig, d.w.z. in het voorjaar zowel als in de herfst, 
maar het accent ligt op het voorjaar en de vroege zomer (DEN 

BoEr 1990). Volgens Burmeister (1939) vindt de ontwikkeling 
van de larve voornamelijk in de herfst plaats, hoewel in De
nemarken ook larven zijn gevonden in de maanden juni
augustus (larssoN 1939). Den Boer (1977, PB) vond in Drenthe 
gedurende het gehele jaar jonge dieren en vrouwtjes met 
rijpe eieren. De grote spreiding in de reproductie kan ten 
dele verklaard worden door de kleine legselgrootte, van 
maximaal - eieren. De dieren worden waarschijnlijk meer 
dan één jaar oud. De overwintering geschiedt zowel in het 
larvale, als in het imaginale stadium. Het is een oligofage 
soort die gespecialiseerd is op het vangen van springstaarten 
(collembola). De larve is opgenomen in de tabellen van 
arndt (1991) en luff (1993).
Dispersie: Dimorf. Vliegwaarnemingen zijn gemeld uit 
zweden door lindroth (1945); verder zijn geen vliegwaarne
mingen bekend. Voor zover bekend is er geen vliegspieron
derzoek aan deze soort verricht.

bedreiging
Niet bedreigd. De soort reageert positief op het afplaggen 
van heide (DEN BoEr & VaN DijK 1996). ongeschikt als indicator.

 notiophilus biguttatus .

areaal
WestPalearctische soort. in nagenoeg geheel Europa, naar 
het oosten tot de Balkan (Bulgarije) en de Kaukasus. op het 
iberisch schiereiland alleen in het noorden. Niet op  sicilië, 
in zuidGriekenland en Turkije. Geïntroduceerd in Noord
amerika. Areaalkarakteristiek: , Nederland: centraal.

Voorkomen
in geheel Nederland, hier veel recente waarnemingen. ook 
in het omliggende gebied heeft hij een zeer grote versprei
ding. op de Britse Eilanden zeer verbreid en talrijk, inclu
sief ierland (luFF 1998). in Denemarken en Fennoscandië 
verbreid over praktisch het gehele gebied, behalve het ui
terste noorden (BaNGsHolT 1983, liNDroTH 1945, 1985). in Duits
land en overig middenEuropa inclusief België, overal een 
gewone en verbreide soort (HorioN 1941, marGGi 1992, DEsENDEr 

1986). Hoewel geen echt boreomontane soort, in het zuiden 
vooral in de bergen, in Bulgarije zelfs uitsluitend (HiEKE & 

WrasE 1988). 
Status: overal een lichte toename (DEsENDEr & TuriN 1986, 1989).

Oecologie
mesofiel. Een zeer eurytope bossoort, die echter in vele be
groeide terreintypen kan worden aangetroffen. Volgens lin
droth (1985) in het vochtige oceanisch klimaat van ijsland en 
Noorwegen tot boven de boomgrens. in middenEuropa in 
het gebergte tot  m (marGGi 1992). in bossen vooral op 
zonnige plekken. Hij heeft een voorkeur voor enigszins hu
meuze bodem, veel aangetroffen in tuinen en parken. in 
België in hokken met meer dan % bos (DEsENDEr 1986). ook 
in het omliggend gebied wordt de soort overal als zeer eury

hoofdstuk 8 de soorten: notiophilus
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 Notiophilus biguttatus

 Notiophilus germinyi

toop aangegeven (BaNGsHolT 1983, BarNDT ET al. 1991, luFF ET al. 

1989, 1992, marGGi 1992).
Vangpotten. Groep: eu(d) ( series, . individuen). 
De hoogste dichtheden in zowel naald als loofbossen [-

], struikvegetaties [], ruderale terreinen [] en krui
denrijke graslanden [-]. in mindere mate ook in heide 
en duinvegetaties [-]. Niet of nauwelijks in de zeer open 
terreinen, zoals hoogveen en oevers [, , - en -]. 
Eurytopie:  (pres = , en sim = ,). Bodem en Vocht: 
geen voorkeur. Begeleider: wederzijds >%: Pterostichus 
oblongopunctatus ,% (,%).

biologie
Dagactief. Voortplanting van meijuni tot in de zomer (o.a. 

