
Genus BemBidion 

soort -

synoniemen
Ocys Stephens, 

Cillenus Samouelle, 

Kleine soorten, over het algemeen tussen de  en  mm. De 
dieren zijn (geel)bruin of zwart, al dan niet met gele of rode 
vlekken, of metaalkleurig.

Areaal
Het genus is nagenoeg wereldwijd verspreid, met in Europa, 
Azië en Noord-Amerika elk honderden soorten, in totaal 
meer dan duizend, waarvan meer dan  in het Palearctisch 
gebied (KryzHANovSKij iN PrEP.). in Europa komen ongeveer  
soorten voor (TuriN 1981), waarvan bijna zestig in Nederland 
(fig. ). in Afrika en het Australisch gebied komt Bembi
dion ook voor, maar met hooguit enkele tientallen soorten. 
verder zijn er nog twee gebieden met eveneens een zeer 
hoog soortenaantal, namelijk de Andes in zuid-Amerika en 
Nieuw zeeland (MADDiSoN 1995).

oecologie
veel Bembidion-soorten zijn gespecialiseerde oeverbewoners 
waarvan er vele in de onmiddellijke nabijheid van de water-
lijn leven. Een minderheid betreft moerasbewoners en eury-
tope soorten, die zijn aangepast aan dynamische en insta-
biele milieus, zoals ruderale terreinen en cultuurlanden. or-
dinatie fig. .

Biologie
De meeste Bembidion-soorten zijn voorjaarsvoortplanters 
met zomerlarven. van de meeste is nog maar weinig bekend 
over de ontwikkeling. Het merendeel van de larven is nog 
onbekend, waardoor de tabellen voor het determineren er-
van nog niet betrouwbaar zijn (Luff 1993). Daar Bembidion-
soorten doorgaans dynamische milieus bewonen, zijn het 
over het algemeen goede vliegers en verspreiders. over de 
biologie van B. lampros is een proefschrift verschenen 
(PETErSEN 1997).

Taxonomie
De subgenera Ocys en Cillenus worden in een aantal deter-
minatiewerken als aparte genera aangemerkt. in navolging 
van Lindroth (1985) worden ze hier echter tot Bembidion gere-
kend. van de overige (vele) subgenera zijn Philochtus met zes 
en Peryphus met  soorten in onze streken het best verte-
genwoordigd. van de zogenoemde ‘blauwe’ Bembidion’s 
(subgenus Bembidionetolitzkya) die doorgaans in montane 
gebieden langs snelstromende bergbeken op stenige oevers 
worden gevonden, komen bij ons maar enkele soorten voor, 
in hoofdzaak op grindstrandjes langs kribben in de grote ri-
vieren. Belangrijke tabellen voor de Europese soorten zijn 
die van Netolitzky (1941-1942) en freude et al. (1976).

 Bembidion (Bracteon) striatum 

Areaal
Palearctische soort. in het grootste deel van Europa, behalve 

op de Britse Eilanden, fennoscandië (uitgezonderd één fin-
se waarneming in aanspoelsel), Noord-rusland en het zui-
den van het Mediterrane gebied. Naar het oosten tot de Bal-
kan (joegoslavië, Bulgarije, Griekenland), Klein-Azië en tot 
Midden-Siberië. Areaalkarakteristiek: , Nederland: sub-
marginaal.

Voorkomen
in Nederland een fluviatiele verspreiding met als zwaarte-
punt het gebied van de Nederrijn rond Arnhem. Niet op de 
Britse Eilanden, in Denemarken slechts één waarneming van 
 aan de oostkust (BANGSHoLT 1983). Niet in Noorwegen en 
zweden, in finland twee exemplaren in  aan de zuid-
kust (LiNDroTH 1945, 1985). in Duitsland vooral in de Noord-
Duitse laagvlakte en langs de rijn (rheinland), maar op veel 
plaatsen door waterbouwkundige regulering verdwenen (Ho-

rioN 1937, 1941, frEuDE ET AL. 1976). in Midden- en zuid-Duitsland 
zeer plaatselijk en zeldzaam (HorioN 1941). voor de omgeving 
van Berlijn (BArNDT ET AL. 1991) geldt hij als verdwenen en in 
Baden-Württemberg staat hij op de rode Lijst (TrAuTNEr 

1992B). Hij komt in zwitserland bijna niet voor (alleen oude 
vangsten), en is mogelijk zelfs geheel verdwenen (MArGGi 1992). 
in oostenrijk op de rode Lijst (frANz 1983). Niet bekend uit 
België. 
Status: in ons gebied is sprake van een duidelijke achteruit-
gang.
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 Bembidion striatum

 Bembidion argenteolum  

 Bembidion litorale 

oecologie
volgens Lindroth (1985) een soort van zandige rivieroevers (LiN-

DroTH 1974, 1985), vaak samen met soorten van het subgenus 
Chrysobracteon. vooral in het laagland. volgens Marggi (1992) 
een soort van grote vlakten met zeer fijnkorrelig zand. vol-
gens van Gijzen (TG) echter in de omgeving van Arnhem 
vooral op zeer slikkige ‘pruttige’ oevers op klei.
Vangpotten. Geen vangsten.

Biologie
Dagactief, bij donker weer verborgen onder stenen of in 
graspollen (BurMEiSTEr 1939). imago’s van maart tot september, 
bij ons met een maximum in de zomer. voortplanting in het 
voorjaar. overwintering als imago. De larve is onbekend. 
Dispersie: macropteer. Een goede vlieger die in de zonne-
schijn zeer snel opvliegt (TG).

Bedreiging
Bedreigd door rivierregulering en kanalisering. Goede indi-
cator van bijzondere, natuurlijke oevers.

 Bembidion (Chrysobracteon) argenteolum 

Areaal
in Europa ten noorden van de Alpen. Niet in het noordelijk 
deel van fennoscandië. Naar het oosten tot in Siberië. Are-
aalkarakteristiek: , Nederland: submarginaal.

Voorkomen
in Nederland heeft deze soort in hoofdzaak een fluviatiele 
verspreiding. Hij wordt echter ook aangetroffen op andere 
plaatsen waar ‘levend’ stuifzand voorkomt, zoals in het Gooi 
en het duingebied. van de Britse Eilanden zijn oude meldin-
gen bekend van ierland (Loch Neagh) (LiNDroTH 1974), maar 
thans voor ierland als uitgestorven aan te merken  (SPEiGHT ET 

AL. 1982). Luff (1998) gaf aan dat hij sedert  ook in oost-
Kent is aangetroffen. Het is nog niet zeker of het hier om 
een gevestigde populatie dan wel een incidentele introductie 

(vanuit Nederland of België) gaat. Hyman (1992) vermeldde 
dat er voor Groot-Brittannië onvoldoende gegevens beschik-
baar zijn om de status te kunnen beoordelen. Niet in Dene-
marken, in fennoscandië beperkt tot een relatief klein ge-
bied in Midden-zweden (LiNDroTH 1985). volgens Horion (1941) 
plaatselijk niet zeldzaam in de Noord-Duitse laagvlakte tot 
de Elbe, maar zeldzaam tot incidenteel in het rijngebied, 
niet in zuid-Duitsland. in Midden-Europa in het laagland, 
vooral langs de grote rivieren zoals de rijn en de Loire (Bur-

MEiSTEr 1939). Hij komt voor op de rode Lijsten van Mossa-
kowski (1991) en Barndt et al. (1991), maar is in Baden-Würt-
temberg niet aangetroffen (TrAuTNEr 1992B). Niet in zwitser-
land. in België alleen in het noordwesten (DESENDEr 1986), daar 
wat minder recente waarnemingen dan bij ons, op de fauna-
lijst als zeldzaam (DESENDEr ET AL. 1995). 
Status: in ons gebied zijn over het geheel genomen geen 
grote veranderingen in het aantal vindplaatsen opgetreden, 
wellicht is hij iets achteruitgegaan (DESENDEr & TuriN 1986, 1989).

oecologie
volgens Mandl (1978) ripicol. Een bewoner van onbegroeide 
zandoevers, vooral langs grote rivieren (BurMEiSTEr 1939). Hij 
prefereert zeer fijn zand en wordt vaak tot op grote afstand 
van het water aangetroffen (LiNDroTH 1985). ook op stuifzan-
den en in duinen aan de kust, maar niet geheel los van water 
of vochtige terreinen. Een goed voorbeeld hiervan zijn 
vangsten in de Loonse en Drunense Duinen (HT). B. argen
teolum en B. velox komen soms in hetzelfde gebied voor, 
maar zijn ruimtelijk enigszins gescheiden, waarbij velox veel 
dichter bij het water leeft, en, in tegenstelling tot B. argen
teolum, daar wel aan gebonden is. Niet in heuvelland of 
berggebieden.
Vangpotten. Groep: h ( series,  individuen). De 
vangsten komen van uiteenlopende zandige oevers, droog-
gevallen zandplaten [-] en zeeduinen []. De piek die 
staat aangegeven voor rietland in de ijsselmeerpolders be-
treft vangsten op zanddepots (zie onder dispersie). omdat 
met de vangseries op de zanddepots in hoofdzaak soorten 
werden verzameld die ook in het omringende kleigebied 
voorkwamen, zijn ze bij de oecologische classificatie (TuriN ET 

AL. 1991) bij de polders ingedeeld. Eurytopie:  (pres = , en 
sim = ,). Bodem en Vocht: geen voorkeur. Begeleiders: 
Bembidion femoratum % (,%) en Dyschirius tho racicus 
,% (,%).

Biologie
Dagactief. voortplanting in het voorjaar. volgens Andersen 
(1966, 1978) worden de eieren gelegd in kamertjes aan het eind 
van gangen, die de vrouwtjes in vochtig zand maken (LiN-

DroTH 1985). De larve is opgenomen in de tabel van Luff (1993). 
Dispersie: macropteer. Een zeer goede vlieger die bij opwar-
ming door de zon snel opvliegt. Het is één van de uitgespro-
ken stenotope zandbewoners, die al kort na de drooglegging 
van zuidelijk flevoland in aantal werd aangetroffen op ge-
isoleerde zanddepots, die in het centrum van de polder al 
voor het droogmalen waren opgespoten (HAEcK 1971) Het is 
dus uitgesloten dat ze daar met het zand zijn aangevoerd. 
omdat rondom deze depots een voor de soort leeg kleige-
bied van hemelsbreed vele kilometers aanwezig was, kunnen 
we aannemen dat deze soorten vliegend arriveerden en dus 
over een uitzonderlijk goed dispersievermogen beschikken.
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Bedreiging
in het omliggend gebied als bedreigd aangemerkt. Bij ons 
niet achteruitgegaan. Het is een goede indicator van ‘levend’ 
zand en stuifduinen. Bij herstel van stuifzanden en rivierdui-
nen op niet te kleine schaal, bijvoorbeeld in het gebied de 
Gelderse Poort (Millingerwaard, Kop van Pannerden), zal 
deze soort een goede kans op overleven maken.

 Bembidion (Chrysobracteon) litorale 

Areaal
Palearctische soort (niet holarctisch, zoals in frEuDE ET AL. 

1976). Europa en Siberië, naar het oosten tot Kirgizië, de Lena 
en het Amoergebied. zuidelijk tot aan het Mediterrane ge-
bied. Areaalkarakteristiek: , Nederland: submarginaal.

Voorkomen
in Nederland in hoofdzaak beperkt tot het zuidoosten, 
met een grotere verspreiding dan de andere Bembidion 
(Chrysobracteon)-soorten, wat ook voor het omliggende 
gebied geldt. De soort komt op de Britse Eilanden vooral 
voor in het noorden en westen, vanaf Somerset en zuid-
Wales naar het noorden toe; niet in ierland (Luff 1998); in 
Groot-Brittannië op de waarschuwingslijst (HyMAN 1992). in 
geheel Denemarken, maar zeer zeldzaam in Midden-jut-
land (BANGSHoLT 1983). in fennoscandië zeer verspreid en 
pleksgewijs tot boven de poolcirkel, maar met grote witte 
gebieden op de kaart, het meest continu verbreid in zuid-
oost-finland (LiNDroTH 1945, 1985). Hij wordt de laatste tijd 
bijna overal minder waargenomen. Horion (1937, 1941) 
noemde de soort voor Duitsland nog vrij gewoon in het 
gebied van de rijn; buiten de rijnoevers ook voorkomend 
in de oude postdiluviale beddingen van de ursieg en ur-
rhein. Hij meldde ook het talrijke optreden op een fijn-
zandige plek aan de oevers van de untersee (HorioN 1954). 
op het moment in Berlijn en Baden-Württemberg echter 
op de rode Lijst (BArNDT ET AL. 1991, TrAuTNEr 1992B), evenals in 
zwitserland, waar hij van de weinige vindplaatsen na  
niet meer gemeld is (MArGGi 1992). in België vroeger plaatse-
lijk verbreid langs de grote rivieren (DESENDEr 1986), thans 
bijna verdwenen. in vlaanderen als bedreigd op de rode 
Lijst (DESENDEr ET AL. 1995). 
Status: in Nederland en het omliggend gebied is er een dui-
delijke achteruitgang van het aantal waarnemingen (DESENDEr 

& TuriN 1989).

oecologie
Minder hygrofiel dan de andere Bembidion (Chysobracteon)-
soorten, soms op flinke afstand van het water. Een soort van 
rivieroevers met een bodem die niet uit puur zand bestaat. 
vooral op silt en zandige klei met een ijle vegetatie (ANDErSEN 

1957, LiNDroTH 1985); niet geheel in overeenstemming met Lin-
droth (1974) en Hyman (1992) waar het een soort van fijn-zan-
dige bodem langs stromend water wordt genoemd. Luff (1998) 
noemt als biotoop zandbanken en grindbedden bij rivieren 
en beekjes; zelden aan stilstaand water. in Midden-Europa 
in het laagland en bergdalen (BurMEiSTEr 1939). ook langs klei-
ne beken (MArGGi 1992). in de omgeving van Arnhem vooral op 
kleioevers, en niet samen met B. striatum (TG).
Vangpotten. Geen vangsten.

Biologie
zeer actief overdag in de zon. Bij slecht weer verborgen in 
graspollen en onder bladeren en dergelijke. voortplanting 
van het vroege voorjaar tot mei-juni. overwintering als ima-
go. Het voedsel bestaat waarschijnlijk uit springstaarten. De 
larve is opgenomen in de tabel van Luff (1993).
Dispersie: macropteer, en zeker tot vliegen in staat (LiNDroTH 

1949, MArGGi 1992), maar hij vliegt minder dan B. argenteolum en 
B. velox.

Bedreiging
Waarschijnlijk over een vrij groot gebied een achteruitgaan-
de soort. Hyman (1992) noemde waterbouwkundige werken 
voor regulatie van de waterstand en vervuiling als mogelijke 
oorzaken. Barndt (1991) noemde soortgelijke oorzaken. Marg-
gi noemde ook de toenemende recreatie langs het water als 
een reële bedreiging voor de soort. Hyman veronderstelde 
dat een natuurlijke loop van rivieren en beken het behoud 
van de geschikte biotoop voor deze soort bevordert. Goede 
indicator van natuurlijke oevers.

 Bembidion (Chrysobracteon) velox 

Areaal
Palearctische soort, naar het oosten tot Siberië (de Lena, 
Amoer, Kamtsjatka). Europa ten noorden van de Alpen. 
Areaalkarakteristiek: , Nederland: marginaal.

Voorkomen
in Nederland heeft de soort een uitgesproken fluviatiele ver-
spreiding. Niet op de Britse Eilanden en in Denemarken. in 
fennoscandië zeer verbreid in het zuiden en zuidoosten van 
Noorwegen, in het overgrote deel van zweden, behalve een 
brede strook in het zuidoosten; in finland vrij algemeen ver-
breid over het land, maar niet in de hooggebergten van 
Scandinavië (LiNDroTH 1945, 1985). in Duitsland in het noorden 
en zuiden zeldzaam of ontbrekend, in het oosten wat alge-
mener (HorioN 1941). in Midden-Duitsland vooral langs de 
rijn en Elbe. Barndt et al. (1991) gaven hem voor de omge-

 Bembidion velox
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ving van Berlijn als uitgestorven op. Hij wordt niet gemeld 
van Baden-Württemberg. in oostenrijk op de rode Lijst 
(frANz 1983), evenals in zwitserland, waar hij zeer zeldzaam is 
(in het noorden) of mogelijk geheel verdwenen (in het zui-
den) (MArGGi 1992). in België alleen in het uiterste noorden, 
onder Noord-Brabant, met slechts weinig recente waarne-
mingen (DESENDEr 1986). in vlaanderen zeldzaam (DE SENDEr ET 

AL. 1995). 
Status: in onze streken mogelijk achteruitgegaan, al is voor 
Nederland nog geen duidelijke trend te zien (DESENDEr & TuriN 

1986, 1989).

oecologie
op vast, vochtig en onbegroeid zand van rivieroevers en aan 
stilstaand water vlak bij de waterlijn (LiNDroTH 1985). Hij 
wordt slechts zelden aan de kust aangetroffen. Evenals B. ar
genteolum vaak langs grote rivieren, maar ook langs oevers 
van plassen en meren (BurMEiSTEr 1939). Beperkt tot voedsel-
arme plaatsen (MArGGi 1992).
Vangpotten. Groep: h ( series,  individuen). De vangs-
ten beperken zich tot zandige oevers [-]. Eurytopie:  
(pres = , en sim = ,). Bodem: zand. Vocht: geen 
voorkeur. Begeleiders: geen.

Biologie
Dagactief, vaak snel lopend in de zon. Tijdens inactieve peri-
oden verborgen in het zand of onder rommel. voortplanting 
in mei-juni, overwintering als imago. De larve is onbekend. 
De vrouwtjes graven gangen in het vochtige zand waarin ze 
waarschijnlijk de eieren leggen (ANDErSEN 1978). 
Dispersie: macropteer. Goede en actieve vlieger die waar-
schijnlijk gedurende het gehele jaar over volledig ontwikkel-
de vliegspieren beschikt. Evenals B. argenteolum in  in 
aantal waargenomen in het centrum van zuidelijk flevoland 
en op een zandhoop in Dronten (jH), beide geïsoleerde plek-
ken, hetgeen duidt op een zeer goed dispersie- en kolonisa-
tievermogen.

Bedreiging
Hoewel de soort bij ons nog niet sterk is achteruitgegaan, 
wordt de biotoop wel bedreigd door o.a. recreatie en vervui-
ling. Het behoud van deze soort hangt af van het voortbe-
staan van oevers met niet te kleine zandbanken, vooral langs 
grote rivieren. Bruikbaar als indicatorsoort.

 Bembidion (neja) nigricorne

Areaal
Europese soort. Beperkt tot een relatief klein gebied rond de 
Noord- en oostzee. Areaalkarakteristiek: , Nederland: sub-
marginaal.

Voorkomen
in Nederland niet zeldzaam, maar min of meer beperkt tot 
de zand- en hoogveengebieden van vooral Drenthe en de ve-
luwe. Luff (1998) vermeldt dat hij vrij algemeen is in de ‘yor-
shire moors’ maar dat hij zeer pleksgewijs voorkomt van 
Dorset tot Midden-Schotland. Het is niet zeker of de soort 
in ierland voorkomt (SPEiGHT ET AL. 1982). in Groot-Brittannië 
op de waarschuwingslijst geplaatst (HyMAN 1992). in Denemar-

ken, waar hij beperkt is tot Midden-jutland, wordt hij te-
genwoordig meer waargenomen (BANGSHoLT 1983). in zweden 
en finland tot ca. ° noorderbreedte, zeldzaam en plaatse-
lijk. in Noorwegen pas voor het eerst in  waargenomen 
(LiNDroTH 1985). in Duitsland alleen in de Noord-Duitse laag-
vlakte in heidegebieden (HorioN 1941), daar vrij zeldzaam. Ho-
rion (1937, 1954) gaf in een tweetal artikelen over de veengebie-
den van het rheinland aan, dat de soort vooral aan de Ne-
derlandse kant van de grens voorkomt. op de lijsten van de 
gebieden rond Bremen (MoSSAKoWSKi 1991), Berlijn (BArNDT ET AL. 

1991) en Baden-Württemberg (TrAuTNEr 1992B), is hij niet verte-
genwoordigd. Niet in zwitserland. in België alleen in het 
noorden, in het gebied direct ten zuiden van Noord-Brabant 
(DESENDEr 1986), na  minder gevonden. zeldzaam in 
vlaanderen (DESENDEr ET AL. 1995). 
Status: ook bij ons is het aantal hokken waarin de soort is 
gevangen iets afgenomen, maar gemiddeld is het aantal 
waarnemingen in het omliggend gebied en Nederland min 
of meer gelijk gebleven (DESENDEr & TuriN 1986, 1989).

oecologie
Een zeer kenmerkende soort van droge heiden op humeuze 
zand- of veenbodem, vaak samen aangetroffen met Amara 
infima en soms in gezelschap van Bembidion humerale (DEN 

BoEr 1977, LiNDroTH 1974, 1985). Hij wordt het meest waargeno-
men op meer open plekken in de heide. Mossakowski (1970B) 
noemde hem eveneens karakteristiek voor droge heiden in 
Noord-Duitsland. in België significant in hokken met zure 
bodems (DESENDEr 1986). De soort is vooral typisch voor rege-
nererende Calluna-heide. volgens Burmeister (1939) vaak tus-
sen de wortels van heideplanten te vinden.
Vangpotten. Groep: b ( series, . individuen). De 
vangsten komen bijna uitsluitend uit het heidecomplex, niet 
uit hoogveen [-]. De hoogste scores in de droge Calluna-
heiden [] en vegetaties met buntgras (Corynephorus canes
cens) []. Slechts enkele vangsten buiten deze terreintypen 
zoals in jonge naaldbosaanplant []. Eurytopie:  (pres = 
, en sim = ,). Bodem: hoogveen. Vocht: . Begelei-
ders: Calathus melanocephalus/cinctus ,% (,%), Cala
thus erratus ,% (,%), Bradycellus ruficollis ,%  Bembidion nigricorne

hoofdstuk 8 de soorten: bembidion















DNOSAJJMAMFJ

0

10

20

30

40

50

oevers,
kwelders

rietlanden eabeschaduwd 
vochtig

bossencultuur 
op zand

duinenheiden,
hoogveen

0

0,5

1,0

1,5

2,0

33312621161261

Presentie %

Abundantie


 B

em
bi

di
on

 n
ig

ri
co

rn
e

Turin et al. 2000. In: Nederlandse Fauna 3: 239-297



 Bembidion lampros

(,%), Notiophilus aquaticus ,% (,%), Poecilus lepi
dus ,% (,%), Poecilus versicolor ,% (,%), Amara 
lunicollis ,% (,%), Syntomus foveatus ,% (,%), 
Trichocellus cognatus ,% (,%), Bradycellus harpalinus 
,% (,%), wederzijds > % Olisthopus rotundatus 
,% (,%) en Amara infima ,% (,%).

Biologie
Dagactief. voortplanting in de winter en het zeer vroege 
voorjaar, vanaf november-december tot in maart. Mannetjes 
met uitgestoken genitaliën werden in Drenthe gevonden van 
oktober tot april; ‘verse’ dieren van juli tot oktober (PB). vol-
wassen 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 winter-
voortplanter. De larve is onbekend. 
Dispersie: brachypteer? Lindroth (1949) noemde de soort di-
morf, maar kende slechts één langvleugelig exemplaar. De 
vliegmelding is een zeer onzekere en betreft slechts een aan-
gespoeld exemplaar dat door Horion (1941) vermeld wordt. 
Bangsholt (1983) noemde hem eveneens dimorf, maar vond in 
Denemarken geen gevleugelde exemplaren. ook Luff (1998) 
noemt hem dimorf. Desender (1989A) tenslotte, vond ook in 
België alleen ongevleugelde exemplaren (zie ook fig. ). 
Waarschijnlijk is hij dus constant brachypteer.

Bedreiging
Hyman (1992) noemde biotoopvernietiging als voornaamste 
oorzaak van achteruitgang in Groot-Brittannië. Waarschijn-
lijk is vooral het verloren gaan van plaatsen met vroege suc-
cessiestadia van droge heiden de oorzaak. De soort is ook bij 
ons minder waargenomen gedurende de laatste decennia, 
maar wellicht zal een opleving plaatsvinden ten gevolge van 
het heidebeheer zoals dat tegenwoordig op veel plaatsen ge-
voerd wordt (ziE rEiNHoLT & vErMAAT 1989, vAN ESSEN 1993). Goede 
en bruikbare indicator van vroege successiestadia van droge 
heiden en goed ontwikkelde mozaïek-heidevegetaties.

 Bembidion (metallina) lampros 

Areaal
Palearctische soort. in het gehele Europese gebied, behalve 
het zuiden van het iberisch schiereiland. ook op de Medi-
terrane eilanden en in Noord-Afrika. Geïmporteerd in 
Noord-Amerika, Newfoundland en British columbia (BALL 

1960, MiTcHELL 1963A,B, SPENcE 1990) en aldaar gevestigd. Areaalka-
rakteristiek: , Nederland: centraal.

Voorkomen
in heel Nederland en grote delen van het omliggend gebied. 
op de Britse eilanden de meest algemene Bembidion-soort 
(Luff 1998). in Denemarken algemeen en verbreid (BANGSHoLT 

1983). in fennoscandië zeer algemeen en van het zuiden van 
zweden en finland tot boven de poolcirkel gelijkmatig ver-
breid in het grootste deel van het gebied; niet in het noor-
delijke deel van de Noorse westkust en het extreme noorden 
(LiNDroTH 1945, 1985). in Duitsland overal algemeen (HorioN 

1941). in zwitserland eveneens een van de meest verbreide 
Bembidion-soorten. in België over het land verbreid (DESEN-

DEr 1986). 
Status: overal algemeen en in aantal waarnemingen vooruit-
gegaan (DESENDEr & TuriN 1986, 1989).

oecologie
Een zeer eurytope soort (LiNDroTH 1974, 1985). Hij komt voor 
op uiteenlopende typen open grond. Bijvoorbeeld op zon-
nige zandige of lemige oevers, maar hij blijkt vrij onafhan-
kelijk te zijn van de bodemsoort (PETErSEN 1997). ook vaak op 
open plekken in cultuurland, met name akkers (BurMEiSTEr 

1939). Mossakowski (1970B) meldde dat het in Noord-Duits-
land een karakteristieke soort is voor veenbodem en voch-
tige heiden. in het laagland en heuvelland, tot montaan 
(subalpien) in Midden-Europa, zelden hoger dan  m 
(MArGGi 1992). volgens Desender (1989A) wordt hij in België in 
het laagland vooral in akkers, weiden en ruderale terreinen 
aangetroffen, in Hoog-België echter veel meer in bossen, 
maar dan wel steeds op open plekken, bijvoorbeeld kap-
vlakten. in Engeland registreerde Pollard (1968B) een duide-
lijke voorkeur voor het open veld boven heggen.
Vangpotten. Groep: eu(a) ( series, . individuen). in 
praktisch alle denkbare terreintypen, behalve hoogveen [], 
zeeduinen [] en het rietland in de Lauwersmeerpolder 
[]. De hoogste presenties en dichtheden vinden we in de 
extensief bewerkte cultuurlanden [-] en ruderale terrei-
nen []. ook in vegetaties met pijpenstrootje (Molinia cae
rulea) en struikheide (Calluna vulgaris) [-] is de soort 
goed vertegenwoordigd. Eurytopie:  (pres = , en sim = 
,). Bodem en Vocht: geen voorkeur. Begeleiders: geen.