DEN BoEr 1990). De larven komen voor van juni tot in septem
ber (ErNsTiNG & jaNsEN 1978), in de zomer actief aan het bodem
oppervlak. De verpopping vindt plaats achter schors of in 
dood hout (BurmEisTEr 1939). ‘Verse’ dieren in de zomer en de 
herfst (liNDroTH 1945). overwintering als imago. jonge dieren 
ook in het voorjaar (DEN BoEr 1977). De periodiciteit loopt 
synchroon met die van de prooisoort, de springstaart Orche-
sella cincta (ErNsTiNG & jaNsEN 1978). Grote ervaring in het kwe
ken is opgedaan in Nederland door dezelfde auteurs. Geble
ken is dat de soort zich gemakkelijk en continu laat kwe
ken, d.w.z. zonder obligate diapauze. in een reeks van pu
blicaties (ErNsTiNG & joossE 1974, ErNsTiNG 1977, ErNsTiNG & HuyEr 

1984, ErNsTiNG & isaaKs 1987) is de complexe verhouding beschre
ven tussen enkele Notiophilussoorten en hun prooi, de 
springstaarten (collembola). Bathon (1974) heeft een serie 
experimenten uitgevoerd om het gezichtsvermogen van  
N. biguttatus te testen. Hierbij bleek dat horizontale don
kere vormen, mits onder de juiste hoek gepresenteerd, de 
dieren aantrokken. Een vluchtreactie was het resultaat als de 
hoek groter was dan °. De larven, die uitsluitend spring
staarten schijnen te eten, lokaliseren de prooi niet visueel 
maar op de tast (BauEr 1979). Behalve op springstaarten jagen 
de adulten in de strooisellaag ook op mijten (aNDErsoN 1972). 
De larve is opgenomen in de tabellen van arndt (1991) en 
luff (1993). 
Dispersie: dimorf met vliegwaarnemingen in raamvallen 

door Van Huizen (1980); alleen in mei, vijf waarnemingen. 
Desender (1989a) noemde het relatief grote aandeel macrop
tere individuen voor onze streken (voor België tot %; 
voor Nederland % en voor Denemarken %). in het 
bergland (Tsjechoslowakije en Pyreneeën) werd een veel 
groter percentage brachypterie vastgesteld (DEsENDEr 1989a, Ho

NEK 1981), in de hogere delen van de alpen tot % (HorioN 

1941). Vermoedelijk is de macropterie in het laagland een 
adaptatie aan de noodzaak voor populaties om regelmatig te 
verhuizen, vanwege het dichtgroeien van de biotoop (DEsEN

DEr 1989a).

bedreiging
Niet bedreigd. Typisch element van een bosfauna, maar 
door de eurytopie ongeschikt als indicatorsoort.

 notiophilus germinyi 

synoniem
Notiophilus hypocrita curtis

areaal
Europa tot aan russisch Fennoscandië, de Baltische staten, 
oostPolen en de zwarte zee. Niet in het zuiden van het 
mediterrane gebied en Turkije. Areaalkarakteristiek: , Ne
derland: centraal.

Voorkomen
De soort werd niet in de coleoptera Neerlandica (EVErTs 1903, 

1921) voor ons land gemeld. Brakman (1952) gaf vindplaatsen 
in de zeeuwse duinen. Bij ons nu, vooral op de hogere 
gronden en in het duingebied, tamelijk verbreid en niet 
zeldzaam. op de Britse Eilanden in een groot deel van het 
gebied, maar vaak wel plaatselijk; geen gegevens over een 
eventuele uitbreiding (luFF 1998). in Denemarken is het aantal 
vindplaatsen gedurende de laatste honderd jaar aanmerke
lijk uitgebreid en in Fennoscandië in het gehele gebied tot 
het hoge noorden, alleen in het oosten zeldzamer (BaNGsHolT 

1983, liNDroTH 1945, 1985). Voor Duitsland geldt hetzelfde als 
voor Nederland; tot  was hij niet uit het land bekend 
(HorioN 1941). Thans in het gehele land tot in het alpiene ge
bied in het zuiden; met name in het noorden niet zeldzaam. 
in Westfalen is de soort volgens rudolph (1976) vanuit het 
noorden geïmmigreerd. in België zeer verspreid over het 
land, er zijn echter geen gegevens over de precieze datering 
van de waarnemingen; als zeldzaam op de faunalijst van 
Vlaanderen (DEsENDEr ET al. 1995). 
Status: het beeld van een recente immigrant vanuit het 
noorden lijkt wel te kloppen. Waarschijnlijk breidt het ver
spreidingsgebied zich nog steeds uit (DEsENDEr & TuriN 1986, 

1989).

Oecologie
xerofiel. Een vrij stenotope soort van open en over het alge
meen droge gronden. Voor NoordDuitsland wordt hij als 
tyrfobiont opgegeven (PEus 1932). Veel observaties in het noor
den zijn afkomstig van open droge heiden, schrale graslan
den op zandgrond en soms zeer open droge naaldbossen. 
Volgens Horion (1954) wordt de soort hygrofieler naarmate 
hij meer in het atlantische klimaatsgebied voorkomt. Ho

de loopkevers van nederland
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rion meldde dat hij daar vaak voorkomt op open vochtige 
tot natte zwarte veenbodem, bijvoorbeeld aan de oevers van 
vennetjes. ook luff (1998) noemde het voorkomen in ‘moors 
and in dry grassland’. Verder naar het zuiden voornamelijk 
op montane tot subalpiene hoogten, wederom met een 
voorkeur voor venige bodem. in België, in overeenstem
ming met het Nederlandse beeld, voorkeur voor zand (DE

sENDEr 1986). in Drenthe eveneens in het droge heidestuif
zandcomplex (DEN BoEr 1977). schjøtzchristensen (1965) ver
melde hem van open zandige graslanden en vegetaties met 
buntgras (Corynephorus canescens). ook lindroth (1974) en 
mossakowski (1970B) schreven dat het een typische soort is 
van open zandige, vrij droge terreinen, waar hij leeft tussen 
grassen en mossen. in Denemarken in Callunaheiden (liN

DroTH 1985). marggi (1992) noemde het voor zwitserland een 
typische soort voor de alpiene zone, met waarnemingen tot 
 m.
Vangpotten. Groep: b ( series, . individuen). De 
hoogste dichtheden in droge heiden en open zandige ter
reintypen [-, ]. Hij mijdt bij ons duidelijk zeer vochti
ge en beschaduwde plaatsen zoals hoogveen en natte heiden 
[-], de dichtere bossen [, -], rietlanden en oevers 
[-]. Eurytopie:  (pres = , en sim = ,). Bodem: 
zand. Vocht: . Begeleiders: Calathus melanocephalus ,% 
(,%), Calathus erratus ,% (,%). in de literatuur 
wordt vaak Notiophilus aquaticus als begeleider gemeld 
(BaNGsHolT 1983, HorioN 1954, liNDroTH 1985), deze scoort in het 
vangpotmateriaal: % (,%).

biologie
Dagactief. Voortplanting in de zomer en herfst (liNDroTH 

1985, luFF 1998), overwintering als larve (larssoN 1939). Dit wordt 
bevestigd door Den Boer (1977) die augustusseptember als 
reproductietijd aangaf; in deze periode werden veel vrouw
tjes aangetroffen met rijpe eieren. ‘Verse’ dieren in juni. De 
hoogste aantallen zijn gevonden in augustus. De larve is op
genomen in de tabellen van arndt (1991) en luff (1993). 
Dispersie: dimorf, tot op heden echter zonder vliegwaarne
mingen. in Denemarken (BaNGsHolT 1983) werd een verhou
ding van  macropteer op  brachyptere exemplaren vast
gesteld. in België (DEsENDEr 1989a) was dit  macroptere op  
brachyptere exemplaren.

bedreiging
over het geheel genomen niet bedreigd. in Drenthe is hij, 
onder andere in het Dwingelderveld, sinds de jaren zeventig 
sterk achteruitgegaan (DEN BoEr & VaN DijK 1996). Een goede in
dicator van schrale, droge heiden en graslanden.