Biologie
vooral overdag actief, op zonnige plaatsen. voortplanting in 
het voorjaar en de vroege zomer. ovipositie mei-juli, met 
een piek in mei-juni (PETErSEN 1997). in Drenthe werden man-
netjes met uitgestoken genitaliën waargenomen in mei-juni 
(PB). De ontwikkeling van de larve vindt plaats in de zomer. 
in zweden ‘verse’ dieren in de periode juni-september (LiN-

DroTH 1945). in akkers (in zweden) was de mortaliteit gedu-
rende de juveniele stadia vrij hoog, maar bij normale win-
ters speelt mortaliteit onder overwinterende adulten een 
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 Bembidion velox

 Bembidion nigricorne

 Bembidion lampros
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 Bembidion properans

 Bembidion obtusum

kleine rol, en in de late winter kunnen ze goed een periode 
met voedselgebrek doorstaan (PETErSEN 1997). univoltien in 
Newfoundland en zweden (LANGor & LArSoN 1983, WALLiN 1983), 
maar meerjarig in Engeland (MiTcHELL, 1963A, B). volgens Lin-
droth (1985) leeft de soort van kleine arthropoden en vooral 
van insecteneieren, waardoor hij wellicht een belangrijke rol 
speelt bij de natuurlijke regulatie van onder andere de kool-
vlieg (Erioischia brassicae, Anthomyiidae) en bladluizen 
 (Aphidae) (vAN DiNTHEr & MENSiNK 1965, PETErSEN 1997). De larve is 
opgenomen in de tabel van Luff (1993).
Dispersie: dimorf. in open akkers domineert de brachyptere 
vorm (MiTcHELL 1963A, B, PETErSEN 1997). Er zijn vliegwaarnemin-
gen op naam van deze soort bekend van Drenthe: april , 
mei , juni  en september  (TvH) maar mogelijk betreft dit 
B. properans. Desender (1989A) vond, conform de algemene 
tendens bij Bembidion-soorten, de functionele vliegspieren 
bij de exemplaren met de grootste relatieve vleugellengten 
(fig. ). vliegspierautolyse komt voor bij dieren met vleu-
gellengten die gemiddeld iets onder het optimum lagen. in 
België werden op cultuurterreinen en ruderale terreinen uit-
sluitend populaties met brachyptere dieren gevonden, terwijl 
op open plekken in bossen ook macroptere voorkomen. Dit 
heeft waarschijnlijk met de relatieve isolatie van de biotoop 
in bossen te maken. in cultuurterreinen en ruderale bioto-
pen vindt de overwintering in de randzones plaats, die lo-
pend bereikt worden en van waaruit de akkers en velden in 
het voorjaar ook weer lopend geherkoloniseerd worden (DE-

SENDEr 1989A, riEDEL 1991). Deze conclusies werden onderschre-
ven door de omvangrijke studie van Petersen (1997). volgens 
Mitchel (1963A, B) verplaatst B. lampros zich van  tot  m per 
dag.

Bedreiging
Niet bedreigd. Niet bruikbaar als indicatorsoort. De levens-
omstandigheden van B. lampros in landbouwbiotopen werd 
onderzocht door Petersen (1997). De soort blijkt goed te zijn 
aangepast aan het leven in instabiele milieus zoals akkers, 
hoewel de mortaliteit gedurende de juveniele stadia erg hoog 
is. omdat tevens de vruchtbaarheid van de soort en het ver-
breidingsvermogen beide relatief laag zijn, is hij zeer gevoelig 
voor bestrijding met pesticiden. Wanneer men in de biologi-
sche landbouw loopkevers zoals B. lampros wil betrekken bij 
bestrijding van plaaginsecten, dan zou het wellicht kunnen 
helpen om de overwinteringsmogelijkheden in akkergebie-
den en de overlevingskans van juvenielen te verbeteren, bij-
voorbeeld door het scheppen (of laten bestaan) van beschut-
tingsplaatsen (afvalhopen, begroeide slootkanten) ten gunste 
van ontwikkeling en overwintering. Petersen (1997) stelt nog 
nauwelijks concrete maatregelen voor omdat deze nadere 
studie vergen met betrekking tot landbouwmethode, gewas 
en bodemsoort.

 Bembidion (metallina) properans 

Areaal
Palearctisch soort. in geheel Europa behalve het noorden en 
het uiterste zuidwesten. Naar het oosten tot in Klein-Azië, 
Kaukasus, Siberië, Amoer. Geïntroduceerd in oost-canada, 
Nova Scotia (BALL 1960, SPENcE 1990). Areaalkarakteristiek: , Ne-
derland: subcentraal.

Voorkomen
in geheel Nederland, niet zeldzaam. op de Britse Eilanden 
praktisch beperkt tot Engeland en Wales, slechts één waar-
neming is bekend uit Schotland en geen uit ierland (Luff 

1998). in Denemarken zeldzaam in oost-jutland, maar ver-
breid op de eilanden (BANGSHoLT 1983). in fennoscandië alge-
meen in het zuidoosten van Noorwegen, vrij zeldzaam en 
plaatselijk in zweden tot ° noorderbreedte, maar weer vrij 
algemeen in het zuiden van finland (LiNDroTH 1945, 1985). in 
Duitsland zou hij volgens Horion (1941) meer in de rivierda-
len gevonden worden dan B. lampros, die meer in de bosrij-
ke gebieden in bergachtige streken zou voorkomen. Waar-
schijnlijk echter evenals B. lampros in Duitsland over een 
groot deel van het gebied verbreid. Marggi (1992) meldde dat 
de soort in zwitserland minder diep in de rivierdalen gevon-
den wordt dan B. lampros, verder overal verbreid, behalve in 
de hoogste delen van het land. in België tamelijk homogeen 
verbreid, maar iets minder algemeen dan de vorige soort (DE-

SENDEr 1986). 
Status: in Nederland en het omliggende gebied wijd ver-
breid en overal vooruitgegaan (DESENDEr & TuriN 1986, 1989).

oecologie
op zonnige plaatsen met een ijle vegetatie en een gemiddel-
de vochtigheid (LiNDroTH 1974, 1985). in fennoscandië op kleiige 
bodem, nooit op zand. voor zwitserland noemde Marggi 
(1992) het een hygrofiele soort van het laagland en de rivierda-
len tot ca.  m (zelden hoger, maximaal  m), met een 
voorkeur voor lemige bodem, niet op zandige en stenige 
plaatsen. Minder eurytoop dan B. lampros. in Nederland 
ook op zandbodem (zie onder vangpotten).
Vangpotten. Groep: eu(h) ( series, . individuen). in 
tegenstelling tot B. lampros is B. properans weinig of niet ge-
vangen in heiden [-] en bossen [-]. Kennelijk ver-
draagt hij minder beschaduwing. De hoogste dichtheden 
vinden we in cultuurlanden op zandige bodem [-], en in 
de vochtige tot natte jonge terreinen en oevers [-]. in 
duingebieden [-] is de soort aanwezig, maar marginaal. 
Eurytopie:  (pres = , en sim = ,). Bodem en Vocht: 
geen voorkeur. Begeleiders: geen.

Biologie
Dagactief. voortplanting in het voorjaar en de vroege zomer. 
De larve is onbekend. 
Dispersie: dimorf. Er staan veel vliegwaarnemingen in de 
literatuur. Desender (1989A) gaf een voorbeeld van de verhou-
ding tussen gevleugelde en ongevleugelde in een populatie in 
relatie tot het type terrein en de successiesnelheid van deze 
verhoudingen in een akker tot zes jaar na de kolonisatie. in 
het laatste geval nam het percentage gevleugelde dieren in 
korte tijd met ruim de helft af van % naar minder dan 
%. in de verschillende terreintypen liep het percentage 
macroptere dieren uiteen van respectievelijk % voor een 
uiterwaard met jaarlijkse overstromingen, % voor een oe-
ver met onregelmatige overstromingen en % in een wei-
land. De onderzochte macroptere exemplaren vertoonden 
overigens vaak vliegspierautolyse (zie ook fig. ).

Bedreiging
Een soort die duidelijk heeft geprofiteerd van de veranderin-
gen in het milieu, en daardoor is vooruitgegaan. Bruikbaar 

de loopkevers van nederland













DNOSAJJMAMFJ













DNOSAJJMAMFJ

Turin et al. 2000. In: Nederlandse Fauna 3: 239-297



als indicator van negatieve ontwikkelingen in cultuurlanden. 
vergelijk Pterostichus melanarius.

Taxonomie
Deze soort is lange tijd aangezien voor een variëteit van B. 
lampros (ziE o.A. BurMEiSTEr 1939, HorioN 1941). Sinds de jaren zes-
tig is het onderscheid duidelijk geworden, zie hierover o.a. 
Brakman (1961) en van der Wiel (1962). Het onderscheid staat 
duidelijk beschreven in de tabellen van Lindroth (1974, 1985). 
verdere studies over deze twee soorten zijn: Benick (1941), 
Luff (1981) en Müller-Motzfeld (1971).

88 Bembidion (Phyla) obtusum 

Areaal
Soort van Midden- en West-Europa. Niet in Noordoost- en 
zuidoost-Europa. Geïntroduceerd en gevestigd in oost-ca-
nada (SPENcE 1990). zie Huber & Marggi (1997) voor een alterna-
tieve verspreidingskaart, waarin ook het voorkomen op Sar-
dinië en in Noord-Afrika is aangegeven. Areaalkarakteris-
tiek: , Nederland: subcentraal.

Voorkomen
in Nederland in hoofdzaak op klei- en leemgronden. De 
soort komt in het gehele omliggende gebied voor. op de 
Britse Eilanden vrij gewoon in het zuiden en het oosten, 
zeldzaam en plaatselijk in het noorden en westen; zeer plaat-
selijk in Schotland, Wales en ierland (LiNDroTH 1974, Luff 1998). 
in Denemarken alleen in het oosten (BANGSHoLT 1983). in fen-
noscandië alleen aan de zuidwestkust van zweden en op 
Öland en Gotland (LiNDroTH 1945, 1985). in Duitsland vooral in 
het westen zeer algemeen en in de laagvlakte zeer verspreid 
(HorioN 1941). in oostelijke richting wordt hij snel zeldzamer 
en uit Polen slechts enkele meldingen. in het zuiden is hij 
nog vrij algemeen in Noord-Beieren, maar zeldzaam in 
zuid-Beieren. voor de omgeving van Berlijn is de soort op 
de rode Lijst gezet (BArNDT ET AL. 1991). in zwitserland vanaf 
Genève tot aan de Bodensee in het Mittelland en de jura, 
minder in Wallis (MArGGi 1992). in België algemener in het 
westelijke lage deel dan in Hoog-België (DESENDEr 1986), niet 
achteruitgegaan (DESENDEr ET AL. 1995). 
Status: het is niet te zeggen of de soort voor- of achteruit-
gaat. De gegevens uit de verschillende landen zijn enigszins 
met elkaar in tegenspraak (DESENDEr & TuriN 1989).

oecologie
op open of licht beschaduwde, matig vochtige, doorgaans 
vrij zware kleibodem, vaak op cultuurgronden (LiNDroTH 1974, 

1985, THiELE 1977). in Midden-Europa van het laagland tot in 
het middelgebergte, in velden en aan oevers, zowel aan zoet 
als zout water, maar volgens Burmeister (1939) ook in bossen. 
Pollard (1968B) vond de soort in Engeland echter praktisch 
uitsluitend in het open veld en niet in heggen. in ierland 
een dominante soort in velden met wintertarwe (KENNEDy 

1994). volgens Marggi (1992) in zwitserland tot de montane 
zone,  m, vooral op vochtige bodem, waarvan hoog-
stens het bovenste laagje is uitgedroogd. ook voor West-
Europa wordt vooral zware, lemige cultuurgrond als biotoop 
opgegeven, vooral (aardappel)akkers.
Vangpotten. Groep: g ( series,  individuen). De 

vangsten komen uit duinterreinen [-], akkers [] en 
vochtige terreintypen [-,.-], niet uit bossen. De 
hoogste abundanties op ruderale plaatsen [] en in jonge 
terreinen []. Dit sluit goed aan bij de in de literatuur ver-
melde voorkeur voor cultuurland, zoals akkers. Eurytopie:  
(pres = , en sim = ,). Bodem: kalk. Vocht: geen voor-
keur. Begeleiders: geen.

Biologie
zowel overdag als ’s nachts actief (KENNEDy 1994); overdag op 
wegen en vochtige plekken nabij oevers (BurMEiSTEr 1939). Een-
jarige levenscyclus met voortplanting in het voorjaar (in het 
laboratorium werden de eieren, met een afmeting van ca. 
,-, mm, gelegd in de periode maart-april); de jonge 
kevers verschijnen vanaf augustus en blijven, bij zachte peri-
oden in de winter, actief van de herfst tot de vroege zomer 
van het volgend jaar (Luff 1998). ze kunnen, althans in ier-
land, gedurende de wintermaanden de loopkeverfauna do-
mineren (KENNEDy 1994); overwintering dus als imago. De larve 
is onbekend. 

hoofdstuk 8 de soorten: bembidion
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 Bembidion harpaloides

 Bembidion quinquestriatum

Dispersie: de soort is vleugeldimorf. in België werd door 
Desender (1989A) bij de gevleugelde exemplaren vliegspierau-
tolyse vastgesteld (zie ook fig. ). vliegwaarnemingen zijn 
gemeld door Lindroth (1949).

Bedreiging
Niet bedreigd. Niet bruikbaar als indicatorsoort.

Taxonomie
zie voor een recente revisie van het subgenus Phyla Huber 
& Marggi (1997).

 Bembidion (ocys) harpaloides 

Areaal
in hoofdzaak een Europese soort. fennoscandië: alleen zuid-
Noorwegen. Naar het oosten tot Midden-Duitsland, West-
zwitserland en italië. ook op Madeira en de Azoren (MAcHA-

Do 1992). Areaalkarakteristiek: , Nederland: submarginaal.

Voorkomen
De Nederlandse verspreiding is fluviatiel, vooral langs de 
grote rivieren. Hij is zeker niet algemeen, en nooit talrijk. 
op de Britse Eilanden wijd verbreid en algemeen behalve in 
het noordelijke deel van Schotland (LiNDroTH 1974, Luff 1998); 
ook op de Hebriden en St. Kilda. Niet in Denemarken. van 
fennoscandië zijn alleen twee meldingen uit Noorwegen be-
kend (LiNDroTH 1985). in Duitsland in het westen en het mid-
den tot aan Thüringen, Hamburg en het Elbegebied, maar 
zeldzaam, langs rivieren. in het oosten slechts weinig waar-
nemingen (HorioN 1937, 1941). in Baden-Württemberg op de 
rode Lijst (TrAuTNEr 1992B). in zwitserland pleksgewijs in de 
lagere delen en de grote rivierdalen van Genève tot aan de 
Bodensee, ook in Tessin (MArGGi 1992). in België eveneens 
voornamelijk langs rivieren (DESENDEr 1986). zeldzaam in 
vlaanderen (DESENDEr ET AL. 1995). 
Status: veel rivierbossen zijn nog niet of slecht onderzocht 
en de soort is daarom wellicht algemener dan zich nu laat 
aanzien. Er zijn geen grote veranderingen in het aantal waar-
nemingen geconstateerd (DESENDEr & TuriN 1986, 1989).

oecologie
Hygrofiel. in hoofdzaak in vochtige bossen, vooral met po-
pulieren en iepen. op vochtige plaatsen aan de voet van bo-
men, achter schors en onder stenen, bij voorkeur op een 
kleiige ondergrond. vaak langs rivieren in ooibossen en 
(meidoorn)hagen in uiterwaarden (LiNDroTH 1974, 1985). in En-
geland zijn exemplaren gevonden in het nest van een vlaam-
se gaai (Garrulus glandarius). ook in rottende plantenresten 
en aan de ingangen van zoogdierholen (BurMEiSTEr 1939). Min-
der vaak ook in opener terreintypen, bijvoorbeeld onder ste-
nen of hout. in zwitserland een soort van laag- en heuvel-
land, die niet hoger komt dan  m en vaak wordt aange-
troffen in aanspoelsel langs rivieren bij hoge water standen 
(MArGGi 1992).
Vangpotten. Groep: g ( series,  individuen). De vangs-
ten komen voornamelijk uit vochtige tot natte loofbossen en 
struweel [,.-], kruidenrijk grasland [] en rietland 
[]. Eurytopie:  (pres = , en sim = ,). Bodem: klei. 
Vocht: geen voorkeur. Begeleiders: onvoldoende gegevens.

Biologie
Nachtactief? voortplanting in het voorjaar. overwinterende 
adulten zijn gevonden achter schors, in liggend hout en aan 
de voet van bomen. De larve is onbekend. 
Dispersie: polymorf. Er zijn geen vliegwaarnemingen be-
kend. in de literatuur staat de soort over het algemeen als 
macropteer te boek, maar Desender (1989A) vond tussen het 
onderzochte Belgische materiaal enkele exemplaren met ge-
reduceerde vleugels. Er zijn echter meer gegevens nodig om 
een goed beeld van deze polymorfie te krijgen.

Bedreiging
Niet bedreigd. zeer typische soort van vochtige bossen dan 
wel struweel op kleibodem, maar over de bruikbaarheid als 
indicatorsoort is nog onvoldoende bekend.

 Bembidion (ocys) quinquestriatum 

Areaal
Europa, behalve in het noorden en het overgrote deel van 
het iberisch schiereiland. Niet in oost-fennoscandië en 
rusland. Naar het oosten tot Polen, roemenië en Grieken-
land. Areaalkarakteristiek: , Nederland: subcentraal.

Voorkomen
in Nederland meest oudere waarnemingen, gespreid over 
het gehele land en niet gebonden aan het rivierengebied. op 
de Britse Eilanden eveneens pleksgewijs verspreid over een 
groot gebied; in ierland slechts twee waarnemingen uit het 
uiterste noordoosten, maar waarschijnlijk wel in een groter 
deel van het land aanwezig (Luff 1998). in Denemarken alleen 
bekend van enkele incidentele vangsten in oost-jutland en 
op de eilanden (BANGSHoLT 1983). in fennoscandië verspreid en 
meest oude waarnemingen in het zuidoostelijke kustgebied 
van zweden, één waarneming in zuidoost-Noorwegen, niet 
in finland (LiNDroTH 1945, 1985). ook in Duitsland in een vrij 
groot gebied, maar slechts incidentele waarnemingen, zeld-
zaam in het rheinland (HorioN 1937, 1941). Door Trautner (1992B) 
op de rode Lijst van Baden-Württemberg geplaatst, evenals 
in Berlijn (BArNDT ET AL. 1991). in zwitserland zeldzaam; slechts 
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 Bembidion properans 

 Bembidion obtusum

 Bembidion harpaloides

hoofdstuk 8 de soorten: bembidion
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 Bembidion punctulatum

weinig vangsten zijn bekend van de omgeving van Genè-
ve, het Mittelland en Wallis (MArG Gi 1992). in België zeer ver-
spreid en plaatselijk, met vooral in het midden van het 
land - voornamelijk oude - waarnemingen (DESENDEr 1986); 
zeldzaam in vlaanderen (DESENDEr ET AL. 1995). 
Status: in Nederland en het omliggende gebied overal 
zeldzaam en waarschijnlijk achteruitgegaan (DESENDEr & Tu-

riN 1989).

oecologie
Synantroop, hygrofiel. De soort is gemeld uit plantenafval 
in tuinen, van kelders, schuren, en ruïnes, vaak ’s nachts 
klimmend tegen oude muren (LiNDroTH 1974, 1985, Luff 1998). 
Hij komt vooral voor op kalk- en zandbodem, ook achter 
schors van bomen (BurMEiSTEr 1939). van het laagland tot het 
middelgebergte, ook langs rivier en beekoevers in Midden-
Europa, maar ook daar in de omgeving van huizen en 
boerderijen (MArGGi 1992). in Nederland onder andere in een 
mergelgroeve bij het rooth gevangen (PP). in België vooral 
in utm-hokken met kalkbodem (DESENDEr 1986).
Vangpotten. Groep: z(d) ( serie,  individu). Eurytopie, 
Bodem, Vocht en Begeleiders: onvoldoende gegevens.

Biologie
over de activiteit binnen het etmaal zijn weinig gegevens 
beschikbaar, waarschijnlijk nachtactief (zie oecologie). De 
adulten zijn vooral gemeld uit de (late) herfst (o.A. Luff 1998) 
en zijn ook zeer vroeg in het jaar actief, in februari-maart; 
misschien vindt de voortplanting in de winter of het vroe-
ge voorjaar plaats (BArANoWSKi 1977, LiNDroTH 1985). Marggi 
(1992) meldde dat de volwassen dieren in de winter - soms 
geaggregeerd - in krimpscheuren en droge holten in de bo-
dem werden aangetroffen. De piek in juli die we in Neder-
land vinden, betreft daarom misschien de activiteit van de 
‘verse’ dieren. vanaf eind oktober gaan de dieren in win-
terrust (BurMEiSTEr 1939). De larve is onbekend. volgens Lin-
droth (1985) zijn de dieren geassocieerd met knaagdieren, 
zoals muizen en ratten (ziE ooK HorioN 1949). 
Dispersie: macropteer. vliegwaarnemingen uit Midden-
Europa zijn vermeld in Lindroth (1945).

Bedreiging
Waarschijnlijk achteruitgegaan, wellicht door het verdwij-
nen van kelders en oude boerderijen (vergelijk: Sphodrus leu
cophthalmus). Niet bruikbaar, te zeldzaam.

 Bembidion (Princidium) punctulatum 

Areaal
West-Palearctische soort. Noord-Afrika. in grote delen van 
Europa, maar niet in het noorden. Naar het oosten tot de 
oeral, Klein-Azië, de Kaukasus en Kirgizië. Areaalkarakte-
ristiek: , Nederland: subcentraal.

Voorkomen
in Nederland een nagenoeg strikt fluviatiele soort. ook in 
het omliggende gebied hoofdzakelijk langs oevers van grote-
re rivieren. Slechts zeer incidentele waarnemingen buiten dit 
gebied, bijvoorbeeld van een infiltratiegeul in de Amster-
damse Waterleidingduinen. op de Britse Eilanden vooral in 
het noorden en westen van Groot-Brittannië en ierland (Luff 

1998). Niet in Denemarken, zweden en Noor   wegen, alleen 
van finland is één vangst bekend uit het uiterste zuidoosten 
(LiNDroTH 1985). in Duitsland langs de Donau, Elbe, oder, 
rijn en Weser, met hun zijrivieren  (HorioN 1941). in het 
rheinland langs alle rivieren: Ahr, Mosel, roer, Sieg en 
Wied, slechts op één plaats aan stilstaand water gevonden 
(HorioN 1937). in zwitserland verspreid in de lagere delen tus-
sen Genève en de Bodensee en Wallis, vrij algemeen in de 
rivierdalen van Tessin (MArGGi 1992). in België beperkt tot het 
oosten van het land, in hoofdzaak tot het Maasdal (DESENDEr 

1986), merendeels oude waarnemingen. in vlaanderen zeld-
zaam (DESENDEr ET AL. 1995). 
Niet opgenomen: enkele oude en/of ongedateerde, niet te 
controleren opgaven die buiten het fluviatiele gebied vallen: 
Amsterdam (fu) en Scheveningen (et). 
Status: in Nederland is het aantal hokken waarin de soort is 
waargenomen toegenomen, maar in België vertoont het aan-
tal vindplaatsen een afname (DESENDEr & TuriN 1989).

oecologie
Stenotope oeversoort. Gewoonlijk aan rivieroevers op onbe-
groeide, zandige bodem of plekken met grind of kiezel, niet 
zelden samen met B. bipunctatum (LiNDroTH 1985), maar voor 
Nederland zal dit nauwelijks opgaan omdat de soorten el-
kaar geografisch slechts weinig overlappen. Soms ook aan de 
kust (BurMEiSTEr 1939). op de Britse Eilanden ook op fijn 
grind, langs stromend, maar soms ook aan stilstaand water 
(LiNDroTH 1974). vanaf het laagland tot in het middelgebergte, 
in zwitserland over het algemeen niet hoger dan  m, 
voornamelijk aan stilstaand of langzaam stromend water 
(MArGGi 1992).
Vangpotten. Geen vangsten.

Biologie
Dagactief. voortplanting in het voorjaar, met een top in 
mei-juni. overwintering als imago. De eerste adulten zijn al 
actief in maart. De larve is onbekend. 
Dispersie: macropteer en volgens Lindroth (1945) een zeer ac-
tieve vlieger. Hij is echter nagenoeg niet in raam- of lichtval-
len gevangen (zie cd-rom ). Het goede vliegvermogen is 

de loopkevers van nederland



0

1

2

3

oevers,
kwelders

rietlanden eabeschaduwd 
vochtig

bossencultuur 
op zand

duinenheiden,
hoogveen

0

0,02

0,04

0,06

0,08

33312621161261

Presentie %

Abundantie


 B

em
bi

di
on

 q
ui

nq
ue

str
ia

tu
m















DNOSAJJMAMFJ

Turin et al. 2000. In: Nederlandse Fauna 3: 239-297



zeker adaptief, in verband met de zeer onregelmatige water-
standen in de biotoop (DESENDEr 1989A). De vliegspieren zijn 
steeds functioneel.

Bedreiging
Niet bedreigd. Een zeer kenmerkende soort van natuurlijke 
fluviatiele terreinentypen, bruikbaar als indicatorsoort.

 Bembidion (Testedium) bipunctatum 

Areaal
West-Palearctische soort. in vrijwel geheel Europa, behalve 
in zuid-italië. in het oosten met een uitloper naar de oeral. 
ook in Noord-Afrika. Naar het zuiden van Europa toe komt 
hij voor in montane gebieden, maar hij is niet boreoalpien 
zoals Burmeister (1939) en Horion (1941) vermeldden. volgens 
Müller-Motzfeld (1989) ‘arctisch-alpien’. Areaalkarakteristiek: 
, Nederland: subcentraal.

Voorkomen
in West-Nederland, vooral in het rivier- en zeekleigebied. 
op de Britse Eilanden zeldzamer en plaatselijker dan B. 
punctulatum, voornamelijk noordelijk, maar ook op ver-
spreide plaatsen in ierland, Wales en Engeland (Luff 1998). Hy-
man (1992) plaatste hem op de waarschuwingslijst voor Groot-
Brittannië. in Denemarken zeldzaam, voornamelijk aan de 
kust (BANGSHoLT 1983). in fennoscandië zeer verbreid tot in het 
uiterste noorden, in het binnenland niet algemeen, het 
meest voorkomend langs de oostzeekust van zuid-zweden 
en zuid-finland (LiNDroTH 1945, 1985). in Duitsland vooral in 
het noordelijke kustgebied tamelijk algemeen, zeldzaam in 
Midden-Duitsland (HorioN 1941). in het zuiden van Duitsland 
in de hogere gebieden weer algemener en verbreider. op de 
rode Lijst in Baden-Württemberg (TrAuTNEr 1992B). volgens 
Marggi (1992) komt in het Midden-Europese bergland, in de 
subalpiene en alpiene zones, alleen de ondersoort nivale 
Heer () voor, die overal zeer gewoon is. in België nog 
sterker dan bij ons nagenoeg beperkt tot de kuststrook (DE-

SENDEr 1986). in vlaanderen zeldzaam (DESENDEr ET AL. 1995). 
Status: in Denemarken de laatste tijd minder waargenomen, 
maar in Nederland juist meer (DESENDEr & TuriN 1986, 1989). in 
België is het aantal vindplaatsen gelijk gebleven.

oecologie
volgens Lindroth (1985) in fennoscandië en Luff (1998) in 
Groot-Brittannië, voornamelijk aan oevers van stroompjes 
en rivieren, maar soms ook op grote afstand van het water. 
Hij kan daarbij voorkomen op de meest uiteenlopende bo-
demsoorten, bijvoorbeeld op onbegroeide oevers met grind, 
in gezelschap van bijvoorbeeld B. prasinum, of op oevers met 
klei en silt; wel schijnt enige begroeiing een voorwaarde te 
zijn, zoals grassen of zeggesoorten (Carex). in Denemarken 
vooral op kleiige zilte graslanden. in Nederland eveneens 
voornamelijk op kleibodem en weinig op zandgronden. Bur-
meister (1939) gaf hem op van het laagland en het bergland. in 
zwitserland de ondersoort nivale, die allerminst aan oevers 
gebonden is. Deze ondersoort wordt bijvoorbeeld gevonden 
aan de randen van sneeuwvelden, meestal op begroeide bo-
dem (MArGGi 1992).
Vangpotten. Groep: h ( series, . individuen). Hoe-

wel het beeld van de verspreiding binnen Nederland sterk 
lijkt op dat van Leistus fulvibarbis, is B. bipunctatum daarvan 
oecologisch praktisch gescheiden. vooral in rietlanden en 
oevers [-]. Eurytopie:  (pres = , en sim = ,). Bo-
dem en Vocht: geen voorkeur. Begeleider: Loricera pilicornis.

Biologie
Dagactief. voortplanting in het voorjaar en de vroege zomer, 
van april tot juli. overwintering in Midden-Europa vooral 
als adult, in Noord-Scandinavië ook als larve (LiNDroTH 1985). 
volgens Burmeister (1939) ontwikkelt de larve zich onder ste-
nen, direct aan de waterkant, en jaagt daar evenals de vol-
wassen dieren op larven van waterkevers, die verpoppen in 
de oeverzone. De poprust aan het eind van augustus duurt 
- dagen en vindt plaats in dicht aan het oppervlak gele-
gen ovale holtes in de bodem, meestal onder stenen. De lar-
ve is opgenomen in de tabel van Luff (1993). 
Dispersie: macropteer, met diverse vliegwaarnemingen. De-
sender (1993) vond in België uitsluitend dieren die in het bezit 
waren van volledig ontwikkelde vleugels en vliegspieren.

Bedreiging
Bij ons niet bedreigd. Hyman (1992) noemde als mogelijke 
bedreiging vooral recreatievoorzieningen en waterregule-
ringswerken. ook voor deze soort is een zo vrij mogelijke 
loop van rivieren ten gunste van het behoud van natuurlijke 
oevers van groot belang. Door zijn grote eurytopie weinig 
bruikbaar als indicatorsoort.

 Bembidion (Actedium) pallidipenne 

Areaal
Atlantische soort met kustverspreiding van zuid-fennoscan-
dië tot Portugal. Niet in finland en russisch fennoscandië. 
Wel rond het zuidelijk deel van de oostzee, inclusief de Bal-
tische staten (SiLfvErBErG 1992). Areaalkarakteristiek: , Neder-
land: subcentraal.

 Bembidion bipunctatum  

 Bembidion pallidipenne

hoofdstuk 8 de soorten: bembidion
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Voorkomen
in Nederland in het gehele kustgebied. Langs de voormalige 
zuiderzeekust werden in de jaren zeventig nog relictpopula-
ties nabij Nijkerk (ft) aangetroffen. op de Britse Eilan-
den verspreid gevonden langs een groot deel van de kusten, 
waarschijnlijk ook in ierland (Luff 1998). in Groot-Brittannië 
op de waarschuwingslijst (HyMAN 1992). in Denemarken langs 
de gehele kust, maar ook enkele malen in het binnenland. in 
fennoscandië langs de zuidkusten van Noorwegen en zwe-
den, inclusief Öland en Gotland, steeds zeldzaam en plaatse-
lijk (LiNDroTH 1945, 1985). over het recente voorkomen in Duits-
land zijn weinig gegevens beschikbaar, maar op de oost-
friese eilanden overal aangetroffen (TuriN 1991). volgens Ho-
rion (1941) overal langs de noordkust, daar vrij gewoon en 
talrijk. in België alleen aan de kust, op de rode Lijst van 
vlaanderen omdat de soort daar geheel dreigt te verdwijnen 
(DESENDEr ET AL. 1995). 
Status: het aantal vindplaatsen is bij ons min of meer stabiel, 
maar in Denemarken en vooral België achteruitgegaan (DE-

SENDEr & TuriN 1989).

oecologie
Halofiel of tenminste halotolerant, maar niet halobiont, ook 
wel aan meertjes of plassen in het binnenland aan zoet water. 
over het algemeen aan zout of brak water aan de kust of in 
estuaria. Kenmerkend voor onbegroeide oevers met zeer fijn, 
los zand. Luff (1998) noemt het zelfs een soort van zoetwater-
bronnetjes of -stroompjes, voorkomend op steriele zand-
strandjes, vooral aan de kust, maar ook in het binnenland 
aan onbegroeide oevers van meren en in grind- of zandgroe-
ves. Soms op plaatsen met een zeer ijle vegetatie (LiNDroTH 

1974, 1985). Kan hoge zoutgehalten verdragen, tot % (BurMEiS-

TEr 1939). Bij schorren vaak onderaan afgekalfde steile kantjes 
bij slenken waar zich smalle zandstrandjes bevinden.
Vangpotten. Groep: h ( series,  individuen). Alle 
vangsten uit één terreintype: zandbanken in zout water []. 
Eurytopie:  (pres = , en sim = ), . Bodem: zand. Vocht: 
. Begeleiders: Calathus ambiguus ,% (,%), Dyschirius 
thoracicus ,% (,%), Calathus erratus ,% (,%), Ca
lathus melanocephalus/cinctus ,% (,%), Calathus mollis 
,% (,%), Dicheirotrichus gustavii ,% (,%), Dy
schirius obscurus, ,% (,%), Amara fulva ,% (,%) 
en Bembidion argenteolum ,% (,%).

Biologie
volgens Lindroth (1985) is hij nachtactief en verbergt zich 
overdag in gangen in het zand. Niet in overeenstemming 
hiermee is de melding van Burmeister (1939) dat hij op hete 
zomerdagen op oevers loopt en vliegt en zich gedurende in-
actieve perioden onder stenen of in het zand verbergt. 
voortplanting in het voorjaar, copulaties zijn waargenomen 
in april. Het vrouwtje legt de eieren in een klompje, aan het 
eind van een geknikte, schuin naar beneden lopende gang 
van ongeveer , cm. De ontwikkeling vindt plaats van mei 
tot juli. Hij jaagt op de strandjes op de kevers Bledius fergus
soni (=arenarius) (kortschildkevers, Staphylinidae) en/of He
terocerus hispidulus (oevergraafkevers, Heteroceridae), die hij 
op de rug gooit en vervolgens doormidden bijt (BurMEiSTEr 

1939, LiNDroTH 1985). De larve is opgenomen in de tabel van 
Luff (1993).
Dispersie: macropteer. Lindroth (1945) citeert een vliegwaar-
neming die door Larsen (1936) is gedaan. Burmeister (1939) 
meldde ook vliegwaarnemingen.

Bedreiging
Hyman (1992) zag als grootste bedreiging de aanleg van recre-
atievoorzieningen langs de kust en het dempen van zandaf-
gravingen. ook in België is de soort sterk bedreigd door 
bouwactiviteiten en recreatie. vooral voor kustgebieden een 
goede indicator van de kwaliteit van bepaalde karakteristieke 
oevers.

 Bembidion (eupetedromus) dentellum 

Areaal
West-Palearctische soort. Niet in het noordelijke deel van 
fennoscandië en het Mediterrane gebied. Naar het oosten 
tot in Siberië en de Kaukasus. Areaalkarakteristiek: , Ne-
derland: subcentraal.
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Voorkomen
in Nederland heeft deze soort een fluviatiele verspreiding 
(vergelijk de verspreidingsbeelden van B. semipunctatum, B. 
gilvipes en Agonum micans). op de Britse Eilanden een uit-
gesproken zuidelijke soort, algemeen in zuid-Wales en En-
geland, noordelijk tot Durham, zeer zeldzaam in Schotland 
(LiNDroTH 1974, Luff 1998). in Denemarken slechts gevestigd op 
Bornholm (BANGSHoLT 1983). in fennoscandië verbreid in het 
zuiden van zweden en finland tot ca. ° noorderbreedte en 
in het zuidoosten van Noorwegen, langs de westkust enkele 
zeer verspreide waarnemingen; ook in het uiterste zuiden 
van het schiereiland Kola (LiNDroTH 1945, 1985). in Duitsland 
overal gewoon, vooral langs de rivieren, in het rheinland 
algemeen in het gehele gebied (HorioN 1937, 1941). ook uit 
zwitserland, oostenrijk en frankrijk zijn van de lagere ge-
bieden talrijke vindplaatsen bekend (MArGGi 1992). in België 
algemeen (DESENDEr 1986). 
Status: in het omliggend gebied en Nederland is het aantal 
waarnemingen gelijk gebleven of iets toegenomen (DESENDEr 

& TuriN 1986, 1989).

oecologie
Hygrofiel. Een soort van met name moerassige plekken 
langs stilstaand of stromend water (Luff 1998). op zachte, 
modderige, meestal kleiige bodem. over het algemeen op 
beschaduwde plaatsen langs oevers, in vrij dichte vegetaties 
van russen (Juncus), grassen en/of paardenstaarten (Equi
setum) (LiNDroTH 1974, 1985). ook in mos of tussen afgevallen 
dode bladeren van elzen (Alnus) en wilgen (Salix). ook Bur-
meister (1939) vermeldde hem als een kenmerkende soort voor 
weelderig begroeide oevers, in het laagland en in de rivierda-
len in het middelgebergte. in zwitserland eveneens gemeld 
van weke bodem, maar minder van oevers van rivieren en 
beekjes dan van plasjes en meren, vooral in vochtig struweel 
of dichte vegetaties (MArGGi 1992).
Vangpotten. Groep: g ( series,  individuen). Euryto-
pie:  (pres = , en sim = ,). Evenals vele andere echte 
oeversoorten, is B. dentellum slecht vertegenwoordigd in het 
vangpotmateriaal. De gegevens hieruit zijn goed in overeen-
stemming met de oecologische karakteriseringen uit de lite-
ratuur, en komen van nat bos, struweel en kruidenrijke gras-
landen [-] en verder drooggevallen gronden en oevers 
[-]. Niet gevangen in rietland en kwelders [-,.]. 
Bodem: rivierklei. Vocht: . Begeleiders: Bembidion tetraco
lum ,% (,%) en Pterostichus vernalis ,% (,%).

Biologie
Er zijn geen gegevens over de dag/nacht-activiteit. Het maxi-
male voorkomen van de adulte dieren valt doorgaans in mei. 
voortplanting in het voorjaar. overwintering meestal als 
adult, maar soms als larve of pop (LiNDroTH 1985). in de winter 
aangetroffen in mollennesten (BurMEiSTEr 1939). De larve is op-
genomen in de tabel van Luff (1993). 
Dispersie: macropteer. Er zijn vliegwaarnemingen bekend. 
volgens Desender (1986, 1989) zijn de vliegspieren steeds functi-
oneel, evenals bij de meeste echte oeversoorten.

Bedreiging
Niet achteruitgegaan. vrij eurytoop, en wellicht geen goede 
indicator.

 Bembidion (notaphus) obliquum 

Areaal
Palearctische soort. Niet langs de Noorse kust en ten zuiden 
van de Alpen. Naar het oosten tot in Siberië en de Kaukasus. 
Areaalkarakteristiek: , Nederland: submarginaal.

Voorkomen
in Nederland heeft de soort een vrij oostelijke verspreiding. 
op de Britse Eilanden oostelijk, met name in yorkshire (En-
geland), niet in ierland en Schotland (Luff 1998). in Denemar-
ken vrij gewoon (BANGSHoLT 1983) en wellicht iets toegenomen. 
in fennoscandië verbreid over het gehele gebied, behalve in 
het westen en het uiterste noorden (LiNDroTH 1945, 1985). Niet in 
de subalpiene en alpiene gebieden en vooral algemeen in het 
zuiden van zweden en finland, in Noorwegen strikt beperkt 
tot de zuidkust en het zuidoosten. in Duitsland in het noor-
den, oosten en midden niet zeldzaam, maar in westen en 
zuiden vrij zeldzaam (HorioN 1941). Horion gaf aan dat de 
soort in West- en zuid-Duitsland in de jaren dertig algeme-
ner leek te worden. in het rheinland diverse vindplaatsen, 
maar meest incidentele vangsten. onlangs plaatsten Barndt 
et al. (1991) en Trautner (1992B) hem op de rode Lijst, respectie-
velijk in Berlijn en Baden-Württemberg. in zwitserland al-
leen in het lage deel in het uiterste noordoosten (MArGGi 1992), 
ook daar op de rode Lijst. in België sluit het verspreidings-
beeld goed aan bij het Nederlandse (DESENDEr 1986), aldaar 
vooral in het noordoosten, maar verder verspreid over het 
gehele land (DESENDEr 1986). 
Status: in Nederland en België is het aantal vindplaatsen 
min of meer stabiel gebleven (DESENDEr & TuriN 1986, 1989).

oecologie
Hygrofiel. Een oeversoort van vooral oligotroof, stilstaand 
zowel als stromend zoet water. Slechts zelden aan brak water 
of de zeekust. Hij komt voor op uiteenlopende bodemsoor-
ten, zoals klei en veen (LiNDroTH 1974, 1985), volgens Luff (1998) 
voornamelijk op zure bodem langs stilstaand zoet water. 
Meestal op zachte modderige ondergrond met een matig 
dichte vegetatie. Burmeister (1939) typeerde hem voor het 
laagland en het middelgebergte tot  m. ook Marggi (1992) 

 Bembidion dentellum 

 Bembidion obliquum
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 Bembidion semipunctatum  

 Bembidion varium

 Bembidion ephippium 

gaf hem van zwitserland op als een liefhebber van zeer nat-
te, uiterst modderige of venige bodem; soms voorkomend 
in leemgroeven of onder natte plantenresten, in mos of 
veenmos (Sphagnum). B. obliquum is op de veluwe een zeer 
karakteristieke soort voor natte plekjes in heideterreinen, 
zoals vennetjes en kuilen die langs onverharde wegen zijn 
gegraven om het regenwater af te voeren (KA).
Vangpotten. Groep: z(h) ( series,  individuen). zoals 
voor veel oeversoorten geldt, is er te weinig vangpotmateri-
aal voor een analyse. Eurytopie:  (pres = , en sim = 
,). Bodem, Vocht en Begeleiders: onvoldoende gege-
vens.

Biologie
Dagactief, vooral bij zonnig weer, heliofiel. voortplanting 
in het voorjaar van april tot juni, de jonge dieren verschij-
nen in september-oktober en overwinteren vanaf oktober 
(BurMEiSTEr 1939). Het maximale aantal vangsten in Nederland 
ligt in juni. De larve is onbekend. Het voedsel bestaat vol-
gens Lindroth (1945) vooral uit springstaarten. 
Dispersie: macropteer met steeds volledig ontwikkelde 
vliegspieren (DESENDEr 1989A). Een zeer vlieglustige soort waar-
van vele vliegwaarnemingen bekend zijn (o.A. LiNDroTH 1945). 
in finland in aanspoelsel aangetroffen (PALMéN 1944). Niet ge-
vangen in de nieuwe ijsselmeerpolders.

Bedreiging
Niet bedreigd in ons gebied, maar Hyman (1992) plaatste 
hem voor Groot-Brittannië op de waarschuwingslijst en 
noemde als mogelijke bedreiging de toenemende verdro-
ging van natte gebieden. zijn habitat is voor Nederland nog 
onvoldoende in kaart gebracht om iets te kunnen zeggen 
over zijn bruikbaarheid als indicatorsoort.

 Bembidion (notaphus) semipunctatum 

synoniem
Bembidion adustum Schaum

Areaal
Palearctische soort. Europa, behalve in het noorden en het 
zuiden. Naar het oosten tot Klein-Azië en Siberië. vermel-
dingen uit Noord-Afrika (LiNDroTH 1985, MArGGi 1992) berusten 
op verwisseling met B. semipunctatum Bedel (nec Donovan 
= B. varium) (ANToiNE 1955-1962). ook in westelijk Noord-
Amerika (LiNDroTH 1985). Areaalkarakteristiek: , Nederland: 
subcentraal.

Voorkomen
in Nederland een uitgesproken fluviatiele verspreiding, met 
als kerngebieden zuid-Limburg en de grote rivieren (Maas, 
ijssel); vergelijk onder andere B. dentellum en B. gilvipes. 
Hoewel in de vorige eeuw waargenomen tot Durham in het 
noorden en Glamorgan in het westen, nu in Groot-Brittan-
nië zeer beperkt verspreid en slechts plaatselijk in oost- en 
Noord-Engeland, recentelijk vooral in het gebied van de Se-
vern en de grensstreek met zuid-Wales (Luff 1998). Door Hy-
man (1992) op de waarschuwingslijst geplaatst. in Denemar-
ken slechts één oude vindplaats (BANGSHoLT 1983). in fennos-
candië zeer beperkt, voornamelijk langs enkele rivieren in 

zuidoost-Noorwegen en zuidwest-zweden, verspreid maar 
plaatselijk algemeen, in finland alleen aan de zuidkust aan-
getroffen in aanspoelsel (LiNDroTH 1945, 1985). in Duitsland in 
het westen en zuiden algemeen (HorioN 1941), in zwitserland 
alleen in het lagere gebied in het noorden langs de Aare en 
zijn zijrivieren (MArGGi 1992). in België zeer verspreid in het 
midden van het land en het gebied van de Maas  (DESENDEr 

1986), zeldzaam in vlaanderen (DESENDEr ET AL. 1995). 
Status: in België is het aantal vindplaatsen duidelijk achter-
uitgegaan, maar in Nederland vrijwel gelijk gebleven (DESEN-

DEr & TuriN 1989).

oecologie
Hygrofiel. in Scandinavië rivieroevers, vooral op silt of klei 
op matig vochtige plaatsen met een vegetatie van grassen, 
russen (Juncus) of paardenstaarten (Equisetum) (LiNDroTH 

1985). ook vaak op bemoste bodem en onder struweel. in 
Midden-Europa ook aan stilstaand water in het laagland en 
het middelgebergte tot ca.  m (BurMEiSTEr 1939). volgens 
Marggi (1992) in zwitserland op zandige of siltige zachte 
modder. ook Lindroth (1974) en Luff (1998) noemen fijn zand 
als substraat.
Vangpotten. Groep: g ( series,  individuen). Evenals 
andere echte oeversoorten is hij ondervertegenwoordigd in 
het vangpotmateriaal. De vangsten komen uit min of meer 
begroeide plaatsen in uiterwaarden en langs oevers [-

,.-,.,.]. Eurytopie:  (pres = , en sim = ,). 
Bodem: rivierklei. Vocht: geen voorkeur. Begeleiders: on-
voldoende gegevens.

Biologie
Dagactief, vooral bij zonnig weer, heliofiel. voortplanting 
in het voorjaar vanaf april. De ontwikkeling van de eieren 
duurt ca. acht dagen (BurMEiSTEr 1939). jonge dieren komen te 
voorschijn in de maanden augustus-september. overwinte-
ring als imago. De larve is onbekend. 
Dispersie: macropteer. Er zijn betrouwbare vliegwaarne-
mingen. volgens Desender (1989A) heeft de soort altijd goed 
ontwikkelde vleugels en steeds volledig ontwikkelde vlieg-
spieren. Hij werd niet in de nieuwe ijsselmeerpolders aan-
getroffen.

Bedreiging
Hyman (1992) noemde regulering van rivierlopen en water-
vervuiling als mogelijke bedreiging alsmede het dichtgroei-
en met de exotische reuzenbalsemien (Impatiens glanduli
fera). Bruikbaar als kenmerkende soort van natuurlijke oe-
vers langs rivieren.

 Bembidion (notaphus) varium .

Areaal
Palearctische soort. Geheel Europa, in fennoscandië alleen 
zuid-zweden. Naar het oosten tot in Siberië, Amoer, Kam-
tsjatka, Mongolië. ook op de canarische Eilanden (MAcHA-

Do 1992). Areaalkarakteristiek:  , Nederland: subcentraal.

Voorkomen
Een soort van vooral kleigronden. Behalve in het rivierenge-
bied goed vertegenwoordigd in zeeland, de ijsselmeerpol-
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ders en de Noord- en zuid-Hollandse polders. op de Britse 
Eilanden verbreid en algemeen in Engeland en Wales; met 
name talrijk in de zoutmoerassen in zuidoost-Engeland 
(Essex tot Suffolk); slechts incidenteel gemeld van ierland 
en Schotland (Luff 1998). in Denemarken verbreid en vrij al-
gemeen op de eilanden en in de kuststreek van jutland 
(BANGSHoLT 1983). in fennoscandië vooral in het zuidoosten 
van zweden, inclusief Öland en Gotland, niet zeldzaam en 
sedert  ook incidenteel gemeld uit het uiterste zuidoos-
ten van Noorwegen (LiNDroTH 1945, 1985). in finland zeldzaam, 
alleen in het zuidwesten. in Duitsland komt hij overal voor, 
maar volgens Horion (1941) in het westen vrij zeldzaam, ter-
wijl hij in het noorden en oosten veel en talrijk voorkomt. 
Wellicht is het voorkomen direct gekoppeld aan alluviale 
gronden. in zwitserland in het noordwesten, een enkele 
waarneming van Tessin, alleen in de lagere delen, in de ber-
gen zelfs niet in de grotere rivierdalen (MArGGi 1992), op de 
rode Lijst. in België eveneens algemeen op kleigronden. 
Status: in ons gebied niet achteruitgegaan (DESENDEr & TuriN 

1986, 1989).

oecologie
Hygrofiel. op vochtige, zonnige kleibodems, doorgaans in 
mozaïekvegetaties met veel plekken kale bodem en een be-
groeiing van grassen of zeggen (Carex). Niet halobiont en 
zowel in kwelders en op schorren als aan zoet water (LiN-

DroTH 1974, 1985). Hij komt voor van het laagland tot in het 
middelgebergte, tot ca.  m, maar niet op zand- of kie-
zelbodem (BurMEiSTEr 1939), in zwitserland echter niet in de 
bergen (MArGGi 1992). Hij vertoont ook in België een voorkeur 
voor zeeklei (DESENDEr 1986).
Vangpotten. Groep: h ( series, . individuen). Een 
van de oeversoorten die goed met vangpotten te bemonste-
ren is, omdat hij zich tot op vrij grote afstand van het water 
beweegt. De vangsten komen vooral uit rietlanden, van 
jonge, drooggevallen gronden en oevers [-] en in min-
dere mate uit natte bossen, graslanden en kwelders [-

,.,.]. Eurytopie:  (pres = , en sim = ,). Bo-
dem: lemig zand. Vocht: geen voorkeur. Begeleiders: Lori
cera pilicornis ,% (,%) en Pterostichus strenuus ,% 
(,%).

Biologie
Dagactief, vooral bij zonnig weer, heliofiel. Maximale acti-
viteit van de volwassen dieren in het voorjaar en de zomer. 
voortplanting in het voorjaar, met larvale ontwikkeling in 
de zomer. De poprust in juli duurt ca. acht dagen (BurMEiS-

TEr 1939). overwintering als imago. Hij jaagt op aaltjes (Ne-
matoda) en keverlarven van de genera Heterocerus (Hetero-
ceridae) en Ochthebius (Hydraenidae) (LiNDroTH 1985). De 
larve is opgenomen in de tabel van Luff (1993). 
Dispersie: macropteer, veel betrouwbare vliegwaarnemin-
gen. Het door Desender (1989A) onderzochte Belgische mate-
riaal bleek steeds goede vliegspieren en vleugels van opti-
male lengte te hebben. volgens Meijer (1980) vlogen zowel de 
mannetjes als de vrouwtjes, ongeacht de leeftijd, even veel, 
en blijft de soort dus gedurende zijn gehele leven onvermin-
derd tot vliegen in staat. Hij vliegt graag bij zonnig weer. 
De soort werd al vroeg in de ijsselmeerpolders aangetroffen 
(HAEcK 1971).

Bedreiging
Niet bedreigd. Weinig bruikbaar als indicator.

 Bembidion (notaphemphanes) ephippium 

Areaal
West-Palearctische soort. verspreid langs de kusten van Eu-
ropa, vanaf Denemarken tot Noord-Afrika en de zwarte 
zee. in zeldzame gevallen op zilte bodem in het binnenland 
van Europa, zoals aan de Neusiedler See. Areaalkarakteris-
tiek: , Nederland: submarginaal.