Taxonomie
Vroeger mogelijk verward met N. laticollis (HorioN 1941).

 notiophilus palustris 

areaal
Palearctische soort. Geheel Europa, behalve het noorden 
van Fennoscandië en het zuiden van het mediterrane ge
bied. Naar het oosten tot Westsiberië en Kleinazië. Are
aalkarakteristiek: , Nederland: subcentraal.

Voorkomen
in heel Nederland. in het omliggend gebied overal gewoon. 
op de Britse Eilanden over het gehele gebied, in het zuid
oosten van Engeland niet zeldzaam, maar naar het noorden 
en het westen toe plaatselijker en zeldzamer (luFF 1998). in 
Denemarken verbreid en algemeen (BaNGsHolT 1983). in Fen
noscandië verbreid in het zuiden van Finland en zweden, 
naar het noorden toe zeldzamer wordend, verspreide waar
nemingen tot aan de poolcirkel; in Noorwegen weinig 
voorkomend langs de zuidkust tot ° noorderbreedte (liN

DroTH 1945, 1985). in geheel Duitsland algemeen (HorioN 1941). 
in Westfalen heeft de soort zich uitgebreid (ruDolPH 1976). in 
zwitserland algemeen in het overgrote deel van het gebied, 
behalve in de alpiene delen (marGGi 1992). 
Status: geen algemene teruggang in het aantal waarnemin
gen, behalve in België (DEsENDEr & TuriN 1986, 1989).

Oecologie
Hygrofiel. Een eurytope soort van min of meer stabiele ter
reintypen, doorgaans op beschaduwde humusrijke plaatsen 
tussen het strooisel en in de moslaag (liNDroTH 1985). ook an
dere auteurs noemden hem hygrofiel en voorkomend in 
vochtige bossen zoals ooibossen en vochtige, vaak weelderig 
met kruiden begroeide ‘open’ terreintypen zoals grindgroe
ves en oevers (BarNDT ET al. 1991, DEN BoEr 1977, liNDroTH 1974, 

marG Gi 1992). Volgens luff (1998), hoewel gemiddeld in 
schaduw rijker en vochtiger milieus, vaak samen gevonden 
met Notiophilus germinyi.
Vangpotten. Groep: eu(d) ( series,  individuen). De 
hoogste dichtheden in bossen en andere schaduwrijke ter
reintypen [, - en -], echter relatief weinig in beu
kenbos en eikenhaagbeukenbos [-]. De soort ont
breekt in de zeer open terreinen, zelfs op relatief natte plaat
sen zoals hoogveen [] en oevers van zout water [, ], 
evenmin in rietlanden in de ijsselmeerpolders [-]. Eu
rytopie:  (pres = , en sim = ,). Bodem en Vocht: 
geen voorkeur. Begeleiders: geen.

biologie
Dagactief. De hoogste activiteit vertonen de volwassen 
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 Notiophilus quadripunctatus 

 Notiophilus rufipes 

 individuen in het voorjaar wanneer de voortplanting plaats
vindt (DEN BoEr 1977). in de herfst is er grote activiteit van de 
jonge dieren. Volgens Burmeister (1939) vindt de larvale ont
wikkeling in aprilmei plaats, gevolgd door een popstadium 
van ongeveer twee weken. De jonge dieren verschijnen in 
junijuli. De larve is opgenomen in de tabellen van arndt 
(1991) en luff (1993). 
Dispersie: de soort is dimorf. in Denemarken zijn  ma
croptere exemplaren op een totaal van  gevonden (BaNGs

HolT 1983). in België is dit  macroptere op  individuen 
(DEsENDEr 1986). Een vliegwaarneming is bekend uit Drenthe: 
mei  (TVH).

bedreiging
Niet bedreigd. ongeschikt als indicator.

 notiophilus quadripunctatus 

areaal
Een hoofdzakelijk Europese soort, die beperkt is tot België 
en Frankrijk, delen van de Britse Eilanden, Nederland, 
zuidwestDuitsland, italië en het iberisch schiereiland. ook 
in Noordafrika, op de mediterrane eilanden en in zuid
Griekenland. Areaalkarakteristiek: , Nederland: marginaal.