Voorkomen
in Nederland thans beperkt tot het zeeuwse zeekleigebied. 
Enkele oude vangsten zijn bekend uit Noord-Holland, on-
der andere van Texel. Het aantal waarnemingen is vrijwel 
gelijk gebleven, onlangs op verschillende nieuwe plaatsen in 
zeeland door Krebs (BK) gevonden. op de Britse Eilanden 
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aan de zuidkust van Engeland tot aan Lincolnshire, plaatse-
lijk talrijk (LiNDroTH 1974, Luff 1998). Hyman (1992) plaatste hem 
op de waarschuwingslijst. in Denemarken één enkele re-
cente vindplaats aan de zuidelijke westkust (BANGSHoLT 1983). 
Niet in fennoscandië. von Lengerken (1929) en Horion (1959) 
vermeldden vindplaatsen op de oost-friese eilanden en een 
enkel plaats op het vasteland van de Duitse noordkust. van 
de West-friese eilanden zijn alleen waarnemingen van Nor-
derney en juist bekend. over voor- of achteruitgang in 
Duitsland konden geen gegevens gevonden worden. Niet in 
het binnenland van Midden-Europa, behalve aan de Neu-
siedler See, waar hij volgens Horion (1959) onder andere bij 
illmitz periodiek talrijk voorkomt. in België, waar ook oude 
waarnemingen (voor ) uit het noordelijke binnenland 
afkomstig zijn, recentelijk (laatste waarneming ) alleen 
aan de kust; in vlaanderen op de rode Lijst (DESENDEr 1986, 

DESENDEr ET AL. 1995). 
Status: het is moeilijk een conclusie te trekken over zijn sta-
tus voor ons gebied, maar waarschijnlijk zijn er daarin geen 
grote veranderingen opgetreden (DESENDEr & TuriN 1989). 

oecologie
Halobiont. Een soort van kwelders en schorren, vooral langs 
kleine zilte plasjes en aan zilte strandjes (LiNDroTH 1974, 1985). 
ook aan brak water, vaak onder plantenresten of zeewier, of 
direct aan de basis van plantenstengels (BurMEiSTEr 1939, Luff 

1998, BK).
Vangpotten. Geen vangsten.

Biologie
Nachtactief? voortplanting mei-juni, jonge dieren vanaf au-
gustus. De larve is onbekend. 
Dispersie: macropteer. Een vliegwaarneming op licht door 
Kádár & Szel (1989).

Bedreiging
Hyman (1992) noemde als mogelijke bedreiging voor de bio-
topen van deze soort vooral recreatie, kustverdediging en 
inpolderingen. Het is nog onbekend welk effect de Delta-
werken bij ons op het voorkomen van de soort hebben. Een 
goede indicator van bijzondere plekken in kweldergebieden. 
Het is echter voor anderen dan loopkeverspecialisten een 
moeilijk te vinden soort.

 Bembidion (emphanes) minimum 

Areaal
Palearctische soort. in geheel Europa voornamelijk aan de 
kusten., maar ook binnenlandse vangsten. in fennoscandië 
alleen in het zuiden. Naar het oosten tot in Siberië. Areaal-
karakteristiek: , Nederland: subcentraal.

Voorkomen
Bij ons vooral op jonge zeekleigronden, inclusief de ijssel-
meerpolders. in mindere mate ook langs rivieren en in de 
oude polders. op de Britse Eilanden langs nagenoeg de ge-
hele kust, maar zeldzamer in het noorden (Luff 1998). Slechts 
één waarneming kwam uit ierland, hoewel de soort daar 
mogelijk zeer verbreid was in de vorige eeuw. in Denemar-
ken beperkt tot de zuidwestkust van jutland, enkele ver-

spreide waarnemingen op de eilanden (BANGSHoLT 1983). in 
fennoscandië in het uiterste zuidoosten van Noorwegen en 
vanaf daar verbreid langs de gehele zuidwestkust van zwe-
den, verder op Öland en Gotland en verspreid aan de zuid-
kust van finland (LiNDroTH 1945, 1985). in Duitsland ook aan de 
kust, maar er zijn uit alle delen van het binnenland wel en-
kele meldingen, vooral in het westen en het zuiden zeldzaam 
(HorioN 1941). in het rheinland slechts enkele waarnemingen 
(HorioN 1937, 1959). De soort komt niet in zwitserland voor. in 
België eveneens uitsluitend aan de kust. 
Status: in onze streken is het aantal vindplaatsen licht toege-
nomen of gelijk gebleven (DESENDEr & TuriN 1986, 1989).

oecologie
Halofiel, maar waarschijnlijk niet halobiont (LiNDroTH 1974, 

1985), hoewel zeer talrijk aan de kust op schorren in mozaïek-
achtige vegetaties van zeekraal (Salicornia), zoutmelde (Atri
plex portulacoides) en andere Atriplex-soorten, slechts zelden 
aan zoet water, maar binnenlandse waarnemingen komen 
wel voor (o.A. Luff 1998). in estuaria ook aan brak water, soms 
op zandige modder aan oevers van stilstaand water bij zoute 
meren (BurMEiSTEr 1939). Een echte laaglandsoort, vaak in ge-
zelschap van Bembidion normannum,  Dyschirius salinus en 
Pogonus chalceus (LiNDroTH 1974, 1985).
Vangpotten. Groep: h ( series, . individuen). Het 
vangstenspectrum is beperkt tot rietlanden, jonge (vochtige) 
terreinen en oevers [-,.-]. Bij ons vrij veel vangsten 
van niet-zoute plaatsen, vooral uit de nieuwe polders, waar 
hij al vroeg na de drooglegging werd waargenomen. Euryto-
pie:  (pres = , en sim = ,). Bodem: lemig zand. 
Vocht: . Begeleiders, alle wederzijds > %: Dicheirotrichus 
gustavii ,% (,%), Dyschirius salinus ,% (,%), 
Bembidion aeneum ,% (,%), Pogonus chalceus ,% 
(,%) en Amara convexiuscula ,% (,%).

Biologie
Dagactief en uitgesproken heliofiel. voortplanting in het 
late voorjaar. jonge dieren in september, overwintering als 
imago (BurMEiSTEr 1939). De larve is onbekend. Hij jaagt op 
larven van de oevergraafkever Heterocerus flexuosus (Hetero-
ceridae).  Bembidion minimum
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a Bembidion normannum

Dispersie: macropteer, volgens Desender (1989A) zijn de vlieg-
spieren steeds functioneel en is de vleugelontwikkeling opti-
maal. Er zijn verschillende vliegwaarnemingen bekend. Het 
is bovendien een uitstekende zwemmer. volgens Heyde-
mann (1967A) overleefde hij  dagen in water van -°c.

Bedreiging
Niet bedreigd. B. minimum is een kenmerkende begeleider 
van vele loopkeversoorten die voorkomen aan, met name 
zoute, oevers.

a Bembidion (emphanes) normannum 

Areaal
Europese soort. van de zuidkust van Denemarken en 
Noord-Duitsland tot italië. volgens Burmeister (1939) zijn alle 
oudere opgaven uit het binnenland van Europa fout, maar 
hij noemde slechts Midden-Europese vindplaatsen. Areaal-
karakteristiek: , Nederland: submarginaal.

Voorkomen
in Nederland alleen in het zeekleigebied, maar daar niet 
zeldzaam. Niet in de ijsselmeerpolders. op de Britse Eilan-
den verbreid aan de kusten van Engeland, zuid-Wales en 
ierland, alleen talrijk aan de zuid- en oostkust van Engeland 
(LiNDroTH 1974, Luff 1998). in Denemarken alleen aan de zuid-
kust, zowel aan de west- als aan de oostkant, en op de eilan-
den (BANGSHoLT 1983). Niet in fennoscandië. voor Duitsland 
vermeldde Horion (, ) hem alleen van de Noordzee-
kust tot aan de monding van de Weser. op nagenoeg alle 
oost-friese eilanden aangetroffen, zoals Borkum, Mem-
mert, Norderney, föhr en Sylt, maar Mossakowski (1991) 
plaatste hem voor de regio Bremen op de waarschuwings-
lijst. Niet in het binnenland van Europa. in België zeer be-
perkt langs de westkust en de monding van de Schelde (DE-

SENDEr 1986). in vlaanderen op de rode Lijst (DESENDEr ET AL. 

1995). 
Status: in Nederland en het omliggende gebied zijn geen 
grote veranderingen in het aantal waarnemingen en vind-
plaatsen geconstateerd (DESENDEr & TuriN 1986, 1989).

oecologie
Hygrofiel, halobiont. Soort van schorren en slikken op jon-
ge zeeklei, aan randen van plassen en in de getijdezone, 
meestal vlak aan het water. (LiNDroTH 1974, 1985, BurMEiSTEr 1939). 
vaak samen met Dyschirius salinus en Bembidion minimum, 
soms onder algen en in aanspoelsel. Behalve op zware klei-
bodem vooral in het oeverzand aan de rand van de begroei-
ing (HorioN 1959).
Vangpotten. Groep: h ( series,  individuen). De 
vangsten komen zowel uit begroeide als open terreinen, 
maar zijn vrijwel beperkt tot rietlanden [-] en de echte 
oevers [-]. Eurytopie:  (pres = , en sim = ,). Bo-
dem: geen voorkeur. Vocht: . Begeleiders: Bembidion mi
nimum ,% (,%), Dicheirotrichus gustavii ,% 
(,%), Pogonus chalceus ,% (,%), Dyschirius salinus 
,% (,%) en Bembidion aeneum ,% (,%).

Biologie
Dagactief. voortplanting in het voorjaar. jonge dieren waar-
schijnlijk in augustus. De larve is onbekend. 
Dispersie: macropteer. vleugels en vliegspieren steeds func-
tioneel (DESENDEr 1989A).

Bedreiging
in Nederland niet bedreigd. zeer kenmerkende bewoner 
van kwelders en schorren.

b Bembidion (emphanes) rivulare 

Areaal
zuid-Europese, Mediterraan-pontische kustsoort. in hoofd-
zaak in het mediterrane gebied. vanaf zuid-Portugal en 
Noord-Marrokko, langs de kusten van nagenoeg de gehele 
Middellandse zee en delen van de zwarte zee. Areaalka-
rakteristiek: , Nederland: marginaal. 

Voorkomen
Nieuw voor de Nederlandse fauna.
in Nederland tot dusverre slechts eenmaal gevangen in zee-
land bij Saaftinge (fs) op  september  (Wv). De 
waarneming ligt sterk geïsoleerd ten opzichte van het 
hoofdverspreidingsgebied, en er zijn dan ook geen waarne-
mingen uit het omliggend gebied bekent. 
Status: Geen gegevens.

oecologie
Halobiont (MArGGi 1985). over deze soort is uitermate weinig 
bekend. oeversoort die volgens Magistretti (1968) zowel 
zand- als kleigrond bewoont.

Biologie
vermoedelijk liggen reproductietijd en de verdere jaarperio-
diciteit heel dicht bij die van B. normannum. 
Dispersie: geen gegevens; vermoedelijk een goede vlieger.

Bedreiging
Geen gegevens.

de loopkevers van nederland



0

20

40

60

80

oevers,
kwelders

rietlanden eabeschaduwd 
vochtig

bossencultuur 
op zand

duinenheiden,
hoogveen

0

0,25

0,50

0,75

1,00

33312621161261

Presentie %

Abundantie




a 
B

em
bi

di
on

 n
or

m
an

nu
m













DNOSAJJMAMFJ

Turin et al. 2000. In: Nederlandse Fauna 3: 239-297



 Bembidion minimum  

a Bembidion normannum 

b Bembidion rivulare
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 Bembidion atrocoeruleum 

 Bembidion fasciolatum 

Taxonomie
vroeger door veel auteurs gezien als een ondersoort van B. 
minimum. Door jeannel (1941-1942) beschreven als goede 
soort.

 Bembidion (Bembidionetolitzkya) atrocoeruleum 

Areaal
Europese soort. (Sub)montane soort van de West-Europese 
bergen. Areaalkarakteristiek: , Nederland: marginaal.

Voorkomen
in Nederland aan de uiterste rand van het continentale deel 
van het verspreidingsgebied; zeer beperkt, in het rivierenge-
bied en zuid-Limburg. op de Britse Eilanden vooral in 
Groot-Brittannië zeer verbreid, en plaatselijk niet zeldzaam, 
maar met name in de hoge delen van het noorden en wes-
ten en in de bergachtige gebieden van ierland (LiNDroTH 1974, 

Luff 1998). Niet in Denemarken, maar in Duitsland in het 
westen vrij algemeen, naar het oosten toe steeds zeldzamer 
en plaatselijker (HorioN 1941). in het centrale en zuidelijke 
deel van het rheinland volgens Horion aan alle beken en 
rivieren. in Westfalen met name in Sauerland. in Baden-
Württemberg op de rode Lijst geplaatst (TrAuTNEr 1992B). 
zuidelijk loopt de begrenzing door Noordwest-zwitserland 
(MArGGi 1992). in België alleen in de Ardennen, aansluitend 
aan het verspreidingsgebied in zuid-Limburg (DESENDEr 1986). 
in vlaanderen als uitgestorven aangemerkt (DESENDEr ET AL. 

1995). in Nederland zijn van zuid-Limburg alleen oudere 
waarnemingen bekend, tot  (AT), terwijl hij in  in 
de omgeving van Pannerden (lc) ontdekt is (HT). Kort 
daarna is in  nog een populatie in het aansluitende 
utm-hok (lc/kc) langs de ijssel aangetroffen (jW). 
Niet opgenomen: de vindplaats Amsterdam (fu) uit de 
lijst van Everts (ongepubl., rmnh Leiden). 
Status: onvoldoende gegevens.

oecologie
in de literatuur staat de soort veelal als montaan te boek 
(o.A. HorioN 1941). op veel plaatsen in Noordwest-Europa ech-
ter vrijwel tot aan het laagland, als tenminste grind- of kie-
zelhoudende modderige of zandige strandjes aanwezig zijn 
(o.A. LiNDroTH 1974). in Groot-Brittannië, langs de oevers van 
stromend water, doorgaans op grover grind dan B. prasinum 
(Luff 1998). ook Burmeister (1939) meldde hem vooral van 
bergdalen tot  m van zandige en/of kiezelige beekoe-
vers. volgens Marggi (1992) in zwitserland echter alleen in de 
lagere heuvels en absoluut niet montaan. in België vooral 
aan stromen met een waterverval van meer dan  m per 
kilometer (DESENDEr 1986). De Nederlandse vangsten komen 
ook van grindstroken direct langs kribbetjes in de rivieren.
Vangpotten. Geen vangsten.

Biologie
Dagactief. voortplanting in het voorjaar. De ‘verse’ kevers 
komen in augustus te voorschijn (BurMEiSTEr 1939). overwin-
tering als adult. De larve is onbekend. 
Dispersie: macropteer met vliegwaarnemingen. vleugels en 
vliegspieren waren bij het Belgische materiaal steeds volle-
dig ontwikkeld (DESENDEr 1989A).

Bedreiging
Weinig gegevens over bedreiging; zie de opmerkingen on-
der B. fasciolatum. Hij schijnt niet bijzonder gevoelig te 
zijn voor vervuiling van het (rijn)water en is zeker een in-
dicator van voor ons land bijzondere oevers. De bruikbaar-
heid is door zijn zeldzaamheid wellicht gering.

 Bembidion (Bembidionetolitzkya) fasciolatum 

Areaal
Europese soort van het Midden-Europese bergland; Alpen 
en Karpaten. Areaalkarakteristiek: , Nederland: margi-
naal.

Voorkomen
in Nederland beperkt fluviatiel. in zuid-Limburg meest 
oudere waarnemingen. recent diverse vindplaatsen langs 
de grote rivieren, vooral in de omgeving van Arnhem en 
Nijmegen. Niet op de Britse Eilanden, in Denemarken of 
België. in Duitsland in het westen zeer zeldzaam. in het 
rheinland slechts enkele vangsten en aldaar waarschijnlijk 
zeer zeldzaam (HorioN 1935B, 1937). in zuid-Duitsland algeme-
ner in de Alpen en het middelgebergte (HorioN 1941), maar 
niet in de faunalijst van Baden-Württemberg (TrAuTNEr 

1992B).  Horion veronderstelde dat in West-Duitsland gevon-
den dieren grotendeels met hoogwater zijn meegevoerd 
vanaf de Bovenrijn. in zwitserland wijd verbreid en niet 
zeldzaam (MArGGi 1992). in frankrijk beperkt tot de bergach-
tige gebieden (BoNADoNA 1971). 
Status: in Nederland niet achteruitgegaan wegens verschil-
lende nieuwe vindplaatsen, maar mogelijk uit zuid-Lim-
burg verdwenen.

oecologie
Aan onbegroeide grindoevers van rivieren en beken met 
brede beddingen (MArGGi 1992). ook op grofzandige oevers, 
vanaf het heuvelland tot in het middelgebergte en de berg-
dalen tot  m (BoNADoNA 1971, BurMEiSTEr 1939). vaak onder 
stenen en kiezels. Bij ons op zandige grindstrandjes langs 
kribbetjes in de rivier, soms in gezelschap van B. atrocoeru
leum, B. modestum, B punctulatum en andere soorten die 
hun hoofdverspreiding hebben in bergachtige gebieden.
Vangpotten. Geen vangsten.

Biologie
Dagactief? ook nachtactief. voortplanting in het voorjaar. 
overwintering als imago. De larve is onbekend. 
Dispersie: macropteer? Een exemplaar werd op licht ge-
vangen in Arnhem (gt) (KA).

Bedreiging
De in het kader van stroomregulering en natuurbouwplan-
nen voorgestelde verlaging van de kribben in de Nederrijn, 
vormt een ernstige bedreiging voor deze soort en de oeco-
logische verwante soorten B. atrocoeruleum, B. modestum 
en B. punctulatum. in samenhang met de waarnemingen 
van andere Bembidion-soorten uit heuvel- en bergland, kan 
de soort zeker indicatieve waarde hebben (ziE ooK TuriN 1999).
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Taxonomie
zowel Burmeister (1939) als Horion (1941) en Marggi (1992) 
meldden dat reconstructie van de verspreiding in Duitsland 
en Midden-Europa bemoeilijkt wordt doordat de soort 
vroeger veelvuldig verward werd met B. ascendens.

 Bembidion (Trepanus) articulatum 

Areaal
Palearctische soort. Geheel Europa, niet noordelijk en Me-
diterraan. Naar het oosten via Klein-Azië, iran, Kirgizië en 
Siberië tot aan japan. Areaalkarakteristiek: , Nederland: 
subcentraal.

Voorkomen
Het zwaartepunt van deze soort ligt in het fluviatiele gebied 
en op de zeeuwse eilanden. in Groot-Brittannië in het 
zuidoostelijke deel, vaak zeer talrijk, maar zeldzaam aan de 
kust, niet in ierland en Schotland (LiNDroTH 1974, Luff 1998). in 
Denemarken verbreid, maar in grote delen ontbrekend 
(BANGSHoLT 1983); in fennoscandië vooral in het zuiden van 
zweden, op Öland en Gotland en in het zuiden van fin-
land, bijna uitsluitend in het laagland (LiNDroTH 1945, 1985). 
ook in West-Duitsland algemeen en vaak talrijk (HorioN 

1937, 1941). in zwitserland vooral verbreid in het Mittelland 
en Tessin, niet in de hogere delen van de Alpen en de jura 
(MArGGi 1992). in België algemeen, iets minder in de Ardennen 
(DESENDEr 1986). 
Status: in Nederland is het aantal vindplaatsen stabiel, in 
Denemarken en België een lichte toename (DESENDEr & TuriN 

1986, 1989).

oecologie
Hygrofiel. op klei of kleiige bodem aan oevers van zoet wa-
ter op kale of weinig begroeide plaatsen (o.A. Luff 1998). vaak 
in gezelschap van B. tetragrammum illigeri, niet zelden aan 
kleine, tijdelijke plasjes, bijvoorbeeld in kleiputten (LiNDroTH 

1974, 1985). Soms ook op zandige modder. vaak verscholen in 
krimpscheuren in de bodem. Een soort van het laagland en 
rivierdalen in het middelgebergte tot maximaal  m (Bur-

MEiSTEr 1939). in zwitserland op lemige, venige of humeuze 
bodem op natte plaatsen, niet op puur zand, maar vooral 
op open plaatsen en soms in lichte bossen in de oeverzone 
(MArGGi 1992). vooral een soort van lage vegetatie, op perio-
diek geïnundeerde rivieroevers.
Vangpotten. Hoewel hij niet zeldzaam is, is hij niet met 
vangpotten gevangen, zoals meer oeversoorten.

Biologie
Dagactief, vooral direct langs de waterlijn. voortplanting in 
het voorjaar (en zomer), met ‘verse’ dieren vanaf september. 
overwintering als imago vanaf oktober (BurMEiSTEr 1939). De 
larve is onbekend. 
Dispersie: macropteer. Er zijn veel vliegwaarnemingen be-
kend, o.a. uit Drenthe: juni  (TvH). Desender (1989A) vond bij 
Belgische dieren altijd goed ontwikkelde vleugels en volle-
dig ontwikkelde vliegspieren. De soort is niet in de ijssel-
meerpolders aangetroffen.

Bedreiging
Niet bedreigd. Een kenmerkende oeversoort, maar niet zeer 
stenotoop.

 Bembidion (Trepanus) octomaculatum 

Areaal
Palearctische soort. in Noord-Afrika en geheel Europa, be-
halve het grootste deel van de Britse Eilanden en fennoscan-
dië. Naar het oosten tot West-Siberië en via de Kaukasus, 
Klein-Azië, Syrië tot in centraal-Azië (Turkmenistan). Are-
aalkarakteristiek: , Nederland: marginaal.

Voorkomen
in Nederland zeer beperkt fluviatiel, plaatselijk soms in aan-
tal. vooral in zuid-Limburg en enkele vangsten langs de gro-
te rivieren. Twee noordelijke waarnemingen buiten dit ge-
bied, uit de oude atlas (TuriN ET AL. 1977), werden bij de nieuwe 
opname van het basismateriaal niet teruggevonden. in Enge-
land plaatselijk en zeldzaam, meest zeer oude waarnemingen 
van vóór  (Wight, West-Sussex). Hij werd door Hyman 
(1992) uitgestorven geacht, maar Luff (1998) meldt recente her-
ontdekkingen uit East Sussex (joNES 1992) en West Kent (HoDGE 

1997), benevens een oudere waarneming afkomstig van East 
Anglia (). in Denemarken slechts één recente waarne-
ming van Bornholm () en in fennoscandië slechts inci-
dentele, kennelijk migrerende individuen (LiNDroTH 1985). vol-
gens Horion (1941) in geheel Duitsland in het stroomgebied 
van alle rivieren, maar vaak plaatselijk en onregelmatig, soms 
algemeen. in het noorden van Duitsland duidelijk zeldzamer, 
maar bestendig in het gebied van de Elbe en oostelijk daarvan 
(HorioN 1937). Trautner (1992B) plaatste hem in Baden-Württem-
berg op de rode Lijst. in zwitserland alleen in de lagere ge-
bieden (MArGGi 1992). in België voornamelijk in het westen, 
maar zeldzaam (DESENDEr 1986, DESENDEr ET AL. 1995). Het versprei-
dingsgebied in zuid-Limburg vindt amper een vervolg in Bel-
gië en in de Ardennen komt hij nauwelijks voor. 
Status: in Nederland en het omliggende gebied gelijk geble-
ven, of wellicht iets achteruitgegaan (DESENDEr & TuriN 1986, 1989).

oecologie
in fennoscandië bijna uitsluitend waargenomen in aanspoel-
sel aan zee, maar het betreft hier zeer waarschijnlijk zwervers 
(LiNDroTH 1985). Soort van het laagland en heuvelland, vooral 
voorkomend op zandige, modderige oevers van stilstaand en 
stromend zoet water en in natte graslanden (BurMEiSTEr 1939). 
volgens Barndt (1981) een soort van eutrofe en mesotrofe ver-
landingsvegetaties, hetgeen geheel in overeenstemming is met 
het talrijke optreden in een complex verlandingsgebied in het 
natuurterrein De Doort te Echt (gs) in Midden-Limburg. 
Het is echter de vraag of de soort zich daar zal handhaven; 
mogelijk alleen in bepaalde successiestadia van de verlanding. 
in Midden-Europa in moerassige gebieden onder strooisel en 
in rietlanden (MArGGi 1992).
Vangpotten. Geen vangsten.

Biologie
Dagactief? voortplanting in het voorjaar. overwintering als 
imago, vanaf november in de winterschuilplaats (BurMEiSTEr 

1939). De larve is onbekend. 

 Bembidion articulatum 

 Bembidion octomaculatum 
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 Bembidion doris

 Bembidion gilvipes

Dispersie: macropteer, met vliegwaarnemingen. volgens De-
sender (1989A) zijn de vleugels goed ontwikkeld en de vlieg-
spieren altijd functioneel. Mogelijk hebben we hier met een 
soort te maken die gespecialiseerd is op tijdelijke omstandig-
heden. Hiervoor pleiten het plaatselijk zeer massale optre-
den, het regelmatig voorkomen in aanspoelsel, en het ont-
breken van enige regelmaat in de waarnemingen, gekoppeld 
aan het voorkomen in verlandende terreinen.

Bedreiging
over de bedreiging zijn onvoldoende gegevens beschikbaar. 
Mogelijk een indicator van bepaalde successiefasen bij ver-
landende terreinen. Hiervoor zijn echter meer gegevens no-
dig.

 Bembidion (Trepanedoris) doris 

Areaal
Palearctische soort. vanaf Noord-Spanje en Midden-italië 
tot oost-Siberië. Niet in Noordoost-Noorwegen en het Bal-
kanschiereiland. in het noordelijke deel van het versprei-
dingsgebied vrij gewoon, in zuidelijk Midden-Europa veel 
zeldzamer (MArGGi 1992). Areaalkarakteristiek: , Nederland: 
subcentraal.

Voorkomen
in Nederland in hoofdzaak op de hogere gronden, weinig in 
het rivierengebied. Niet op de zware kleigronden. in Groot-
Brittannië wijd verbreid, maar plaatselijk soms talrijk (LiN-

DroTH 1974, Luff 1998). in Denemarken eveneens niet zeldzaam 
(BANGSHoLT 1983). in fennoscandië verbreid in het zuiden van 
zweden en grote delen van finland, behalve in de subalpie-
ne en alpiene gebieden, in Noorwegen vrij algemeen in het 
zuiden en zuidoosten in de kuststreek (LiNDroTH 1945, 1985). in 
Duitsland overal, tot aan de rand van de Alpen in Beieren 
(HorioN 1941). in de Noord-Duitse laagvlakte niet zeldzaam en 
soms algemeen. in de hogere gebieden plaatselijk. in Baden-
Württemberg (TrAuTNEr 1992B) en zwitserland (MArGGi 1992) 
staat hij op de rode Lijst. in zwitserland niet in de hogere 
delen. in België vooral in het westen, niet zeldzaam (DESENDEr 

1986, DESENDEr ET AL. 1995). 

Status: het aantal waarnemingen is vrij stabiel gebleven (DE-

SENDEr & TuriN 1986, 1989).

oecologie
zeer hygrofiel. Aan oevers van stilstaand en stromend zoet 
water. in fennoscandië talrijk aan oligotrofe en dystrofe me-
ren, met een dichte vegetatie van zeggen (Carex) en wolle-
gras (Eriophorum) (LiNDroTH 1974, 1985). ook in beschaduwde 
moerasbossen en moerassen met veenmos (Sphagnum), sa-
men met Agonum gracile, veelal onder dode bladeren. ook 
Den Boer (1977) noemde het een soort van instabiele natte 
bossen. volgens Burmeister (1939) van het laagland tot in het 
heuvelland, maximaal tot  m, op modderige oevers. ook 
in zwitserland leeft de soort op begroeide oevers van lang-
zaam stromend of stilstaand water en in verlandingsvegeta-
ties in mesotrofe en eutrofe wateren (MArGGi 1992).
Vangpotten. Groep: z(a) ( series,  individuen). Het ma-
gere beeld in de habitatgrafiek kan wederom verklaard wor-
den door het ontbreken van vangsten uit zeer natte terreinen 
in het bestand van vangpotgegevens. Eurytopie:  (pres = 
, en sim = ,). Bodem, Vocht en Begeleiders: te weinig 
vangsten.

Biologie
over de activiteitsverdeling binnen het etmaal zijn geen ge-
gevens gevonden. voortplanting in mei-juni. Burmeister 
(1939) meldde ‘verse’ dieren van juli en oktober. overwinte-
ring als imago in moerassig land onder natte plantenresten 
of in graspollen in het veld (MArGGi 1992). Een overlevingsexpe-
riment, waarbij dieren van deze soort werden ingevroren 
gedurende  dagen in brak water, werd door slechts weinig 
dieren overleefd (PALMéN 1949 iN: THiELE 1977). De larve is onbe-
kend. 
Dispersie: macropteer met vliegwaarnemingen, o.a. in 
Drenthe: april , mei , juni  (TvH). in finland vaak in aan-
spoelsel aangetroffen (PALMéN 1944). Desender (1989A) vond bij 
alle onderzochte Belgische dieren volledig ontwikkelde vleu-
gels en steeds volledig ontwikkelde vliegspieren. De soort is 
niet in de Nederlandse polders aangetroffen.

Bedreiging
Waarschijnlijk niet bedreigd. onvoldoende gegevens zijn be-
schikbaar over oecologie en habitat in Nederland.

 Bembidion (semicampa) gilvipes 

Areaal
Midden-Europa en zuidelijk fennoscandië. Naar het oosten 
tot West-Siberië. Areaalkarakteristiek: , Nederland: subcen-
traal.

Voorkomen
in Nederland uitgesproken fluviatiel, vooral talrijk langs de 
grote rivieren (vergelijk onder andere B. dentellum, B. semi
punctatum en Agonum micans). op de Britse Eilanden een 
voornamelijk zuidelijke en oostelijke soort van Engeland, 
Wales, met slechts een waarneming uit ierland; op de rode 
Lijst geplaatst (HyMAN 1992). in Denemarken vooral in het 
zuidoosten (BANGSHoLT 1983). in fennoscandië zeer beperkt in 
het zuidoosten van Noorwegen maar tamelijk verbreid in 
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het zuiden van zweden en finland, tot ongeveer ° noor-
derbreedte. De soort heeft volgens Horion (1941) zijn versprei-
dingscentrum in de Noord-Duitse laagvlakte en is daar alge-
meen en talrijk. Naar het zuiden toe in het Duitse middelge-
bergte wordt hij steeds zeldzamer, ten zuiden van de Main 
zeer zeldzaam en in zuid-Beieren niet meer gevonden. in 
zwitserland komt hij niet voor. in België vooral niet zeld-
zaam langs de rivieren in vlaanderen, in het midden en oos-
ten van het land veel zeldzamer (DESENDEr 1986,  DESENDEr ET AL. 

1995). 
Status: in het omliggend gebied iets vooruitgegaan qua aan-
tal vindplaatsen, of gelijk gebleven (DESENDEr & TuriN 1986, 1989).

oecologie
Hygrofiel. in vochtige bossen en vochtige tot natte open ter-
reintypen (BArNDT ET AL. 1991), maar voornamelijk op zeer be-
schaduwde plaatsen. op vochtige kleioevers aan zoet water, 
vooral tussen mossen en bladeren (LiNDroTH 1974, 1985). ook in 
natte bossen (Salix, Alnus) met een weelderige groei van o.a. 
bitterzoet (Solanum dulcamara). voorts op zandige, modde-
rige oevers in schaduwrijke moerassen, aan de voet van grote 
loofbomen, vooral populieren, in rottend plantenafval en 
soms in mollennesten (BurMEiSTEr 1939).
Vangpotten. Groep: d ( series,  individuen). relatief 
slecht vertegenwoordigd in het vangpotmateriaal. De weini-
ge vangseries komen uit natte bossen [], kruidenrijke gras-
landen en dijken in de uiterwaarden [-]. Eurytopie:  
(pres = , en sim = ,). Bodem: rivierklei. Vocht: . Be-
geleiders: te weinig vangsten.

Biologie
Dagactief op vochtige plaatsen. voortplanting in het zeer 
vroege voorjaar (Luff 1998). ‘verse’ dieren zijn gevonden in au-
gustus (BurMEiSTEr 1939). overwintering ongetwijfeld als ima-
go. De larve is onbekend. 
Dispersie: dimorf. Het aandeel macroptere is in Denemar-
ken laag, namelijk ,% (BANGSHoLT 1983) maar in België min-
der dan %, namelijk  tegen  ongevleugelde (DESENDEr 

1989A). volgens de metingen van Desender (1989A) hebben de 
macroptere individuen vrij goed ontwikkelde vleugels en 
ook volledig ontwikkelde vliegspieren (zie ook: fig. ). Er 
zijn tot op heden echter geen vliegwaarnemingen van deze 
soort bekend. volgens Lindroth (1945, 1985) wel regelmatig ge-
vonden in aanspoelsel aan de zeekust, hij twijfelde dan ook 
niet aan het vliegvermogen van deze soort.

Bedreiging
Niet bedreigd in ons gebied. De biotoop wordt potentieel 
bedreigd door verdroging van moerassen en broekbossen, en 
waterreguleringswerken aan rivieren (HyMAN 1992). Het is een 
zeer typische soort uit het brede scala van natte milieus in 
het fluviatiele gebied.

 Bembidion (diplocampa) assimile 

Areaal
Palearctische soort. Europa, zonder het noorden van fennos-
candië en rusland. Wel in Noord-Afrika, op het iberisch 
schiereiland alleen in het noorden. Naar het oosten tot in 
West-Siberië. Areaalkarakteristiek: , Nederland: subcentraal.

Voorkomen
in Nederland vooral in het alluviale gebied. in Duitsland 
lijkt de verspreiding sterk op die van B. gilvipes (HorioN 1937, 

1941). op de Britse Eilanden in het zuidelijke deel van 
Groot-Brittannië, inclusief het eiland Man; ook in ierland 
(Luff 1998). in Wales vooral aan de kust. in Denemarken 
verbreid, maar ontbrekend in delen van Midden-jutland 
(BANGSHoLT 1983). in fennoscandië algemeen verbreid langs 
de zuidkust van zweden, op Öland en Gotland, verder 
verspreide vangsten in het binnenland van zuid-zweden 
(LiNDroTH 1945, 1985). Algemeen in de Noord-Duitse laagvlak-
te, in de zuidelijke bergachtige streken zeldzamer. Naar 
oostenrijk toe wordt hij weer algemener (MANDL 1978). in 
zwitserland alleen in het noorden en westen (MArGGi 1992). 
in België algemeen in het westelijke deel van het land (DE-

SENDEr 1986). 
Status: in Nederland en een aanzienlijk deel van het om-
liggend gebied is het aantal vindplaatsen vooruitgegaan 
 (DESENDEr & TuriN 1989).

oecologie
Hygrofiel. vooral aan oevers van eutrofe meren, poelen, en 
langzaam stromende rivieren, ook aan de zeekust (LiNDroTH 

1974, 1985). vooral op vochtige, kleiige of siltige bodem met 
een dichte begroeiing, volgens Horion (1937) ook op venige 
bodems. Aan de kust soms aangetroffen onder zeewier op 
de hogere delen van schorren. in uiterwaarden ook op 
zandige, modderige oevers van rivieren en poelen. verder 
in moerassen, rietlanden en in leemgroeven, in rietstengels 
(BurMEiSTEr 1939, Luff 1998). in zwitserland tot in het middel-
gebergte, maximaal tot  m (MArGGi 1992).
Vangpotten. Groep: h ( series, . individuen). De 
vangsten zijn verdeeld over hoogveen [], natte bossen en 
nat struweel [-], niet te open oevers en recent droog-
gevallen gronden [-]. Eurytopie:  (pres = , en sim 
= ,). Bodem en Vocht: geen voorkeur. Begeleiders: 
Pterostichus strenuus ,% (,%), Pterostichus vernalis 
,% (,%), Loricera pilicornis % (,%), Pteros
tichus niger ,% (,%), wederzijds > % Blemus dis
cus ,% (,%), Stenolophus mixtus ,% (,%) en 
Agonum  thoreyi % (,%).  Bembidion assimile
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 Bembidion fumigatum 

Biologie
Dagactief. voortplanting in het voorjaar, vooral in mei. De 
adulten overwinteren bijvoorbeeld in graspollen aan de rand 
van natte gebieden. De larve is onbekend. 
Dispersie: polymorf. De kortvleugelige vorm is in metrische 
zin wel gescheiden van de gevleugelde, maar er bestaat een 
grote variatie aan vleugellengten (DESENDEr 1989A) (zie ook: fig. 
). Er zijn vele vliegwaarnemingen bekend. op de Britse 
Eilanden vaak ongevleugeld (Luff 1998). in Denemarken is on-
geveer % van de individuen macropteer  (BANGSHoLT 1983), 
hetgeen goed overeenkomt met België, waar dit gemiddeld 
% is (DESENDEr 1986). Bij de metingen van Belgisch materiaal 
bleek aan jonge oevers een aantal gevleugelde exemplaren 
met goede vleugels en vliegspieren deel uit te maken van de 
populatie. Bij oudere, eutrofe oevers was dit beduidend min-
der, in vochtig grasland werden uitsluitend dieren met ge-
reduceerde vleugels aangetroffen. De soort was al vroeg aan-
wezig in de ijsselmeerpolders.

Bedreiging
Niet bedreigd. Niet bruikbaar als indicatorsoort.

 Bembidion (diplocampa) fumigatum 

Areaal
Palearctische soort. in Europa naar het zuiden tot zuid-
frankrijk, Noord-italië, Noord-Griekenland en een geïso-
leerd voorkomen in Midden-Spanje. Niet in Scandinavië en 
Noord-rusland. Naar het oosten tot West-Siberië, de zwar-
te zee, en Kazachstan. Areaalkarakteristiek: , Nederland: 
submarginaal.

Voorkomen
in Nederland vooral alluviaal. De soort komt in een samen-
hangend gebied langs de grote rivieren voor en op een aantal 
vindplaatsen langs de kust. in Groot-Brittannië heeft hij een 
oostelijke verspreiding, noordelijk tot yorkshire en Wales; 
slechts één vindplaats in ierland in county clare (ANDErSoN 

1981, Luff 1998), aldaar op de waarschuwingslijst (HyMAN 1992). in 
Denemarken vrij gewoon, vooral in de kuststreken (BANGS-

HoLT 1983). in fennoscandië alleen in het uiterste zuiden van 
zweden (LiNDroTH 1985). in Duitsland uiterst zeldzaam in het 
binnenland, en slechts lokaal op zilte bodem (HorioN 1941). 
Het is dan ook de vraag of het veel zin heeft om hem voor 
Baden-Württemberg op de rode Lijst te plaatsen (ziE TrAuT-

NEr 1992B). verder in Duitsland in hoofdzaak aan de kust. in 
zwitserland alleen bij Genève gevangen (MArGGi 1992). in Bel-
gië voornamelijk in het westen, maar niet uitsluitend aan de 
kust (DESENDEr 1986). in vlaanderen zeldzaam (DESENDEr ET AL. 

1995). 
Status: het aantal vindplaatsen is in Nederland, Denemar-
ken en België vooruitgegaan (DESENDEr & TuriN 1986, 1989).

oecologie
Hygrofiel. De soort is mogelijk halofiel, maar zeker niet ha-
lobiont, zoals ten onrechte door veel auteurs vermeld wordt 
(o.A. KocH 1989). volgens Lindroth (1974, 1985) vooral op kwelders, 
met een vrij rijke vegetatie op klei, vaak in nat strooisel. in 
mindere mate langs zoet water, bijvoorbeeld in dicht be-
groeide kleiige moerassen in strooisel (o.A Luff 1998). Bur-
meister (1939) vermeldde dat hij ook langs vochtige rivier- en 
beekoevers in het binnenland kan voorkomen. in zwitser-
land op moerassige en natte, vrij open plaatsen, zonder enige 
binding aan zout water.
Vangpotten. Groep: h ( series,  individuen). Het oe-
cologisch beeld wordt, behalve door een vangst in vochtig 
struweel [], sterk bepaald door de hoge dichtheden in pol-
derrietland [] en op drooggevallen gronden [-]. Tegen 
de op literatuurgegevens gebaseerde verwachting, ontbreekt 
hij volkomen in de veertig jaarseries van de kwelders. Het 
beeld van de habitatgrafiek is niet compleet, omdat echte 
oeversoorten amper in het vangpotmateriaal vertegenwoor-
digd zijn. Eurytopie:  (pres = , en sim = ,). Bodem: 
zeeklei. Vocht: geen voorkeur. Begeleiders: Pterostichus niger 
% (,%), Pterostichus strenuus % (,%), Stenolophus 
mixtus ,% (,%), Anisodactylus binotatus ,% 
(,%), Pterostichus vernalis ,% (,%), Pterostichus me
lanarius ,% (,%), Pterostichus nigrita ,% (,%), 
Agonum thoreyi ,% (,%), Blemus discus ,% 
(,%), Loricera pilicornis ,% (,%), Bembidion tetraco
lum ,% (,%), Amara similata ,% (,%), Amara 
communis ,% (,%) en Trechus qua dristriatus ,% 
(,%).

Biologie
Dagactief. voortplanting in het vroege voorjaar; Burmeister 
(1939) noemde februari voor de eerste waarnemingen. jonge 
kevers zijn vanaf augustus te vinden. De larve is onbekend. 
Dispersie: macropteer. vliegwaarnemingen zijn beschikbaar. 
Marggi (1992) bijvoorbeeld vertelde dat een uitgebreid onder-
zoek met lichtvallen tot de herontdekking van de soort voor 
zwitserland heeft geleid. volgens Desender (1989A) zijn alle 
individuen steeds in het bezit van volledig ontwikkelde 
vliegspieren. De soort is regelmatig aangetroffen in aanspoel-
sel aan zee (LiNDroTH 1985). Al vroeg in de ijsselmeerpolders 
gevonden en daar gevestigd.

Bedreiging
Niet bedreigd in onze streken. Hyman (1992) zag mogelijke 
biotoopverstoringen of –vernietiging vooral in waterregula-
tie van rivieren en ook het dempen van leemgroeven. Goede 
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kolonisator, met het bijpassende opportunistisch gedrag, 
daardoor weinig bruikbaar als indicator.

 Bembidion (Bembidion) humerale 

Areaal
Europese soort. Midden- en West-Europa. Naar het zuiden 
tot Midden-frankrijk, Noord-italië, Noord-joegoslavië en 
naar het oosten tot West-rusland en roemenië. Areaalka-
rakteristiek: , Nederland: submarginaal.

Voorkomen
Bij ons beperkt tot de hogere veengronden. in Engeland re-
centelijk () ontdekt in yorshire Thorne, Hatfield 
Moors), aldaar, hoewel plaatselijk soms talrijk, door com-
merciële exploitatie van venen sterk bedreigd en derhalve op 
de rode Lijst geplaatst (HyMAN 1992). fossiele vondsten (o.a. 
Somerset) duiden voor de Britse Eilanden eerder op een re-
lict dan op een recente introductie (Luff 1998). van Denemar-
ken alleen bekend van Midden-jutland en enkele oude 
waarnemingen van Bornholm (BANGSHoLT 1983). in Scandina-
vië beperkt tot het uiterste zuiden van zweden en finland, 
maar steeds zeldzaam en plaatselijk. in Duitsland wijd ver-
breid en vooral in de hoogvenen van de West-Duitse laag-
vlakte vaak talrijk (HorioN 1941). in Midden- en zuid-Duits-
land veel zeldzamer. voor de omgeving van Berlijn (BArNDT ET 

AL. 1991) en Baden-Württemberg op de rode Lijst (TrAuTNEr 

1992B), evenals in oostenrijk (frANz 1983) en zwitserland, waar-
van slechts zeer weinig vangsten bekend zijn uit het noorde-
lijke deel van het land (MArGGi 1992). in België alleen in het 
noordoosten, in het gebied onder Noord-Brabant en in de 
Hoge vennen (DESENDEr 1986). in vlaanderen zeldzaam (DESEN-

DEr ET AL. 1995). 
Status: bij ons en in Denemarken en België is het aantal 
vindplaatsen min of meer gelijk gebleven (DESENDEr & TuriN 

1986, 1989).

oecologie
Tyrfobiont. Een stenotope soort van hoogvenen, waar hij op 
bijna kale, iets vochtige turfbodem voorkomt (LiNDroTH 1985, 

Luff 1998). volgens Burmeister (1939) soms ook aan de randen 
van plasjes en in vochtige bossen op veengrond. Hij noemde 
nog een reeks van terreintypen die zeer waarschijnlijk niet 
op deze soort van toepassing zijn, zoals klei ige beekoevers en 
graslanden. Marggi (1992) noemde hem voor zwitserland ook 
uitsluitend van veenbodem. Mandl (1978) noemde hem bo-
vendien ‘subterraan’.
Vangpotten. Groep: z(d) ( serie,  individu). De vangst die 
geregistreerd staat voor het eiken-berkenbos geeft een onvol-
ledig beeld van de oecologie. Eurytopie:  (pres = , en sim 
= ,). Bodem, Vocht en Begeleiders: te weinig vangsten.

Biologie
Dagactief, op zonnige plaatsen. voortplanting in mei-juni. 
jonge dieren vanaf begin augustus (BurMEiSTEr 1939). overwin-
tering als imago (MArGGi 1992). De larve is onbekend. 
Dispersie: macropteer. De enige aanwijzing voor het vlieg-
vermogen is het feit dat hij soms wordt aangetroffen in aan-
spoelsel aan oevers van meren en langs de zeekust (LiNDroTH 

1945, 1985).

Bedreiging
De soort is weliswaar in aantal waarnemingen niet sterk ach-
teruitgegaan, maar wordt sterk bedreigd door de voortgaan-
de ontginning en/of verdroging van hoogveengebieden. Hy-
man (1992) noemde ook het commerciële afplaggen. uit ver-
schillende vangsten is echter de indruk verkregen dat plaat-
selijk plaggen als beheersmaatregel en de daaropvolgende 
vroege successiestadia geen nadelige invloed op het voorko-
men van B. humerale hoeven te hebben, maar dan moet wel 
overmatige opslag van berken worden tegengegaan (HyMAN 

1992). Bij een grote brand in het fochteloër veen werd hij na 
een jaar in het centrum van het getroffen gebied talrijk aan-
getroffen (HT). Een zeer typische hoogveensoort, naast o.a. 
Agonum ericeti en Anisodactylus nemorivagus als indicator-
soort zeker bruikbaar.

 Bembidion (Bembidion) quadrimaculatum 

Areaal
Holarctische soort, met enkele ondersoorten in Noord-Ame-
rika (LiNDroTH 1985). Behalve in het noordwesten van Scandi-
navië en het zuidelijke deel van het iberisch schiereiland, in 
praktisch geheel Europa. Naar het oosten in Siberië, Trans-
Baikalië, het Amoergebied en Noord-Mongolië. Areaalka-
rakteristiek: , Nederland: centraal.

Voorkomen
in geheel Nederland niet zeldzaam. op de Britse Eilanden 
vooral algemeen in het zuiden maar plaatselijker in het wes-
ten en noorden; in Schotland beperkt tot de zuidelijke kust-
streken en niet in ierland (LiNDroTH 1974, Luff 1998). in Dene-
marken verbreid, maar zeldzamer in het westen (BANGSHoLT 

1983). in fennoscandië verbreid, vooral algemeen in het zui-
den en slechts ontbrekend in westelijke delen van Noorwe-
gen en het noordwesten van zweden (LiNDroTH 1945, 1985). in 
Duitsland volgens Horion (1941) overal gewoon en talrijk, en 
nergens bedreigd. Marggi (1992) meldde hem voor zwitser-
land en alle omringende landen als een gewone soort. in 
België over het gehele land, niet zeldzaam (DESENDEr 1986). 

 Bembidion humerale

 Bembidion quadrimaculatum
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 Bembidion assimile  

 Bembidion fumigatum 

 Bembidion humerale
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Status: in Nederland en België is het aantal vindplaatsen 
toegenomen, in Denemarken iets afgenomen (DESENDEr & Tu-

riN 1986, 1989).

oecologie
Niet xerofiel, zoals Koch (1989) vermeldde, maar gematigd hy-
grofiel. Het is een tamelijk eurytope soort van vrij open ve-
getaties op uiteenlopende bodemsoorten, behalve op puur 
zand en kalk (LiNDroTH 1974, 1985, MArGGi 1992). op oevers is hij 
meestal te vinden op de drogere delen. ook veelvuldig op 
open min of meer kleiige of humeuze cultuurgrond waar het 
vaak een dominante soort is; vanaf het laagland tot in de 
bergen, tot ca.  m (BurMEiSTEr 1939, Luff 1998). ook in de 
hogere gebieden vaak talrijk.
Vangpotten. Groep: h ( series, . individuen). De 
vangsten geven een duidelijk beeld van de habitat van deze 
soort. Hij ontbreekt nagenoeg in de zandige terreintypen 
[-] behalve op de cultuurlijk (humeuze) gronden [-]. 
ook niet in de meeste bossen [-] of op warme (xero-
therme) plaatsen, zoals kalkgraslanden []. De hoogste 
dichtheden in de vochtige open terreinen [-], maar ook 
goed vertegenwoordigd in de wat meer beschaduwde ter-
reinen [-,-]. Eurytopie:  (pres = , en sim = 
,). Bodem en Vocht: geen voorkeur. Begeleiders: Bem
bidion tetracolum ,% (,%), Loricera pilicornis ,% 
(,%), Pterostichus melanarius ,% (,%), Nebria bre
vicollis ,% (,%) en Trechus quadristriatus ,% 
(,%).

Biologie
Dagactief bij zonnig weer, ’s nachts vliegend waargenomen. 
voortplanting in het voorjaar. overwintering als adult, aan 
de voet van bomen, in op de grond liggend hout of in gras-
pollen. in Amerika zou hij schadelijk zijn geweest in de 
aardbeiencultuur (BurMEiSTEr 1939). De larve is onbekend.
Dispersie: macropteer, met vele vliegwaarnemingen, ook op 
licht. in Drenthe werd hij ook in raamvallen waargenomen: 
april , mei , augustus  (TvH). veelvuldig aangetroffen in 
aanspoelsel aan de zee (PALMéN 1944). De metingen van 
 Desender (1989A) wezen uit dat de dieren steeds in het bezit 
zijn van volledig ontwikkelde vliegspieren. De soort werd al 
in een vroeg stadium in de ijsselmeerpolders gevangen.

Bedreiging
Niet bedreigd. Niet bruikbaar als indicator. 

 Bembidion (Bembidion) quadripustulatum 

Areaal
Palearctische soort. in Europa ten zuiden van Noord-Duits-
land, Noord-Polen, Wit-rusland en Midden-rusland. vanaf 
Noord-Afrika via Klein-Azië tot in centraal-Azië. Areaalka-
rakteristiek: , Nederland: marginaal.

Voorkomen
Het verspreidingsbeeld in Nederland is onduidelijk. zowel 
langs de rivieren als verspreid buiten het fluviatiele gebied. 
in Engeland alleen in het zuidoosten, met slechts weinig re-
cente waarnemingen; daar op de waarschuwingslijst (HyMAN 

1992). Niet in het noorden van Engeland, en niet in Schot-

land en ierland. in fennoscandië en Denemarken alleen 
in aanspoelsel aan de zuidkust van zweden aangetroffen, 
klaarblijkelijk waarnemingen van zwervende dieren (LiN-

DroTH 1985). in Duitsland wijd verbreid, behalve in het 
noorden (HorioN 1941, TrAuTNEr & MüLLEr-MoTzfELD 1995). in 
West- en Midden-Duitsland niet zeldzaam. uit het rhein-
land zijn veel vindplaatsen bekend. in Berlijn (BArNDT ET AL. 

1991) en Baden-Württemberg (TrAuTNEr 1992B) op de rode 
Lijst, evenals in zwitserland, waar hij beperkt is tot de la-
gere gebieden in het westen (MArGGi 1992). in België over het 
hele land verspreid (DESENDEr 1986), zeldzaam in vlaanderen 
(DESENDEr ET AL. 1995). 
Status: de meldingen van deze soort laten in Nederland en 
het omliggend gebied geen duidelijke voor- of achteruit-
gang zien (DESENDEr & TuriN 1986, 1989).

oecologie
Hygrofiel. op open, vochtige tot natte klei en zandige 
modder langs zowel stilstaand als stromend water (LiN-

DroTH 1974, 1985, Luff 1998). ook in leemgroeven en op kalkbo-
dem, in het laagland en bergdalen tot ca.  m (BurMEiS-

TEr 1939). volgens Marggi (1992) in zwitserland echter in 
hoofdzaak beperkt tot het heuvelland, maximaal tot  
m, op natte oevers, tussen de vegetatie en op vochtige 
zandbanken onder kleine stenen; ook in een grindgroeve 
met slik aangetroffen. over het algemeen in de onmiddel-
lijke nabijheid van water, soms op pure, stinkende mod-
der.
Vangpotten. Groep: z(h) ( series,  individuen). De 
soort is zeker ondervertegenwoordigd in het vangpotmate-
riaal, en het beeld van de habitat derhalve onvolledig. De 
weinige vangsten komen van drooggevallen gronden en 
oevers [-]. Eurytopie:  (pres = , en sim = ,). 
Bodem, Vocht en Begeleiders: onvoldoende gegevens.