Voorkomen
in Nederland zeer zeldzaam, hier aan de uiterste noordgrens 
van zijn areaal. slechts zeven vondsten zijn tot nu toe  bekend. 
op de Britse Eilanden eveneens zeldzaam met in totaal ca.  
waarnemingen; in Engeland noordelijk tot cumberland, het 
meest waargenomen in het zuidoosten van Engeland en de 
zuidelijke helft van Wales; een enkele waarneming is bekend 
van mull in schotland (luFF 1998). in GrootBrittannië op de 
waarschuwingslijst geplaatst (HymaN 1992). Niet bekend van 
 ierland, Denemarken en Fennoscandië. uit Duitsland, West
falen zijn slechts vier vangsten  bekend (ruDolPH 1976). in Ka
rinthië (oostenrijk) alleen op grote hoogten (HorioN 1956). 
Niet in zwitserland. in België beperkt tot het westelijk deel, 
hier en daar in aantal gevonden (DEsENDEr 1989a), maar over het 
geheel genomen zeldzaam (DEsENDEr ET al. 1995). 

Niet opgenomen: Klijnstra (1952) meldde een vondst van 
Van roon bij rozendaal (Gelderland) (gt) uit  die 
mogelijk onjuist is. 
Status: bij ons geen duidelijke achteruitgang (DEsENDEr & Tu

riN 1989).

Oecologie
De weinige informatie betreffende de oecologie van de 
soort komt van Burmeister (1939). Waarschijnlijk betreft het 
hier een soort van beschaduwde, matig vochtige terrein
typen, zoals loofbos en vochtige graslanden (DEsENDEr 1989a). 
als bodemvoorkeur gaf Desender (1986) zand of zandige leem 
aan. luff (1998) typeerde hem als een soort van zandige heiden 
en spaarzaam begroeide droge terreinen zoals grindkuilen.
Vangpotten. Geen vangsten.

biologie
Geen gegevens, volgens luff (1998) waarschijnlijk voorjaars
voortplanter. De larve is onbekend. 
Dispersie: de soort is door Desender (1986) als dimorf opgege
ven ( macroptere op  individuen). De soort moet waar
schijnlijk als polymorf moet worden aangemerkt omdat er 
overgangsvormen tussen de brachyptere en macroptere vorm 
zijn gevonden (DEsENDEr 1989a). De gevleugelde dieren hadden 
over het algemeen goed ontwikkelde vleugels en in een en
kel geval ook volledig ontwikkelde vliegspieren. ook het 
feit dat er van de soort, zowel op de Britse Eilanden als in 
WestEuropa, enkele waarnemingen van ver buiten het 
hoofdverspreidingsgebied bekend zijn, duidt op een goed 
verbreidingsvermogen.

bedreiging
mogelijk bedreigd door biotoopvernietiging (HymaN 1992). Bij 
ons een ‘randareaalsoort’, en dus onbruikbaar als indicator
soort.

Taxonomie
Het is niet onmogelijk dat het lage aantal meldingen bij ons 
ligt aan het feit dat de soort moeilijk van N. biguttatus te 
onderscheiden is. reclaire & Van der Wiel (1946) becommen
tarieerden de bevindingen van Horion (1941) die alle Duitse 
exemplaren tot N. biguttatus rekende.

 notiophilus rufipes 

areaal
in het gehele westelijke deel van Europa, behalve in het 
noorden. Naar het oosten tot WestPolen, de Balkan, West
roemenië, Kroatië, Bosnië, albanië, macedonië, Bulgarije, 
Turkije en de Kaukasus (BurmEisTEr 1939, HiEKE & WrasE 1988). in 
zuidEuropa vooral in de bergen. Areaalkarakteristiek: , 
Nederland: submarginaal.

Voorkomen
in Nederland op zandgronden, ook in de duinstreek. op de 
Britse Eilanden met een op N. quadripunctatus gelijkende 
verspreiding, maar minder plaatselijk; in Engeland noor
delijk tot Durham, met het zwaartepunt in het zuidoosten 
(luFF 1998). Een geïsoleerde waarneming is afkomstig van een 
bosrelict op Hoy, orkney (WElcH 1993). in Denemarken in het 
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oosten van jutland en op de oostelijke eilanden (BaNGsHolT 

1983). in Fennoscandië alleen incidenteel in het uiterste zui
den van zweden (liNDroTH 1945, 1985). in Duitsland niet in 
het noordoosten (HorioN 1941); in Westfalen alleen in het 
laagland algemeen, verder zeldzaam (ruDolPH 1976). Door 
Barndt (1991) op de rode lijst geplaatst voor het gebied 
rond Berlijn, maar de soort zit daar dicht bij de rand van  
zijn  verspreidingsgebied. ook door Trautner (1992B) als be
dreigd aangemerkt in BadenWürttemberg. in zwitserland 
 tamelijk verbreid in de jura, mittelland, Wallis en Tessin, 
maar ook daar op de rode lijst (marGGi 1992). in België 
voornamelijk in het westelijk deel, niet achteruitgegaan (DE

sENDEr ET al. 1995). 
Status: in onze streken geen achteruitgang waargenomen, 
eerder een lichte toename van het aantal vindplaatsen en 
uitbreiding van het areaal (DEsENDEr & TuriN 1989).

Oecologie
in Nederland een tamelijk eurytope en niet zeldzame bos
soort. Volgens verschillende auteurs echter vrij stenotoop 
(o.a. DEsENDEr 1989a). in hoofdzaak in loofbos. over het alge
meen op wat vochtiger en schaduwrijker plaatsen dan N. 
biguttatus. Volgens mandl (1978) is hij hygrofiel. Horion (1941) 
noemde het een soort van beukenbossen. Volgens rabeler 
(1969), Heitjohann (1974) en Thiele (1977) heeft de soort in 
Duitsland een voorkeur voor het eikenberkenbos in het 
laagland, hetgeen door de Nederlandse vangpotgegevens 
wordt onderschreven. Den Boer (1977) noemde het voor 
Drenthe een soort van droog tot vochtig bos. in zwitserland 
een typische soort voor het strooisel in vochtige en moeras
sige bossen vanaf het heuvelland tot montaan, zelden sub
alpien, maximaal ca.  m (marGGi 1992).
Vangpotten. Groep: d ( series, . individuen). De 
hoogste dichtheden in de bossen [-] met name in het 
eikenberkenbos [] en struikvegetaties in het binnenland 
[], een categorie waarin weliswaar geen hoge presenties, 
maar wel soms hoge dichtheden gehaald worden, hetgeen 
ook geldt voor schrale graslanden op zandbodem []. De 
soort mijdt de meest open en instabiele terreintypen. Eury
topie:  (pres = , en sim = ,). Bodem en Vocht: geen 
voorkeur. Begeleiders: Notiophilus biguttatus % (,%), 
Pterostichus oblongopunctatus ,% (,%); wederzijds 
>%: Calathus rotundicollis ,% (,%), Leistus rufo-
marginatus ,% (,%).

biologie
Dagactief. Voortplanting in het voorjaar, met een top in 
meijuni. ook talrijk in het najaar door activiteit van de 
jonge dieren (liNDroTH 1945, 1985). Burmeister (1939) veronder
stelde, waarschijnlijk door deze tweetoppige periodiciteit, 
een tweede generatie. Dit wordt ondersteund door de waar
nemingen in Drenthe, waar zowel in de periode meijuni 
als septemberfebruari, mannetjes met uitgestoken penis 
werden gevangen (PB). overwintering als imago. De adulten 
leven waarschijnlijk langer dan één jaar. De larve is opgeno
men in de tabellen van arndt (1991) en luff (1993). 
Dispersie: de soort staat bekend als macropteer (liNDroTH 