Biologie
Dagactief? voortplanting in het voorjaar. overwintering 
als imago. De larve is onbekend. 
Dispersie: macropteer. Er zijn diverse vliegwaarnemingen 
bekend, waaronder één uit Drenthe van april (TvH). De 
dieren zijn steeds in het bezit van optimaal ontwikkelde 
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 Bembidion aeneum

vleugels en volledige vliegspieren (DESENDEr 1989A). Meerma-
len waargenomen in zuidelijk flevoland.

Bedreiging
Hyman (1992) voorziet mogelijke bedreiging van de biotoop 
in de vorm van verdroging van terreinen, waterregulatie in 
rivieren, het dempen van leem- en grindputten en het ge-
bruik van meren als waterreservoir. De oecologie van deze 
soort is nog vrij onduidelijk, daardoor op het moment niet 
bruikbaar als indicator.

 Bembidion (Philochtus) aeneum 

Areaal
West-Palearctisch, disjunct. Het verspreidingsgebied valt 
uiteen in een coherent gebied in Noordwest-Europa (At-
lantisch) en een gebied vanaf roemenië tot de Kaspische 
zee (LiNDroTH 1985). opgaven van het iberisch schiereiland 
zijn niet correct (jeanne & zaballos ). Areaalkarakte-
ristiek: , Nederland: submarginaal.

Voorkomen
Een uitgesproken soort van laag Nederland, min of meer 
beperkt tot de alluviale gronden (zie onder ‘oecologie’). 
verbreid op de Britse Eilanden in ierland, Engeland en 
zuid-Wales, maar het meest algemeen in Midden- en 
oost-Engeland (Luff 1998). zeldzaam in Schotland. in Dene-
marken langs de gehele kust (BANGSHoLT 1983). in fennoscan-
dië op enkele plaatsen langs de Noorse westkust, maar 
vooral in het westen van zuid-zweden (LiNDroTH 1945, 1985). 
in Duitsland alleen langs de kust en op de eilanden van de 
Noord- en oostzee tot Polen (HorioN 1941) en Litouwen (SiLf-

vErBErG 1992). voor de omgeving van Bremen op de rode 
Lijst (MoSSAKoWSKi 1991). in België vrij zeldzaam, alleen in het 
noordwesten van vlaanderen (DESENDEr 1986, DESENDEr ET AL. 

1995). in Noordoost-frankrijk langs de kust bij het Nauw 
van calais en de mondingen van de Seine en de Somme 
(BoNADoNA 1971), de zuidgrens van het Atlantische deelgebied. 

Status: in Nederland is het aantal vindplaatsen vooruitge-
gaan, terwijl dit in Denemarken en België stabiel is geble-
ven (DESENDEr & TuriN 1986, 1989). Plaatselijk soms zeer talrijk.

oecologie
Halobiont? Een discussie over de binding aan zout is ge-
voerd door o.a. Horion (1949, 1954 EN voorAL 1959); B. aeneum is 
op zijn minst halofiel, maar wellicht halobiont, omdat hij 
ook in het binnenland gevonden is op plaatsen met een 
voldoende gehalte aan keukenzout in de bodem (vErGELijK 

LiNDroTH 1945, TuriN 1991). Dit is in overeenstemming met o.a. 
De Monte (1952) en Heydemann (1968). Het is aannemelijk 
dat dit ook bij het Nederlandse voorkomen in het binnen-
land een rol speelt, zoals in de ijsselmeerpolders en grote 
delen van friesland en zeeland. voor het voorkomen langs 
de grote rivieren zouden wellicht de zoutlozingen van deze 
eeuw een rol kunnen spelen. Een soort van matig vochtige 
leem of zware kleigrond, met een mozaïekachtige vegetatie 
van grassen of zeggen (Carex). (LiNDroTH 1974, 1985). Hij komt 
vooral aan de zeekust voor op terreinen boven de vloedlijn, 
soms op grote afstand van water. ook in estuaria en in het 
binnenland op kleiige oevers langs rivieren, soms op ak-
kers. Burmeister (1939) meldde dat de soort door zeer hoog 
water (vanuit zee) soms in de estuaria ver het binnenland 
in getransporteerd kan worden. Dit kan echter niet de ver-
klaring zijn voor het uitgebreide voorkomen langs de grote 
rivieren. Luff (1998) vermeldt voor zuid-Engeland ook het 
estuariene voorkomen, en naar het noorden, meer een bin-
ding met bossen en graslanden op zware kleigrond.
Vangpotten. Groep: h ( series, . individuen). De 
vangsten komen vooral uit de vochtige bossen en oevers 
[-,.-] met de hoogste dichtheden in polderrietland 
[-], rivieroevers en schorren [-]. Eurytopie:  (pres 
= , en sim = ,). Bodem: zandige leem. Vocht: . Be-
geleiders: Pterostichus strenuus ,% (,%), Clivina fos
sor ,% (,%), wederzijds > % Bembidion minimum 
,% (,%) Dicheirotrichus gustavii ,% (,%) en 
Dyschirius salinus ,% (,%).

Biologie
Dagactief bij zonnig weer, soms verborgen in krimpscheu-
ren in de bodem. voortplanting in het vroege voorjaar, 
overwintering als imago (LiNDroTH 1985). De larve is onbe-
kend. 
Dispersie: dimorf. van de macroptere vorm zijn diverse 
vliegwaarnemingen bekend, o.a. uit Drenthe: augustus  
(TvH). Bij de onderzochte exemplaren uit België hadden de 
macroptere dieren volledig ontwikkelde vliegspieren (DESEN-

DEr 1986). De soort is al vroeg in de jonge ijsselmeerpolders 
aangetroffen.

Bedreiging
Niet bedreigd. Te weinig gegevens zijn beschikbaar om een 
mening te kunnen geven over de bruikbaarheid voor het 
natuurbeheer. Wellicht indicatief voor zeer geringe zoutge-
halten.
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 Bembidion quadrimaculatum 

 Bembidion quadripustulatum

 Bembidion aeneum
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 Bembidion biguttatum

 Bembidion guttula  

 Bembidion (Philochtus) biguttatum 

Areaal
Palearctische soort. Europa, behalve het noorden en het zui-
den. Naar het oosten tot de Kaukasus, Kirgizië en West-Si-
berië. ook op Madeira (MAcHADo 1992). Areaalkarakteristiek: 
, Nederland: subcentraal.

Voorkomen
in Nederland in hoofdzaak een fluviatiele soort, die echter 
ook vrij veel voorkomt in de kleistreken van Groningen en 
friesland. in Groot-Brittannië verbreid en in Engeland tal-
rijk; naar het noorden en westen toe steeds plaatselijker en in 
Schotland zeer plaatselijk (LiNDroTH 1974, Luff 1998). in Dene-
marken alleen in het oosten van jutland en op de eilanden 
(BANGSHoLT 1983). in fennoscandië alleen in het uiterste zuid-
westen van zweden en finland (LiNDroTH 1945, 1985). in Duits-
land in grote delen algemeen tot zeer gewoon (HorioN 1941), 
onder andere in het rheinland (HorioN 1937), maar in zuid-
Duitsland zeldzamer. Marggi (1992) meldde hem in zwitser-
land alleen voor de lagere gebieden in het noordwestelijk 
deel. in België zeer verbreid, vooral in het westen (DESENDEr 

1986). 
Status: het aantal vindplaatsen is bij ons en in het omlig-
gend gebied min of meer constant (DESENDEr & TuriN 1986, 1989).

oecologie
Hygrofiel. op moerassige, natte graslanden en in open 
vochtige bossen, meestal vlak bij water tussen mossen en 
grassen (LiNDroTH 1974, 1985), soms samen met B. aeneum (Luff 

1998). ook aan eutrofe vennen, langs rivieren en meren tussen 
vrij dichte vegetatie of aan de oevers van afwateringskanalen. 
in de laagvlakte en in bergdalen (BurMEiSTEr 1939). in zwitser-
land ligt de hoogste vangst op  m (MArGGi 1992), aldaar op 
modderige oevers op vrij open plaatsen en in lichte moeras- 
en rivierbossen.
Vangpotten. Groep: g ( series,  individuen). De vangs-
ten komen van begroeide, natte terreinen en van de meer 
open oevers. De hoogste dichtheden vinden we in natte bos-
sen [-], in ruderale en kruidenrijke graslanden [,.] 
en op drooggevallen gronden []. Eurytopie:  (pres = , 

en sim = ,). Bodem: rivierklei. Vocht: geen voorkeur. Be-
geleiders: Pterostichus vernalis ,% (,%), Pterostichus 
melanarius ,% (,%) en Pterostichus strenuus ,% 
(,%).

Biologie
Dagactief. voortplanting in het voorjaar (april-mei). ‘verse’ 
dieren van eind juli tot september (LArSSoN 1939). overwinte-
ring als imago o.a. onder mos (MArGGi 1992). De larve is opge-
nomen in de tabel van Luff (1993). 
Dispersie: macropteer, met diverse vliegwaarnemingen. De 
dieren zijn altijd in het bezit van optimale vleugels en volle-
dig ontwikkelde vliegspieren (DESENDEr 1989A).

Bedreiging
Niet bedreigd. Niet bruikbaar als indicatorsoort.

 Bembidion (Philochtus) guttula 

Areaal
Palearctische soort. Europa, zonder de westkust van Scandi-
navië, het zuiden van het iberisch schiereiland en zuid-ita-
lië. Naar het oosten tot West-Siberië, de Kaukasus, Syrië en 
Kirgizië. Geïntroduceerd in Noord-Amerika. Areaalkarakte-
ristiek: , Nederland: subcentraal.

Voorkomen
in Nederland vrij algemeen in grote delen van het land. in 
Groot-Brittannië verbreid en bijna overal gewoon, behalve 
in het noorden van Schotland; ook bekend van ierland (LiN-

DroTH 1974, Luff 1998). in Denemarken eveneens algemeen 
(BANGSHoLT 1983). in fennoscandië in het zuidoosten van 
Noorwegen en vrij algemeen in het zuiden van zweden en 
finland, verder verspreid rond de Botnische Golf (LiNDroTH 

1945, 1985). in heel Duitsland algemeen en vaak talrijk (HorioN 

1941, TrAuTNEr & MüLLEr-MoTzfELD 1995). in oostenrijk echter veel 
zeldzamer (MANDL 1978), in zwitserland is hij beperkt tot het 
lagere deel in het westen (MArGGi 1992). in België verspreid en 
niet zeldzaam (DESENDEr 1986). 
Status: in onze streken is het aantal vindplaatsen iets toege-
nomen (DESENDEr & TuriN 1986, 1989).

oecologie
Eurytoop, hygrofiel. Hij mijdt zeer droge plaatsen. op 
vochtige kleigrond of bodemsoorten met een bijmenging 
van klei. zowel op open plekken, in vrij dichte vegetaties 
met grassen en zeggen (Carex), als in vochtige bossen, vooral 
aan de rand van (tijdelijke) plasjes en poelen (LiNDroTH 1974, 

1985). Pollard (1968B) vond hem in Engeland zowel in heggen 
als in de aangrenzende velden. ook in ruderale biotopen en 
cultuurlanden zoals akkers, parken en tuinen. vanaf het 
laagland tot in het middelgebergte en bergdalen tot mon-
taan (BurMEiSTEr 1939). ook in Midden-Europa vaak op mod-
derige, min of meer begroeide oevers van zowel stilstaand als 
stromend water (MArGGi 1992).
Vangpotten. Groep: eu(g) ( series,  individuen). We 
vinden deze soort in een zeer breed scala aan terreintypen, 
met de hoogste dichtheden in uiteenlopende soorten voch-
tige tot natte terreinen [-], met uitzondering van kwel-
ders []. op hoogveen en in vochtige heiden [-]. verder 
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schaars in heiden en cultuurlanden. Weinig in de droge en 
matig vochtige bossen [-]. Eurytopie:  (pres = , en 
sim = ,). Bodem en Vocht: geen voorkeur. Begeleiders: 
Pterostichus strenuus ,% (,%), Pterostichus vernalis 
,% (,%) en Loricera pilicornis ,% (,%).

Biologie
Dagactief. voortplanting in het voorjaar, april-mei (LArSSoN 

1939). De verpopping vindt eind juni plaats; ‘verse’ dieren ko-
men tevoorschijn vanaf september (BurMEiSTEr 1939). overwin-
tering als imago in graspollen niet ver van het water. De lar-
ve is opgenomen in de tabel van Luff (1993). 
Dispersie: dimorf. Er is een vrij groot verschil tussen de ge-
vleugelde en de ongevleugelde vorm (DESENDEr 1989A). De ge-
vleugelde beschikken alle over goede vliegspieren (zie ook 
fig. ). in Denemarken werden ,% macroptere indivi-
duen aangetroffen (BANGSHoLT 1983) tegen ca. % in België 
(DESENDEr 1986). Een vliegwaarneming komt uit lichtvallen in 
Hongarije (K D r & SzéL 1995). B. guttula wist al vroeg de jonge 
ijsselmeerpolders te koloniseren.

Bedreiging
Niet bedreigd. Niet bruikbaar als indicator.

 Bembidion (Philochtus) iricolor

Areaal
West-Palearctische soort. Langs de kusten van West-Europa, 
vanaf Denemarken tot Griekenland en Noord-Afrika. ook 
op de canarische eilanden (MAcHADo 1992). Areaalkarakteris-
tiek: , Nederland: submarginaal.

Voorkomen
in hoofdzaak beperkt tot het zeeuwse gebied. Al kort na de 
drooglegging heeft hij de ijsselmeerpolders gekoloniseerd en 
is daar vrij algemeen geworden. op de Britse Eilanden voor-
al aan de kusten van Engeland en Wales, incidenteel ook in 
het binnenland; niet in Schotland en ierland (Luff 1998). in 
Denemarken alleen langs de zuidelijke Noordzeekust (BANGS-

HoLT 1983), niet in fennoscandië. in Duitsland eveneens tot de 
N o o r d z e e k u s t  v a n  h e t  v a s t e l a n d  b e p e r k t  
en zou op de oost-friese eilanden niet voor komen (voN LEN-

GErKEN 1929, HorioN 1941, 1959), maar daar onlangs wel waargeno-
men. Waarschijnlijk is hij ook op de Nederlandse waddenei-
landen wel hier en daar aanwezig (oude vangsten zijn be-
kend van Texel). Niet in zwitserland. in België alleen langs 
de Noordzeekust en in het estuarium van de Schelde (DESEN-

DEr 1986), daar zeldzaam (DESENDEr ET AL. 1995). in Midden- en 
zuid-frankrijk ook hier en daar in de grote binnenlandse 
valleien (BoNADoNA 1971). 
Status: in Nederland is het aantal vindplaatsen uitgebreid, in 
Denemarken en België min of meer stabiel gebleven (DESEN-

DEr & TuriN 1986, 1989).

oecologie
Halobiont. Beperkt tot schorren op klei- of siltbodem vlak bij 
de zeekust, of in binnenestuaria, dikwijls onder zeewier (LiN-

DroTH 1974, 1985). Direct aan zout of brak water onder aanspoel-
sel (BurMEiSTEr 1939). Het voorkomen in grote aantallen in de 
jonge ijsselmeerpolders kan, evenals voor B. aeneum, wellicht 

verklaard worden door het (nog steeds) relatief hoge zoutge-
halte van de bodem. Het is merkwaardig dat de soort nauwe-
lijks is gemeld van de noordelijke kwelders, uitgezonderd de 
vele recente vangsten uit de Lauwersmeerpolder (jME).
Vangpotten. Groep: h ( series, . individuen). Het 
oecologische beeld lijkt sterk op dat van B. aeneum. De 
vangsten concentreren zich in de rietlanden en oevers [-

] met uitschieters voor de ijsselmeerpolders en de Lau-
wersmeerpolder. Eurytopie:  (pres = , en sim = ,). 
Bodem: zeeklei. Vocht: . Begeleiders: Pterostichus strenuus 
,% (,%), Pterostichus vernalis ,% (,%), Aniso
dactylus binotatus ,% (,%), Loricera pilicornis ,% 
(,%), Pterostichus niger ,% (,%), Bembidion assimile 
,% (,%), Pterostichus melanarius ,% (,%), B. 
tetracolum ,% (,%), Stenolophus mixtus ,% 
(,%) en Trechus quadristriatus ,% (,%).

Biologie
Dagactief. voortplanting in het voorjaar. overwintering als 
imago. De larve is niet bekend.  Bembidion iricolor

hoofdstuk 8 de soorten: bembidion
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 Bembidion biguttatum

 Bembidion guttula  

 Bembidion iricolor
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Dispersie: waarschijnlijk altijd gevleugeld. Er zijn diverse 
vliegwaarnemingen bekend. Desender (1989A) vond bij al het 
onderzochte Belgische materiaal optimaal ontwikkelde 
vleugels en volledig ontwikkelde vliegspieren. vliegspierau-
tolyse werd wel gevonden tijdens eirijping bij dieren uit de 
Lauwersmeerpolder (MEijEr 1974).

Bedreiging
Niet bedreigd. Een zeer kenmerkende soort voor kwelders.

 Bembidion (Philochtus) lunulatum 

Areaal
West-Palearctische soort. Europa, behalve grote delen van 
fennoscandië en rusland. Niet in de hoge berggebieden. 
vanaf zuid-Europa en Noord-Afrika tot Klein-Azië en de 
Kaukasus. Areaalkarakteristiek: , Nederland: submargi-
naal.

Voorkomen
in Nederland op de kleigronden, vrij algemeen. op de 
Britse Eilanden in Engeland plaatselijk maar niet zeldzaam, 
eerder een zuidelijke dan een zuidoostelijke soort, noorde-
lijk tot cumberland en zuid-Wales; niet in Schotland en 
slechts één waarneming uit de omgeving van Dublin (1976) 
in ierland (Luff 1998). in Denemarken in oost-jutland en op 
de eilanden eveneens niet zeldzaam (BANGSHoLT 1983). De 
soort is zich in dit gebied en in zuid-zweden waarschijn-
lijk aan het uitbreiden (LiNDroTH 1985). volgens Horion (1941) 
in geheel Duitsland, maar plaatselijk (ziE ooK TrAuTNEr & MüL-

LEr-MoTzfELD 1995). zeldzamer in oost-Duitsland (BurMEiSTEr 

1939). in zwitserland beperkt tot het noorden en westen 
(MArGGi 1992). in België wat minder in de hogere delen (DESEN-

DEr 1986). 
Status: in het gehele omliggend gebied is het aantal vind-
plaatsen tenminste stabiel, of gaat licht vooruit (DESENDEr & 

TuriN 1986, 1989).

oecologie
Hygrofiel. op vochtige, kleiige bodem, met een rijke be-
groeiing, aan oevers van meren en poelen, in kleiputten en 
aan de kust (LiNDroTH 1974, 1985, Luff 1998). vanaf het laagland tot 
in het middelgebergte, tot  m, op modderige oevers met 
een rijke vegetatie, aan stromend zowel als stilstaand water 
(BurMEiSTEr 1939). zelden op silt en bijna nooit op zandbodem.
Vangpotten. Groep: h ( series,  individuen). De gro-
tere eurytopie van deze soort ten opzichte van B. aeneum en 
B. iricolor komt vooral tot uitdrukking in de aanwezigheid 
in nat bos en struweel [-] en ruderale terreinen []. 
Hoge abundanties vinden we ook in kruidenrijke graslanden 
en rietland [-], op drooggevallen gronden en oevers [-

]. Eurytopie:  (pres = , en sim = ,). Bodem: geen 
voorkeur. Vocht: . Begeleiders: Pterostichus strenuus ,% 
(,%), Pterostichus vernalis ,% (,%), Loricera pilicor
nis ,% (,%) en Clivina fossor ,% (,%).

Biologie
Dagactief? voortplanting in het voorjaar. ‘verse’ dieren zijn 
gevangen van mei tot augustus. overwintering als imago in 
graspollen, niet ver van het water. De larve is onbekend. 

Dispersie: macropteer. Er zijn vele vliegwaarnemingen. in 
België altijd optimaal ontwikkelde vleugels en volledig ont-
wikkelde vliegspieren (DESENDEr 1989A). ook gevangen op 
licht (MArGGi 1992). Hij is regelmatig aangetroffen in aan-
spoelsel aan de kust (LiNDroTH 1985). Aanwezig in de ijssel-
meerpolders.

Bedreiging
Niet bedreigd. Door vrij grote eurytopie weinig bruikbaar 
als indicator.

 Bembidion (Philochtus) mannerheimii

Areaal
Palearctische soort. Europa, behalve in het Mediterrane ge-
bied en het noorden van fennoscandië. Naar het oosten tot 
roemenië, de Kaukasus en West-Siberië. Areaalkarakteris-
tiek: , Nederland: centraal. 

Voorkomen
Meer in de hogere delen van Nederland dan op de alluviale 
gronden. op de Britse Eilanden wijd verbreid, plaatselijk 
talrijk, behalve in het noorden van Schotland (LiNDroTH 1974, 

Luff 1998). in Denemarken overal zeer algemeen (BANGSHoLT 

1983). in fennoscandië langs de gehele zuidkust van Noor-
wegen, in het zuiden van zweden tot ca. ˚ noorder-
breedte en in zuid-finland tot ca. ˚ noorderbreedte (LiN-

DroTH 1945, 1985). in heel Duitsland, maar in het zuiden en 
het oosten zeldzamer (HorioN 1941, TrAuTNEr & MüLLEr-MoTzfELD 

1995). in zwitserland komt hij in het zuidoosten bijna niet 
voor (MArG Gi 1992). in België over het gehele land verspreid 
(DESENDEr 1986). 
Status: in het omliggend gebied min of meer stabiel, maar 
in België is het aantal vindplaatsen achteruitgegaan (DESEN-

DEr & TuriN 1986, 1989).

oecologie
Een soort van matig vochtige, beschaduwde terreinen, waar 
hij tussen het strooisel op schaars begroeide plekken leeft, 

 Bembidion lunulatum 

 Bembidion mannerheimii
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 Bembidion laterale

met name in vochtige loofbossen op humusrijke bodem (LiN-

DroTH 1974, 1985). van het laagland tot montaan, bij uitzonde-
ring tot subalpien ( m), op vochtige, moerassige bodem 
in loofbossen of velden (MArGGi 1992). ook in Dren the vooral 
in bossen (DEN BoEr 1977). Bij de classificatie van loopkevers 
van graslanden in Engeland bleek hij vooral gevonden te zijn 
in beschaduwd-vochtige terreinen en niet in cultuurlanden 
(Luff ET AL. 1992).
Vangpotten. Groep: z(d) ( series,  individuen). De soort 
is slecht vertegen woordigd in het vangpotmateriaal. De 
vangsten komen uit het eiken-haagbeukenbos [], vochtige 
en ruderale terreinen [-]. Het beeld van de oecologie in 
Nederland is hiermee zeker onvolledig. Eurytopie:  (pres = 
. en sim = .). Bodem: veen. Vocht: . Begeleiders: on-
voldoende gegevens.

Biologie
Dagactief. voortplanting in het vroege voorjaar, vanaf maart. 
overwintering als imago. vanaf juli kunnen ‘verse’ dieren 
worden aangetroffen (LArSSoN 1939). De larve is onbekend. 

Dispersie: brachypteer. De soort heeft sterk gereduceerde 
vleugels (DESENDEr 1989A; LiNDroTH 1945). Een slechte verbreider 
(DEN BoEr 1977).

natuurbeheer
over de mate van bedreiging zijn onvoldoende gegevens be-
schikbaar, maar waarschijnlijk niet bedreigd. Eventueel 
bruikbaar als indicator van ongestoorde vochtige bossen in 
een goede landschappelijke infrastructuur.

 Bembidion (Cillenus) laterale 

Areaal
West-Palearctische soort. Langs de kusten van West-Europa, 
van Denemarken tot zuid-Spanje en westelijk Noord-Afri-
ka. Areaalkarakteristiek: , Nederland: marginaal.

Voorkomen
in Nederland een strikte kustverspreiding, beperkt tot zee-
land en de Waddeneilanden. op de Britse Eilanden overal 
langs de kust op de geëigende plaatsen, niet zelden talrijk; 
waarschijnlijk ook in ierland, hoewel er geen waarnemingen 
bekend zijn (LiNDroTH 1974, Luff 1998). in Denemarken in 
hoofdzaak beperkt tot de zuidelijke Noordzeekust van jut-
land (BANGSHoLT 1983). ook een melding van de oostkust, waar 
de soort in aantal is aangetroffen (LiNDroTH 1985). Niet in fen-
noscandië. in Duitsland in het gehele gebied van de Noord-
zeekust, met inbegrip van alle eilanden, soms talrijk (Horion 
, ). Niet in het binnenland van Europa. in België 
eveneens strikt beperkt tot de kust (DESENDEr 1986). De soort 
loopt wellicht gevaar (DESENDEr ET AL. 1995). 
Status: in onze streken is het aantal waarnemingen gemid-
deld vrijwel stabiel (DESENDEr & TuriN 1986, 1989).

oecologie
Een zeer stenotope, halobionte soort, die beperkt is tot de 
getijdezone, waar hij leeft op onbegroeide of spaarzaam be-
groeide, regelmatig overspoelde zandstrandjes aan de rand 
van het schor (LiNDroTH 1974, 1985). Direct aan het zoute water 
of brak water, langs kleine strandbeekjes en plasjes, ook 
langs slenken (BurMEiSTEr 1939).
Vangpotten. Groep: z(h) ( serie,  individuen). Eurytopie: 
 (pres = , en sim = ,). Bodem, Vocht en Begeleiders: 
onvoldoende gegevens.