1985, luFF 1998) en een vliegwaarneming is voor ons land be
kend uit Drenthe: september  (TVH). in België slechts ma
croptere exemplaren met sterk gereduceerde vleugels, zon
der volledig ontwikkelde vliegspieren (DEsENDEr 1989a).

bedreiging
Niet bedreigd. Een kenmerkende soort voor matig vochtige 
bossen.

 notiophilus substriatus 

areaal
West en zuidEuropa. Het verspreidingsgebied lijkt sterk 
op dat van N. rufipes. De oostgrens loopt door Duitsland, 
langs de Elzas in de richting van Noorditalië, verder door
lopend naar het oosten in Kleinazië, syrië en de Kaukasus. 
Areaalkarakteristiek: , Nederland: submarginaal.

Voorkomen
in grote delen van ons land, onder andere verbreid op de 
kleigronden. op de Britse Eilanden wijd verbreid, inclusief 
ierland, maar wat zeldzamer dan N. biguttatus (luFF 1998). in 
Denemarken en Fennoscandië onbekend. in Duitsland al
leen in het westen, in Holstein incidenteel. Westfalen: over
al, maar zeldzamer naar het oosten (ruDolPH 1976). rheinland: 
in het gebied van de Nederrijn (HorioN 1941). in zwitserland 
alleen in het uiterste zuiden en vanwege de grote zeldzaam
heid op de rode lijst (marGGi 1992). in België vooral in het 
westelijk deel, zeldzaam in de ardennen en luxemburg (DE

sENDEr 1986). in NoordFrankrijk in de Elzas (HorioN 1941). 
Status: voor Nederland en het gehele omliggende gebied is 
het voorkomen stabiel te noemen.

Oecologie
Heitjohann (1974) vond de soort in WestDuitsland vooral in 
het eikenbeukenbos. in Nederland lijkt het beeld van een 
bossoort niet bevestigd te worden (zie onder). mandl (1978) 
noemde hem ‘paludicol’. N. substriatus is vrij eurytoop en 
komt vooral voor in open terrein op zandige of venige bo
dem. lindroth (1974) en luff (1998) typeerden hem voor de 
Britse Eilanden als een soort van schaars begroeide, open en 
vrij droge terreintypen. Door schilthuizen in  in aantal 
gevangen in vangbekers op het groene strand van oostvoor
ne. in België meer in het lage deel van het land, beneden 
 m, vooral op droge graslanden (DEsENDEr 1986, 1989). in 

 Notiophilus substriatus
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 Notiophilus rufipes 

 Notiophilus substriatus

zwitserland schijnt het een oeversoort te zijn (marGGi 1992), 
hetgeen niet in tegenspraak is met vangsten in Nederland. 
Het is zeer waarschijnlijk een exclusieve laaglandsoort. Vol
gens Burmeister (1939) vaak aan de voet van bomen, of in 
aanspoelsel langs rivieren.
Vangpotten. Groep: b ( series,  individuen). De 
hoogste dichtheden vinden we in hoogveen [], vegetaties 
met buntgras (Corynephorus canescens) [], duingrasland [] 
en een aantal min of meer cultuurlijke, open en zandige 
terreintypen [-]. De soort ontbreekt nagenoeg in bossen 
[-] en de zeer jonge terreinen op zeekleigronden [, , 
]. Eurytopie:  (pres = , en sim = ,). Bodem en 
Vocht: geen voorkeur. Begeleiders: Calathus melanocephalus 
,% (,%), Calathus fuscipes ,% (,%).

biologie
Dagactief. Waarschijnlijk een soort met voorjaarsvoortplan
ting (o.a. luFF 1998). De larve is onbekend. 
Dispersie: macropteer. Vliegwaarnemingen in Nederland 
alleen in het najaar: augustus , september  en oktober  
(TVH). Verder zijn vliegwaarnemingen gemeld door lindroth 
(1945)

bedreiging
Van deze soort ontbreekt veel belangrijke informatie over 
biologie en faunistiek. Waarschijnlijk niet bedreigd. Weinig 
geschikt als indicatorsoort.
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