Biologie
Dagactief, bij eb soms massaal (BurMEiSTEr 1939, Luff 1998). Hij 
verbergt zich bij vloed in de bodem, in diepe met lucht ge-
vulde gangen of bolvormige ruimten, onder water. voort-
planting in het voorjaar. De larve leeft eveneens in de getij-
dezone. verpopping in de nazomer. overwintering als ima-
go, maar over de plaats waar dit gebeurt, al of niet in de ge-
tijdezone, zijn geen gegevens gevonden. De larve is opgeno-
men in de tabel van Luff (1993). De dieren voeden zich met 
kleine kortschildkevers (Bledius fergussoni (= arenarius), 
Diglotta mersa), kleine kreeftachtigen en spinnetjes (BurMEiS-

TEr 1939). 
Dispersie: hoewel de soort in een zeer dynamisch milieu 
leeft, is hij ongevleugeld (zie ook fig. ). Dispersie is echter 
mogelijk doordat de adulten zich laten meevoeren met 
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 Bembidion lunulatum 

 Bembidion mannerheimii

 Bembidion laterale
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 Bembidion tenellum 

hoogwater (BurMEiSTEr 1939). over meldingen van het voorko-
men van gevleugelde dieren op het vasteland van Europa (ziE 

LiNDroTH 1985, Luff 1998), kon niets gevonden worden.

Bedreiging
(Nog) niet bedreigd, tenzij mogelijk door verdergaande 
kustverdedigingswerken en inpolderingen (ziE ooK HyMAN 

1992). Het effect hiervan is nog niet bekend. Een zeer typi-
sche soort voor natuurlijke kustbiotopen, vooral in rivier-
delta’s.

Taxonomie
in veel loopkeverboeken wordt Cillenus als apart genus be-
handeld. in navolging van Lindroth (1985) wordt het hier, 
evenals Ocys, als subgenus van Bembidion behandeld.

119 Bembidion (Plataphus) prasinum 

Areaal
Palearctische soort, boreomontaan. Het noordelijke gebied 
beslaat Noord-fennoscandië, Noord-rusland tot in Siberië. 
Het zuidelijke gebied omvat de bergstreken van Midden-
Europa. Areaalkarakteristiek: , Nederland: marginaal.

Voorkomen
in Nederland aan de uiterste rand van het Midden-Euro-
pese deelgebied. Waarschijnlijk bij ons verdwenen. De laat-
ste vangsten kwamen uit de jaren veertig (Avr), alle uit 
zuid-Limburg. overal in het omringende gebied alleen ge-
meld uit bergstreken. in Groot-Brittannië in het noorden 
en westen, verspreid maar zeer plaatselijk; niet in ierland 
(Luff 1998). Niet in Denemarken, behalve in aanspoelsel aan 
de kust. in fennoscandië zeer verspreid, in praktisch geheel 
Noorwegen, zweden behalve het zuiden, in finland alleen 
in het noorden (LiNDroTH 1945, 1985). in Duitsland niet in de 
Noord-Duitse laagvlakte, ook in Westfalen en het rhein-
land alleen in de bergen (HorioN 1941). in zwitserland be-
perkt tot het noorden (MArGGi 1992). in België in een klein 
gebied ten zuiden van zuid-Limburg in de Ardennen, 
maar daar weinig waarnemingen na  (DESENDEr 1986). 
Niet in vlaanderen. 
Status: wellicht uit het gebied rond zuid-Limburg inmid-
dels geheel verdwenen. Netolitzky (1913) veronderstelde dat de 
soort zich vanuit het noorden via het rijndal naar Midden-
Europa heeft verspreid.

oecologie
in het noorden verbreid in het laagland; en in het zuiden 
beperkt tot bergachtige streken. op onbegroeide grindban-
ken langs rivieren, zelden langs meeroevers, in het noorden 
soms in gezelschap van B. litorale en B. velox (LiNDroTH 1974, 

1985). in fennoscandië vooral in de naaldboszone, maar ook 
in de berkenzone en soms boven de boomgrens. zeer hygro-
fiel, direct aan het water, vooral op riviergrind met weinig 
slik, in Midden-Europa soms in gezelschap van Bembidion 
atrocoeruleum, B. femoratum, B. testaceum en B. tibiale (MArG-

Gi 1992). Hij schijnt goed tegen een zekere vervuiling te kun-
nen en juist geregeld gevonden te worden op plaatsen waar 
afvalwater door kanalen geloosd wordt (BurMEiSTEr 1939).
Vangpotten. Geen vangsten.

Biologie
Dagactief? voortplanting in het voorjaar, copulaties waar-
genomen in april, mei en juni (MArGGi 1992). ‘verse’ dieren 
in augustus, overwintering als imago. De larve is opgeno-
men in de tabel van Luff (1993). 
Dispersie: macropteer. Een vliegwaarneming voor het 
noordelijke gebied is gemeld door Lindroth (1945) en ook 
Luff (1998) vermeldt dat het een goede vlieger is.

Bedreiging
uitgestorven? Niet bruikbaar als indicatorsoort.

 Bembidion (Plataphus) tenellum 

Areaal
West-Palearctische soort. Areaal nog onduidelijk, zie on-
der taxonomie. Waarschijnlijk alleen aan kusten en op zil-
te plaatsen. Binnenlandse waarnemingen berusten moge-
lijk grotendeels op foute determinaties. Areaalkarakteris-
tiek: ?, Nederland: marginaal.

Voorkomen
in Nederland meest oudere vangsten uit zeeland. Een re-
cente melding uit dat gebied bleek niet correct te zijn. Eén 
vangst is bekend uit Groningen van  (Kv). over deze 
soort is al gepubliceerd door Klynstra (1939), reclaire & 
van der Wiel (1946) en door van der Wiel (1956), die de soort 
opnieuw voor de fauna vermeldde, nadat hij door Klynstra 
(1939) geschrapt was. De laatste waarnemingen zijn van  
van oostkapelle (et) (rBA) en Arnemuiden (et) (PjB). 
Niet op de Britse Eilanden. in Denemarken in het zuid-
oosten en op de eilanden in de oostzee (BANGSHoLT 1983); als 
bedreigd op de rode Lijst (jøruM 1995). Enkele vangsten in 
zuid-zweden, waarschijnlijk meegevoerd met de wind, 
aldaar niet gevestigd (LiNDroTH 1985). in Duitsland (HorioN 

1941) aan de oostzeekust op diverse plaatsen, maar ook op 
bekende omvangrijke schorrengebieden (omgeving Han-
nover) nog niet aangetroffen. inmiddels recentelijk ook 
voor de Duitse Waddeneilanden gemeld (Langeoog) (Gräf 

1987). Burmeister (1939) meldde hem nog van het laagland en 
bergdalen tot  m; dit is waarschijnlijk niet correct, te-
genwoordig op diverse rode Lijsten (vErGELijK TrAuTNEr & 

MüLLEr-MoTzfELD 1995). ook Marggi voerde aan dat de mel-
dingen voor zwitserland op foute determinaties berusten 
(zie onder ‘taxonomie’). in België alleen oude waarnemin-
gen uit het gebied onder zeeuws-vlaanderen langs de 
Schelde (DESENDEr 1986), daar uitgestorven (DESENDEr ET AL. 

1995). 
Niet opgenomen: de vindplaats Amsterdam (fu) uit de 
lijst van Everts (oNGEPuBL., rMNH LEiDEN).
Status: over de faunistische status zijn te weinig gegevens 
beschikbaar. Hij is mogelijk sterk achteruitgegaan.

oecologie
Halofiel (LiNDroTH 1985, MüLLEr-MoTzfELD 1989). Een soort van 
kwelders en schorren. frequent gemeld van zilte plaatsen 
in het binnenland van Europa. De informatie over de 
hoogteverspreiding moet voorlopig als minder betrouw-
baar worden aangemerkt (zie boven).
Vangpotten. Geen vangsten.
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Biologie
Dagactief? voortplanting in het voorjaar, mei. De larve is 
onbekend. 
Dispersie: macropteer. vliegwaarnemingen zijn bekend. De 
soort is regelmatig aangetroffen in aanspoelsel aan de kust 
(LiNDroTH 1985)

Bedreiging
Waarschijnlijk verdwenen. informatie ontoereikend, niet 
bruikbaar als indicator.

Taxonomie
volgens Horion (1935A, 1937, 1959) en Wagner (1930) moeten de 
meeste binnenlandse vangsten in Europa waarschijnlijk tot 
B. azurescens gerekend worden, behalve die van echte zout-
plekken.

 Bembidion (nepha) tetragrammum illigeri

synoniem
Bembidion genei auct.

Areaal
West-Palearctische soort. Europa, uitgezonderd het overgro-
te deel van fennoscandië en rusland. vooral Mediterraan, 
inclusief Noord-Afrika. Naar het oosten tot Wit-rusland, 
oekraïne, zwarte zee en langs de kusten van Klein-Azië. 
Areaalkarakteristiek: , Nederland: subcentraal.

Voorkomen
in Nederland zeer wijd verbreid op klei en leemhoudende 
bodem. ook op de Britse Eilanden met inbegrip van ierland 
over een groot gebied, vooral in het zuiden en oosten alge-
meen; niet bekend uit Schotland (LiNDroTH 1974, Luff 1998). 
Slechts één waarneming bekend van de ierse oostkust (Wex-
ford) (SPEiGHT ET AL. 1982). in Denemarken in het gehele gebied 
(BANGSHoLT 1983). in fennoscandië alleen in het zuiden van 
zweden en op de grote eilanden in de oostzee (LiNDroTH 1945, 

1985). eveneens in Duitsland overal op leemgronden talrijk 
(HorioN 1941). in zwitserland min of meer beperkt tot het 
noordelijke deel van het land (MArGGi 1992). in België iets alge-
mener in het westen (DESENDEr 1986), niet zeldzaam. 
Status: in Nederland en het omliggend gebied is het aantal 
vindplaatsen toegenomen (DESENDEr & TuriN 1986, 1989).

oecologie
De soort komt voor op open vochtige kleigrond en kleiig 
zand zonder begroeiing of met een open mozaïekvegetatie 
van grassen, meestal vlak bij water en, althans op de Britse 
Eilanden, met een zekere voorkeur voor het kustgebied (LiN-

DroTH 1974, 1985, Luff 1998). Soms samen met B. articulatum of B. 
deletum. vooral gevonden op plaatsen aan oevers waar de 
bodem iets verdroogd is en krimpscheuren vertoont. van het 
laagland tot in het middelgebergte, tot  m (BurMEiSTEr 

1939). in zwitserland tot montaan en in zeldzame gevallen tot 
subalpien,  m (MArGGi 1992). Aldaar op matig vochtige 
leembodem, vooral op periodiek overstroomde oevers van 
rivieren, maar ook aan stilstaand water.
Vangpotten. Groep: d ( series,  individuen). De vangs-
ten geven een zeer onvolledig beeld van deze soort. Evenals 

veel andere oeversoorten is hij niet zeldzaam, maar beslist in 
het vangpotmateriaal ondervertegenwoordigd. Eurytopie:  
(pres = , en sim = ,). Bodem en Vocht: geen voor-
keur. Begeleiders: te weinig vangsten.

Biologie
Dagactief, bij zonnig weer. voortplanting in het voorjaar. De 
ontwikkeling van de eieren duurt ongeveer één week. De 
larven ontwikkelen zich in juli-augustus in de bodem (Bur-

MEiSTEr 1939) en in deze periode werden in Denemarken ook 
de ‘verse’ dieren aangetroffen (LArSSoN 1939). overwintering 
vanaf eind september, als imago. De larve is opgenomen in 
de tabel van Luff (1993). 
Dispersie: macropteer. vliegwaarnemingen zijn bekend. 
De in België onderzochte dieren bezaten steeds optimaal 
ontwikkelde vleugels en volledig ontwikkelde vliegspieren 
 (DESENDEr 1989A).

Bedreiging
Niet bedreigd. onvoldoende gegevens over de oecologie in 
Nederland om iets te kunnen zeggen over de bruikbaarheid 
als indicatorsoort.

Taxonomie
in Nederland komt alleen de ondersoort illigeri voor.

 Bembidion (synechostictus) elongatum

Areaal
West-Palearctische soort, Atlantisch-Mediterraan. Niet in 
Noord-Europa. Naar het oosten tot Klein-Azië. ook op Ma-
deira (MAcHADo 1992). Areaalkarakteristiek: , Nederland: mar-
ginaal. 

Voorkomen
in Nederland zuidoostelijk. Niet op de Britse Eilanden en in 
Denemarken. De soort komt in Duitsland alleen in het wes-
ten en zuidwesten voor (TrAuTNEr & MüLLEr-MoTzfELD 1995) voor-
namelijk in het rheinland, dat hij bereikt met een uitloper 
van het areaal vanuit frankrijk - waar de soort verbreid is 

 Bembidion tetragrammum illigeri

 Bembidion elongatum
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 Bembidion stomoides 

 Bembidion bruxellense

(BoNADoNA 1971) - via oost-België en Nederland. in Baden-
Württemberg en Bayern staat hij op de rode Lijst (TrAuTNEr 

1992B, LorENz 1992). in zwitser land zeer verspreid in warme ge-
bieden, in het noorden, bij Genève en in het zuiden van 
Tessin, niet in de hogere delen (MArGGi 1992), aldaar ook op de 
rode Lijst. in België nagenoeg beperkt tot het oosten van 
het land (DESENDEr 1986), in vlaanderen als bedreigd op de 
rode Lijst (DESENDEr ET AL. 1995). 
Status: het aantal vindplaatsen is in Nederland en België 
duidelijk verminderd (DESENDEr & TuriN 1986, 1989). recent nog 
op diverse plaatsen in Brabant en de Achterhoek verzameld, 
soms in aantal (TH). 

oecologie
Hygrofiel, thermofiel. in rietland langs bosbeken en op 
zandoevers met een vegetatie van kruipende planten, vooral 
op de overgang van rietland naar schraal grasland (MArGGi 

1992). Een soort van het laagland en bergdalen tot  m, 
meestal op enigermate beschaduwde en modderige zandoe-
vers (BurMEiSTEr 1939). in België vooral in utm-hokken met 
een relatief groot waterverval, aldaar aan grofzandige oevers 
van stromend water (DESENDEr 1986, DESENDEr ET AL. 1995).
Vangpotten. Niet gevangen.

Biologie
Dagactief? voortplanting in het voorjaar, ‘verse’ dieren vanaf 
augustus (BurMEiSTEr 1939). overwintering als imago. De larve 
is onbekend. 
Disper sie: over vleugelaanleg en vlieg vermogen is weinig be-
kend. volgens Desender macropteer. 

Bedreiging
onvoldoende gegevens. Belangrijk is het behoud van na-
tuurlijke rivier- en beekdalen (DESENDEr ET AL. 1995).

 Bembidion (synechostictus) stomoides 

Areaal
Europese soort. Montaan, beperkt tot de Britse en Midden-
Europese berggebieden: Noord-Engeland en Schotland, Al-

pen, Sudeten, Karpaten, centraal Plateau (frankrijk), Pyre-
neeën en de Noord-Apennijnen (MArGGi 1992). Areaalkarakte-
ristiek: , Nederland: marginaal.

Voorkomen
in Nederland alleen in zuid-Limburg en daar aan de uiter-
ste rand van het continentale deel van het verspreidingsge-
bied. in Groot-Brittannië in de hogere gebieden, met name 
Noord-Engeland, zeer verspreid, plaatselijk en zeldzaam; in-
cidenteel in zuidwest-Engeland, Wales en Schotland en niet 
bekend van ierland (LiNDroTH 1974, Luff 1998). Door Hyman 
(1992) op de rode Lijst geplaatst. Niet in Denemarken en 
fennoscandië. ook in het Duitse middelgebergte zeer zeld-
zaam (HorioN 1941). in zwitserland vooral in de centrale berg-
gebieden (MArGGi 1992), daar soms algemeen. in België slechts 
enkele verspreide vangsten, meest in het oosten (DESENDEr 

1986). in vlaanderen mogelijk bedreigd (DESENDEr ET AL. 1995).
Niet opgenomen: de onwaarschijnlijke vindplaats Texel, 
Koog (fu): (etiketverwisseling?) (PW, NMNB). 

Status: in Nederland is de soort gezien de waarnemingen in 
België en in Duitsland nog relatief goed vertegenwoordigd, 
ook het aantal vangplaatsen is stabiel gebleven, evenals in 
België (DESENDEr & TuriN 1986, 1989).

oecologie
Hygrofiel, montaan. Een soort van begroeide oevers van zeer 
kleine tot grotere beken en rivieren (MArGGi 1992). De soort 
houdt van veel schaduw en wordt niet aangetroffen op zon-
nige plekken. vooral op min of meer lemige bodem, vanaf 
het montane tot het subalpiene gebied, tot  m (BurMEiS-

TEr 1939). in Groot-Brittannië volgens Hyman (1992) en Luff 
(1998) vooral op kiezelstrandjes langs rivieren, onder stenen.
Vangpotten. Niet gevangen.

Biologie
Dagactief? voortplanting waarschijnlijk in het voorjaar. De 
larve is onbekend. 
Dispersie: macropteer volgens Desender (1986) en Luff (1998). 
over de vliegcapaciteiten van de soort is niets bekend.

Bedreiging
Hoewel bij ons niet merkbaar achteruitgegaan, voorziet Hy-
man (1992) mogelijke bedreigingen van de habitat van deze 
soort door kunstmatige regulering van (rivier)water standen 
en wellicht watervervuiling. ook het woekeren van de reu-
zenbalsemien (Impatiens glandulifera) kan volgens hem de 
oevers ongeschikt maken voor deze en enkele andere loopke-
versoorten. in bergachtig gebied een goede indicator van 
beschaduwde oevertypen, maar door het montane karakter 
voor ons gebied weinig bruikbaar.

 Bembidion (Peryphus) bruxellense 

synoniem
Bembidion rupestre auct. nec Linnaeus

Areaal
Palearctische soort. Europa ten noorden van het Mediterra-
ne gebied en de Balkan. Naar het oosten tot de Lena in Sibe-
rië. Geïntroduceerd in Noord-Amerika, oost-canada. (BALL 
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 Bembidion prasinum  

 Bembidion tenellum  

  Bembidion tetragrammum  
illigeri

hoofdstuk 8 de soorten: bembidion



Turin et al. 2000. In: Nederlandse Fauna 3: 239-297



 Bembidion elongatum 

 Bembidion stomoides 

 Bembidion bruxellense
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1960, SPENcE 1990). Areaalkarakteristiek: , Nederland: subcen-
traal.

Voorkomen
in geheel Nederland. op de Britse Eilanden in het zuiden 
verspreid maar zeer plaatselijk, in Schotland en ierland 
plaatselijk talrijk (LiNDroTH 1974, Luff 1998). in fennoscandië in 
het gehele gebied, inclusief Denemarken (BANGSHoLT 1983, LiN-

DroTH 1945). in Duitsland in het gehele gebied, maar evenals 
veel noordelijke soorten, in het zuidwesten veel zeldzamer 
(HorioN 1941), in Baden-Württemberg op de rode Lijst 
(TrAuTNEr 1992B), evenals in zwitserland, waar hij zeer plaat-
selijk, maar verspreid over een groot deel van het land 
voorkomt (MArGGi 1992). in België overal (DESENDEr 1986). 
Status: in Nederland, Denemarken en België is het aantal 
vindplaatsen vooruitgegaan (DESENDEr & TuriN 1986, 1989).

oecologie
Eurytoop, hygrofiel. Een soort van instabiele terreintypen. 
op veel soorten vochtige bodem met niet te dichte vegeta-
tie. vooral langs oevers van stilstaand en stromend water, 
maar ook ver van water verwijderd, met name in vochtige 
graslanden (LiNDroTH 1974, 1985). volgens Horion (1941) in het 
rheinland vooral op zwarte veengrond en zwarte modde-
rige bodem of in vegetaties met veenmos (Sphagnum), 
daarom in hoogveengebieden bijzonder talrijk. Hij komt 
echter ook op zand en klei voor en Luff (1998) noemt zelfs 
grindbodem. Soms ook in moerassen en verlandingsvegeta-
ties, van het laagland tot montaan of subalpien tot ca.  
m, in het zuidelijke deel van het areaal bij uitzondering tot 
 m (HorioN 1954, MArGGi 1992). Horion (1937) hield B. 
bruxellense in veengebieden in zekere zin voor de oecologi-
sche vervanger van B. tetracolum, die op veengrond zeer 
weinig of niet gevangen zou worden. Blijkens de resultaten 
uit vangpotten, echter zeer vaak met deze soort samen aan-
getroffen. 
Vangpotten. Groep: h ( series, . individuen). De 
vangsten komen uit hoogvenen, vochtige heiden [-] en 
akkers [], maar vooral van oevers en drooggevallen gron-
den [-], waarvan kwelders [] het laagst scoren. Eury-
topie:  (pres = , en sim = ,). Bodem en Vocht: geen 
voorkeur. Begeleiders: Bembidion tetracolum ,% 
(,%), Pterostichus strenuus ,% (,%), Loricera pili
cornis ,% (,%), Pterostichus niger ,% (,%) en 
wederzijds > % B. varium ,% (,%).

Biologie
Dagactief. voortplanting in het voorjaar, met ‘verse’ dieren 
vanaf augustus (BurMEiSTEr 1939, LArSSoN 1939). De larve is opge-
nomen in de tabel van Luff (1993). 
Dispersie: macropteer. vliegwaarnemingen zijn bekend, 
o.a. uit Drenthe: april , juni , juli  en oktober  (TvH). Bij 
het Belgische materiaal werden zowel dieren aangetroffen 
met vliegspierautolyse als met volledig ontwikkelde vlieg-
spieren (DESENDEr 1989A). overal in de nieuwe polders aange-
troffen.

Bedreiging
Niet bedreigd. Tamelijk eurytoop, weinig bruikbaar als in-
dicator.

 Bembidion (Peryphus) decorum 

Areaal
West-Palearctische soort. Montaan, vanaf de Britse Eilanden 
en Midden-Duitsland tot in het Mediterrane gebied. Naar 
het oosten tot roemenië en West-Turkije. Areaalkarakteris-
tiek: , Nederland: marginaal.

Voorkomen
in Nederland fluviatiel. op de Britse Eilanden minder noor-
delijk dan de andere (oecologisch) verwante soorten; vooral 
in Wales, zuidwest-Engeland en enkele zuidoostelijke gebie-
den; zeer verbreid in ierland (Luff 1998). in Denemarken 
slechts één locatie in West-jutland met vangsten van een 
aantal dieren van  tot  (BANGSHoLT 1983, LiNDroTH 1985); 
als uitgestorven op de rode Lijst (jøruM 1995). Niet in fen-
noscandië. in Duitsland niet in het overgrote deel van de 
Noord-Duitse laagvlakte, maar algemener in zuidelijke rich-
ting vanaf de Middenrijn (HorioN 1941). Langs de Nederrijn in 
Duitsland bijna niet gevonden, een beeld dat niet aansluit 
bij het voorkomen in Nederland. volgens Horion heeft de 
soort een verspreiding die sterk lijkt op die van B. prasinum 
en B. tibiale. in zwitserland in een groot gebied, vooral Mit-
telland en Tessin, niet in de hoogste delen van het land 
(MArGGi 1992). in België beperkt tot het oosten, in een gebied 
dat goed aansluit bij de vindplaatsen in zuid-Limburg (DE-

SENDEr 1986). in vlaanderen op de rode Lijst (DESENDEr ET AL. 

1995). 
Niet opgenomen: zeer oude meldingen van de vindplaatsen 
Amsterdam (fu) en Hoek van Holland (et) uit de lijst 
van Everts (ongepubl., rmnh Leiden).
Status: in Nederland min of meer stabiel gebleven, maar in 
België duidelijk achteruitgegaan (DESENDEr & TuriN 1986, 1989).

oecologie
Hygrofiel. Een soort die voorkomt van het laagland in het 
noorden tot in de Midden- en zuid-Europese bergdalen, 
vaak in grote aantallen op onbegroeide zand- en grindoevers 
van vooral snelstromende rivieren en beken, maar ook langs 
meeroevers (BurMEiSTEr 1939, MArGGi 1992). in zwitserland vooral 
een soort van het heuvelland, in de Alpendalen tot ca.  
m, zeldzamer in het montane of subalpiene gebied tot maxi-
maal  m (MArGGi 1992). Mandl (1978) noemt de soort alpien-
ripicol voor oostenrijk.
Vangpotten. Evenals andere ‘echte’ oeversoorten geheel ont-
brekend in het vangpotmateriaal.

Biologie
Dagactief. voortplanting in het voorjaar. copulaties zijn ge-
observeerd vanaf eind maart (BurMEiSTEr 1939). De larvale ont-
wikkeling duurt tot aan de zomer. Na een korte poprust ko-
men ‘verse’ dieren vanaf eind juli tot in september voor. 
overwintering als imago. De larve is onbekend. 
Dispersie: macropteer. Bij het Belgische materiaal bezaten 
alle exemplaren optimale vleugels en volledig ontwikkelde 
vliegspieren (DESENDEr 1989A). volgens Luff (1998) een goede vlie-
ger. De soort is niet in de ijsselmeerpolders aangetroffen.

Bedreiging
Waarschijnlijk niet bedreigd. Een indicatorsoort van (voor 
Nederland) bijzondere oevers, voornamelijk met grind- en 
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 Bembidion deletum

 Bembidion femoratum

kiezelstrandjes. Desender et al. (1995), pleiten voor het behoud 
van natuurlijke rivier- en beekdalen met een grote oevervari-
atie.

 Bembidion (Peryphus) deletum

synoniem
Bembidion nitidulum Marsham.

Areaal
West-Palearctische soort. Noord-Afrika en Europa, niet in 
het zuiden van het Mediterrane gebied. Naar het oosten tot 
zweden, West-rusland, de zwarte zee en Klein Azië. Are-
aalkarakteristiek: , Nederland: subcentraal.

Voorkomen
in Nederland duidelijk geografisch beperkt, niet in het 
noorden van het land. De soort is goed vertegenwoordigd 
op de Britse Eilanden, vooral in Engeland en Wales, zeld-
zamer en meer plaatselijk in ierland en Schotland (LiNDroTH 

1974, Luff 1998). in Denemarken in oost-jutland en op de ei-
landen (BANGSHoLT 1983). in fennoscandië nagenoeg beperkt 
tot het westen, met name in het zuidwesten van zweden 
plaatselijk talrijk, in finland alleen op enkele plaatsen aan de 
oostgrens (LiNDroTH 1945, 1985). in Duitsland vooral in de ho-
gere gebieden algemeen, in de Noord-Duitse laagvlakte al-
leen plaatselijk en zeldzaam (HorioN 1941). in zwitserland alge-
meen in grote delen van het land (MArGGi 1992). in België voor-
namelijk gevonden in het oosten van het land (DESENDEr 1986). 
in vlaanderen zeldzaam (DESENDEr ET AL. 1995). 
Status: alleen in België is het aantal vindplaatsen toegeno-
men, in Nederland en Denemarken min of meer gelijk ge-
bleven (DESENDEr & TuriN 1986, 1989).

oecologie
volgens Lindroth (1974, 1985) gebonden aan kleibodem, vaak 
met sijpelend (uittredend) water; hij komt voor op kale 
plekken met een zeer ijle vegetatie van bijvoorbeeld klein 
hoefblad (Tussilago farfara). Hij wordt vooral genoemd van 
rivieroevers en kleiputten, soms op matig beschaduwde open 

plekken in loofbossen. in Nederland echter niet speciaal op 
rivier- of zeeklei, maar meer op leembodem of oude, mioce-
ne klei. vanaf de laagvlakte tot in de bergen (BurMEiSTEr 1939). 
in zwitserland een eurytope veldsoort van leembodem, die 
dichte vegetaties mijdt; talrijk tot ongeveer  m, daarbo-
ven incidenteel (MArGGi 1992).
Vangpotten. Groep: z(d) ( serie,  individu). Eurytopie:  
(pres = , en sim = ,). ondervertegenwoordigd in het 
vangpotmateriaal. Bodem, Vocht en Begeleiders: onvol-
doende gegevens.

Biologie
Dagactief in de zonneschijn. De kevers verbergen zich vaak 
in krimpscheuren. voortplanting in het voorjaar. overwin-
tering als imago, o.a. in mos aan de voet van bomen (Bur-

MEiSTEr 1939). De larve is onbekend. 
Dispersie: macropteer. Lindroth (1945) noemde een zeer oude 
franse vliegwaarneming. Desender (1989A) vond bij deze soort 
duidelijke vleugelreductie, hetgeen hij in verband brengt 
met de mate van stabiliteit van de habitat, die duidelijk gro-
ter is dan bij ‘echte’ oeversoorten. Een deel van de individu-
en beschikt over volledig ontwikkelde vliegspieren.

Bedreiging
Waarschijnlijk niet bedreigd. over de bruikbaarheid als in-
dicator is onvoldoende bekend.

 Bembidion (Peryphus) femoratum 

Areaal
Palearctische soort. Geheel Europa maar niet op het grootste 
deel van het iberisch schiereiland, corsica en Sardinië. Naar 
het oosten tot in Siberië, Klein-Azië en de Kaukasus. Geïn-
troduceerd in Noord-Amerika: oost-canada (SPENcE 1990). 
Areaalkarakteristiek: , Nederland: centraal.

Voorkomen
in Nederland in het gehele gebied, overal algemeen en vaak 
talrijk. Dit geldt in grote lijnen ook voor de Britse Eilanden 
(in Schotland plaatselijker en zeldzamer) (Luff 1998), Dene-
marken (BANGSHoLT 1983) fennoscandië (aldaar ten noorden 
van ° noorderbreedte, meer verspreid en zeldzamer) (LiN-

DroTH 1945, 1985) en Duitsland (HorioN 1941). in zwitserland ver-
breid, behalve in de bergen (MArGGi 1992). in België in het ge-
hele land, iets algemener in het westen (DESENDEr 1986). 
Status: het aantal vindplaatsen van deze soort is in de om-
ringende landen overal toegenomen (DESENDEr & TuriN 1986, 

1989).

oecologie
Gematigd hygrofiel. Een vrij eurytope veldsoort. voorname-
lijk op vochtige bodem, klei of kleiig zand, maar ook op silt 
of grind (LiNDroTH 1974, 1985). vooral langs rivieroevers en in 
mindere mate aan meren of aan de zeekust. vaak ook ver 
van het water, in wegbermen of op cultuurland, op de Britse 
Eilanden met een zekere voorkeur voor kustbiotopen, maar 
ook in zandafgravingen of op ruderale plaatsen (Luff 1998). 
vooral in het laagland en het heuvelland (BurMEiSTEr 1939). 
volgens Marggi (1992) alleen in de grote, vlakke bergdalen, 
met brede oevers van zand of leem, tot ongeveer  m 
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Plaat :

hoog, verder niet in de bergen. over het algemeen mijdt hij 
droge plaatsen en komt bijna niet voor op plaatsen waar de 
bodem periodiek uitdroogt.
Vangpotten. Groep: h ( series, . individuen). De 
vangsten beperken zich tot akkers [], vochtig struweel [] 
maar vooral tot rietlanden en drooggevallen gronden [-]. 
Eurytopie:  (pres = , en sim = ,). Bodem en Vocht: 
geen voorkeur. Begeleider: wederzijds > % Dyschirius tho
racicus ,% (,%).

Biologie
Nachtactief? volgens Thiele (1977) minder dan % dagactivi-
teit. voortplanting in het voorjaar. De larve ontwikkelt zich 
in struweel nabij de oever (BurMEiSTEr 1939). Na een poprust 
van ongeveer één week zijn er ‘verse’ dieren in juli-augustus. 
overwintering als imago. De larve is onbekend. volgens 
Müller (1971) is hij zeer gevoelig voor herbiciden en reageert 
hierop direct met verlaging van de dichtheid. 
Dispersie: macropteer. vliegwaarnemingen zijn bekend. Alle 
gemeten dieren hadden optimaal ontwikkelde vleugels en 
volledig ontwikkelde vliegspieren (DESENDEr 1989A). in de ijs-
selmeerpolders behoorde hij tot de vroege immigranten. De 
soort vliegt vaak op licht.

Bedreiging
Niet bedreigd. Niet bruikbaar.

Taxonomie
De soort werd door veel oudere auteurs als een variatie of 
ondersoort van B. andreae aangemerkt (o.A. GANGLBAuEr 1892, 

LiNDroTH 1939, 1940, rEiTTEr 1908). Door Lindroth (1945) echter al 
als zelfstandige soort beschouwd, hetgeen in latere systemati-
sche werken is bestendigd (LiNDroTH 1960, 1974, frEuDE ET AL. 1976).

 Bembidion (Peryphus) fluviatile 

Areaal
West-Palearctische soort. Niet in Noord-Europa, ook niet in 
het grootste deel van het iberisch schiereiland, italië en 
zuid-Griekenland. Naar het oosten tot oekraïne, roemenië 

en Klein-Azië. Areaalkarakteristiek: , Nederland: margi-
naal.

Voorkomen
in Nederland doet hij zijn naam eer aan, en is strikt beperkt 
tot het rivierengebied. in Groot-Brittannië vroeger in een gro-
ter gebied, maar thans zeer plaatselijk gevonden in zuid-
Schotland, en verder beperkt tot zuid-Wales, Noord- en 
Midden-Engeland, niet in zuid-Engeland en ierland (LiN-

DroTH 1974, Luff 1998); op de waarschuwingslijst van Hyman 
(1992). Niet in Scandinavië en Denemarken. in Duitsland niet 
in het noorden (oost-friesland, Westfalen, Mecklenburg-
vorpommern), maar zuidelijker verspreid en soms plaatselijk 
talrijk, vooral in zuid-Duitsland (HorioN 1941). Dit is in tegen-
spraak met de vermeldingen op de rode Lijsten van Baden-
Württemberg (TrAuTNEr 1992B) en Bayern (LorENz 1992). in zwit-
serland slechts één oude waarneming en eveneens op de rode 
Lijst (MArGGi 1992). in België enkele waarnemingen in het oos-
ten (DESENDEr 1986), zeldzaam in vlaanderen (DESENDEr ET AL. 1995). 
Status: aantal waarnemingen in Nederland en België is min 
of meer gelijk gebleven (DESENDEr & TuriN 1986, 1989).

oecologie
Stenotoop, hygrofiel. op zandige en lemige, maar vooral 
kleiige rivieroevers, vaak met enig struweel (LiNDroTH 1974, 

1985). Soms diep in de bodem aangetroffen.
Vangpotten. Evenals enkele andere ‘echte’ oeversoorten, niet 
vertegenwoordigd in vangpotten.

Biologie
Dagactief? voortplanting in het voorjaar. overwintering als 
imago. De larve is onbekend. 
Dispersie: macropteer. Er zijn geen vliegwaarnemingen be-
kend. Desender (1989A) vond echter bij alle onderzochte die-
ren goed ontwikkelde vleugels en volledig ontwikkelde vlieg-
spieren.

Bedreiging
over de aard en mate van bedreiging zijn onvoldoende gege-
vens beschikbaar. Hyman (1992) noemde alle kunstmatige in-
grepen, inclusief het verwilderen van de exotische reuzenbal-
semien (Impatiens glandulifera), een bedreiging voor de bio-
toop. Een zeer specifieke soort van natuurlijke rivieroevers 
en als zodanig een bruikbare indicatorsoort.

 Bembidion (Peryphus) lunatum

Areaal
Palearctische soort. voornamelijk in Midden-Europa. in het 
westen niet ten zuiden van Midden-frankrijk; in Midden-
Europa zuidelijk tot de Povlakte, Slovenië en roemenië. 
ook niet in grote delen van fennoscandië en rusland. Naar 
het oosten niettemin tot in Siberië en Mongolië. Areaalka-
rakteristiek: , Nederland: subcentraal.

Voorkomen
in Nederland geen duidelijk verspreidingsbeeld, zeer ver-
spreide en incidentele vangsten. De soort is mogelijk alge-
mener dan zich oppervlakkig laat aanzien; de betreffende 
biotopen zijn waarschijnlijk onderbemonsterd (vergelijk o.a. 
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Agonum viridicupreum, Badister unipustulatus, Elaphrus uligi
nosus, Platynus livens). op de Britse Eilanden zeer verspreid 
en plaatselijk, het meest waargenomen in Noord-Engeland 
(gebied van Severn en Humber) en zuid-Wales (LiND roTH 

1974, Luff 1998); op de waarschuwingslijst voor Groot-Brittan-
nië (HyMAN 1992); van ierland en Noordwest-Schotland zijn elk 
slechts één waarneming bekend. in Denemarken verspreid 
en zeldzaam (BANGSHoLT 1983). in fennoscandië vanaf zuid-
west-zweden en zuidoost-Noorwegen, langs de westkust 
van Noorwegen tot ° noorderbreedte, niet in oost-zwe-
den en finland (LiNDroTH 1945, 1985). uit heel Duitsland ge-
meld, vooral het kustgebied. in Midden- en West-Duitsland 
zeldzaam maar ook in de vooralpen plaatselijk niet zeld-
zaam. in het rheinland zeldzaam (HorioN 1939). Horion 
noemde hem voor het rheinland een ‘transgrediërende’ 
soort die alleen bij bepaalde klimatologische omstandighe-
den voorkomt, en eigenlijk tot een ander faunagebied be-
hoort. in Baden-Württemberg staat hij op de rode Lijst 
(TrAuTNEr 1992B), evenals in zwitserland (MArGGi 1992). in België 
zeer weinig waargenomen en alleen in het noorden (DESENDEr 

1986), in vlaanderen zeldzaam (DESENDEr ET AL. 1995). 
Status: het aantal utm-hokken waarin de soort is waargeno-
men, is in onze streken vrijwel gelijk gebleven (DESENDEr & Tu-

riN 1986, 1989).

oecologie
Hygrofiel. op vochtige klei of silt, in vrij dichte vegetaties 
met onder andere klein hoefblad (Tussilago farfara), vooral 
op plaatsen die beschaduwd zijn door wat verspreid staand 
struweel (LiNDroTH 1974, 1985). in Midden- en Noord-fennos-
candië voornamelijk aan rivieroevers, in zuid-Scandinavië 
meestal in kleigroeven en op kwelders. ook in Groot-Brit-
tannië veelal aan de kust (Luff 1998). volgens Burmeister (1939) 
halofiel. van het laagland tot diep in bergdalen, tot een 
hoogte van ca.  m, aan modderige zandoevers langs ri-
vieren, meren en in rivierbossen. Aan de zeekust ook in gan-
gen in de bodem, bij vloed onder water blijvend. volgens 
Marggi (1992) in zwitserland tot ca.  m hoogte (maximaal 
 m) en daar een stenotope oeversoort, die zich op korte 
afstand van grindstrandjes op leem of lemig zand in de oe-
vervegetatie ophoudt.
Vangpotten. Groep: z(h) ( series,  individuen). Sterk on-
dervertegenwoordigd in het vangpotmateriaal. De vangsten 
geven een onbetrouwbaar beeld van de oecologie. Euryto-
pie:  (pres = , en sim = ,). Bodem, Vocht en Begelei-
ders: onvoldoende gegevens.

Biologie
over de activiteitsverdeling binnen het etmaal zijn geen ge-
gevens gevonden. Eén van de weinige Bembidion-soorten 
met herfstvoortplanting (Luff 1993): vanaf de vroege zomer tot 
in september. De larve overwintert (BurMEiSTEr 1939, LiNDroTH 

1985, MArGGi 1992). Na een zeer lange larvale periode, komen de 
‘verse’ dieren pas in het late voorjaar tevoorschijn. De larve is 
opgenomen in de tabel van Luff (1993). 
Dispersie: de soort is macropteer, diverse vliegwaarnemin-
gen zijn bekend.

Bedreiging
Waarschijnlijk niet bedreigd. Hyman noemde als potentiële 
gevaren, naast afname van het kustareaal, de toenemende 

regulatie van rivieren en het dichtgroeien van oevers. De oe-
cologie en het voorkomen zijn nog niet geheel duidelijk.

 Bembidion (Peryphus) maritimum .

Areaal
Europese soort met een Atlantische kustverspreiding van 
Denemarken tot zuid-frankrijk. Areaalkarakteristiek: , 
Nederland: submarginaal.

Voorkomen
in Nederland liggen de vindplaatsen, behalve sporadische 
waarnemingen langs de kust van de Noordzee en de voor-
malige zuiderzee, vooral in de binnenestuaria van de grote 
rivieren. op de Britse Eilanden op diverse plaatsen aan de 
kusten en binnenestuaria van Wales en Engeland niet zeld-
zaam, maar zeer plaatselijk in zuid-Schotland en ierland 
(Luff 1998). in Denemarken alleen aan de zuidelijke westkust 
van jutland (BANGSHoLT 1983), het betreft hier alleen recente 
waarnemingen. Het is niet zeker dat het hier een gebiedsuit-
breiding betreft. Niet in fennoscandië. Aan de Duitse 
noordkust, plaatselijk en niet algemeen (HorioN 1941, 1959, voN 

LENGErKEN 1929). Niet in het binnenland van Midden-Europa. 
in België eveneens langs de kust en landinwaarts in het 
Scheldebekken (DESENDEr 1986). in vlaanderen als bedreigd op 
de rode Lijst (DESENDEr ET AL. 1995). 
Status: Het aantal vindplaatsen is in Nederland en België 
enigszins achteruit gegaan.

oecologie
Stenotoop, halofiel. Beperkt tot zilte graslanden, de zeekust 
en estuaria. vooral in de getijdezone op zware zeeklei met 
enige vegetatie, samen met o.a. Pogonus chalceus en P. luridi
pennis (LiNDroTH 1974, 1985). vaak onder stenen of zeewier. ook 
aan brak water, door hoog water soms ver estuaria in ge-
transporteerd (BurMEiSTEr 1939). Brakman (1961) berichtte van 
vangsten in de Biesbosch in , waar de soort in aantal aan 
de randen van de grote platen (Boerenplaat en Deenplaat) 
gevangen werd. volgens Brakman mijdt de soort echt zout 
water, maar komt hij vooral voor in het traject van mesoha-
lien tot bijna zoet water (ziE ooK HorioN 1959). Het versprei-
dingsbeeld in Nederland ondersteunt dit.
Vangpotten. Geen vangsten.

Biologie
Dagactief? voortplanting in het voorjaar. overwintering als 
imago. De larve is onbekend. 
Dispersie: macropteer. De soort heeft niet altijd optimaal 
ontwikkelde vleugels en slechts een gedeelte van de dieren 
heeft volledig ontwikkelde vliegspieren (DESENDEr 1989A), met 
waarschijnlijk vliegspierautolyse gedurende de winterrust.

Bedreiging
over bedreiging is te weinig bekend. De soort schijnt ken-
merkend te zijn voor brakwatergetijdegebieden. Bescher-
ming van slikken, schorren en behoud (herstel) van getijde-
stromen in de binnendelta, met influx van zout water, is van 
doorslaggevend belang voor het behoud van de soort. Als 
zodanig wellicht bruikbaar als indicator van de kwaliteit van 
dit soort gebieden.

 Bembidion fluviatile 

 Bembidion lunatum

 Bembidion maritimum

. Plaat :

hoofdstuk 8 de soorten: bembidion













DNOSAJJMAMFJ













DNOSAJJMAMFJ











DNOSAJJMAMFJ

Turin et al. 2000. In: Nederlandse Fauna 3: 239-297



 Bembidion fluviatile

 Bembidion lunatum  

 Bembidion maritimum

de loopkevers van nederland



Turin et al. 2000. In: Nederlandse Fauna 3: 239-297



 Bembidion (Peryphus) milleri

Areaal
Europese soort. zuid-Duitsland, oostenrijk tot Karinthië, 
Noord-italië, Bosnië, zwitserland, frankrijk: jura, vogezen 
en in de Karpaten. Areaalkarakteristiek: , Nederland: mar-
ginaal.

Voorkomen
in Nederland in het zuidoosten. Niet op de Britse Eilanden, 
in Denemarken en fennoscandië. in Duitsland in het wes-
ten en zuiden plaatselijk, in het zuidoosten talrijker (HorioN 

1941). in zwitserland een uitgesproken algemene soort, met 
name in het noordoostelijke deel van het land (MArGGi 1992). 
in België wijd verbreid in het oosten van het land (DESENDEr 

1986), in vlaanderen zeldzaam (DESENDEr ET AL. 1995). 
Status: het aantal vindplaatsen in Nederland en België is 
min of meer stabiel (DESENDEr & TuriN 1986, 1989). Klynstra (1951) 
meldde de eerste Nederlandse vangsten uit Bunde en val-
kenburg (Limburg). Sedertdien zijn vooral uit zuid-Lim-
burg diverse waarnemingen bekend, tot in de eerste helft 
van de jaren zeventig. recent zijn er waarnemingen uit Win-
terswijk (lc) en de Mariapeel (ft).

oecologie
in Nederland in hoofdzaak op vrijwel onbegroeide, iets 
vochtige kalkrijke bodem en op löss, bijvoorbeeld in leem- 
en mergelgroeven, o.a. bij Winterswijk (fS, HT), Het rooth en 
Bocholtz (cB, PP). ook Horion (1937) meldde een vondst uit 
een groeve bij Kreuznach (rheinland) en een grote popula-
tie op een puinhelling in het Bodensee-gebied in Baden (Ho-

rioN 1954), tussen eveneens talrijke B. nitidulum. Burmeister 
(1939) noemde als vaste begeleider Dyschirius intermedius. in 
zwitserland zeer algemeen in steen- en grindgroeven met 
een lemige ondergrond en op oevers met kiezel- en grind-
houdende leembodem, in de bergen tot ca.  m (MArGGi 

1992). Desender (1989A) noemt vooral plaatsen met kwelwater 
op lemige hellingen karakteristiek voor de habitat van B. 
milleri.
Vangpotten. Niet gevangen.

Biologie
Dagactief. voortplanting in het voorjaar. overwintering als 
imago in losse lemige grond en in krimpscheuren in lemige 
steile wanden (MArGGi 1992). De larve is onbekend. 
Dispersie: macropteer? volgens de metingen van Belgisch 
materiaal heeft de soort over het algemeen duidelijk geredu-
ceerde vleugels, terwijl bij slechts een deel van de dieren vol-
ledig ontwikkelde vliegspieren werden aangetroffen  (DESENDEr 

1989A).

Bedreiging
over eventuele bedreiging van deze soort ontbreken de ge-
gevens. Waarschijnlijk een goede indicator van geomorfolo-
gisch bijzondere plaatsen, echter zeer zeldzaam.

Taxonomie
De vangsten uit de Peel (KA & TH) kwamen uit een, in oecolo-
gisch opzicht afwijkende, kleine populatie, waarin één zeer 
afwijkend dier dat volgens Müller-Motzfeld (iN LiTT.) mis-
schien een nieuwe ondersoort is.

 Bembidion (Peryphus) monticola 

Areaal
West-Palearctische, in hoofdzaak montane soort van de Brit-
se Eilanden, Midden-Europa, zuid-finland en de Kaukasus. 
Areaalkarakteristiek: , Nederland: marginaal.

Voorkomen
in Nederland alleen in zuid-Limburg. op de Britse Eilan-
den het meest algemeen in Noord-Engeland, verder ver-
spreid in zuid-Engeland, Wales en zeer plaatselijk in ierland 
en Schotland (Luff 1998). in Denemarken zeer zeldzaam, en-
kele oude waarnemingen uit twee lokaties op jutland (BANGS-

HoLT 1983); als uitgestorven op de rode Lijst (jøruM 1995). ver-
der schaarse meldingen van zuid-finland en de aansluitende 
omgeving van vyborg in rusland (LiNDroTH 1985). incidenteel 
in Noord-Polen (BurAKoWSKi ET AL 1973-1974). in Duitsland niet 
in de Noord-Duitse laagvlakte, maar vooral in het alpenge-
bied (HorioN 1941). in het Duitse heuvelland en het middelge-
bergte zeer plaatselijk. in Baden-Württemberg zou de soort 
minder zeldzaam zijn, maar hij werd door Trautner (1992B) 
wel op de rode Lijst geplaatst. in zwitserland wijd verbreid, 
behalve in de hoogste delen (MArGGi 1992). in België vooral in 
het oosten (DESENDEr 1986). in vlaanderen uitgestorven (DESEN-

DEr ET AL. 1995). 
Status: in Nederland en het omliggend gebied duidelijk ach-
teruitgegaan (DESENDEr & TuriN 1986, 1989).

oecologie
Hygrofiel, stenotoop. Langs stromend water op enigszins 
beschaduwde plekken, op klei of zeer fijn zand, vaak met 
een laagje grind (LiNDroTH 1974, 1985). in Midden-Europa vooral 
in bergdalen en bergbossen, zeer weinig in het laagland (Bur-

MEiSTEr 1939). in zwitserland aan de meeste rivieren, vanaf het 
heuvelland tot montaan en subalpien, ca.  m (MArGGi 

1992); ook aan oevers van kleine beekjes, op grind- en kiezel-
strandjes
Vangpotten. Geen vangsten.

Biologie
Dagactief? voortplanting in het voorjaar. overwintering als 
imago, in zwitserland in december diep onder kiezels en 
grote stenen gevonden (MArGGi 1992). De larve is onbekend. 
Dispersie: Lindroth (1945) noemde de soort macropteer. Er 
zijn echter tot op heden nog geen vliegwaarnemingen be-
kend.

Bedreiging
Te weinig gegevens.

 Bembidion (Peryphus) modestum 

Areaal
Europese soort. vooral in de bergachtige streken op het con-
tinent: Alpen, jura, de Duitse en franse middelgebergten 
(zoals het centraal Plateau), Sudeten, Karpaten en de 
Noord-Balkan. Geïsoleerd in de Pyreneeën. Langs de grote 
rivieren zoals de Elbe, Loire, oder, rijn, Seine en Weser, 
soms tot ver in het laagland. Areaalkarakteristiek: , Neder-
land: marginaal.

 Bembidion milleri

 Bembidion monticola 
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 Bembidion modestum 

 Bembidion stephensii 

Voorkomen
in Nederland strikt fluviatiel, langs de grote rivieren in het 
midden van het land. Niet op de Britse Eilanden, Denemar-
ken en fennoscandië. in Duitsland langs bovengenoemde 
grote rivieren (zie Areaal), tot de omgeving van Hamburg en 
Berlijn. voor het rheinland gaf Horion (1937) hem echter als 
zeer zeldzaam op. verder in hoofdzaak montaan (HorioN 1941). 
in zwitserland goed vertegenwoordigd, maar vooral langs de 
grote rivieren. in België slecht één oude waarneming in het 
uiterste oosten (DESENDEr 1986). 
Niet opgenomen: de vindplaats Scheveningen (et) uit de 
lijst van Everts (oNGEPuBL., rMNH LEiDEN).
Status: bij ons vrij veel recente waarnemingen, in Nederland 
zeer waarschijnlijk niet achteruitgegaan.

oecologie
Hygrofiel. Een soort van zand- en grindbanken langs rivie-
ren, met een optimum in het heuvelland en het montane 
gebied. vaak gevonden op enige afstand van het water en op 
iets beschaduwde plaatsen (BurMEiSTEr 1939, MArGGi 1992). vooral 
ook op aangeslibde grond die met een kiezel- of grindlaag 
bedekt is (WirTHuMEr 1975). in Nederland soms op grindstrand-
jes die vaak bij de kribben in de grote rivieren voorkomen.
Vangpotten. Niet gevangen.

Biologie
Dagactief? voortplanting waarschijnlijk in het voorjaar. De 
volwassen dieren zijn echter ook gedurende de zomer en de 
vroege herfst doorlopend actief, zodat een maximale activi-
teit moeilijk is vast te stellen (MArGGi 1992). De larve is onbe-
kend. 
Dispersie: onvoldoende gegevens; waarschijnlijk macropteer 
(DESENDEr 1986).

Bedreiging
indirect bedreigd door de in sommige streken voorgenomen 
verlaging van de kribben ten behoeve van stroomregulering 
en natuurbouw (o.a. in de omgeving van Arnhem-Wagenin-
gen). Al te grondige restauratie van kribben langs de rivieren 
zou bovendien de grindoevertjes waarop de soort voorkomt 
kunnen vernietigen. Het verdient bovendien aanbeveling 
om onderhoud gespreid over een periode van verschillende 
jaren uit te voeren, waarbij oude kiezelstrandjes enkele jaren 
blijven liggen tussen de nieuw aangelegde. Het is een goede 
indicator van voor ons land bijzondere oevers.

 Bembidion (Peryphus) stephensii 

Areaal
Europese soort. in fennoscandië alleen in het uiterste zui-
den. in het Mediterrane gebied alleen in het noorden. in het 
zuiden van het verspreidingsgebied zeldzamer dan in Mid-
den-Europa. Naar het oosten tot Wit-rusland, West-oekra-
ine en Bulgarije. Geïntroduceerd in oost-canada (SPENcE 

1990). Areaalkarakteristiek: , Nederland: subcentraal.

Voorkomen
in Nederland praktisch beperkt tot de lemige kalkgronden 
van zuid-Limburg. in aantal aangetroffen in de grote steen-
groeve in de Muschelkalk te Winterswijk (fS, HT). Een schijn-

baar zeer geïsoleerde vindplaats betrof een kwelder bij Hol-
werd (TH). op de Britse Eilanden (pleksgewijs) wijd verbreid 
behalve in het noorden van Schotland, steeds plaatselijk en 
niet algemeen (LiNDroTH 1974, Luff 1998). in Denemarken zeer 
beperkt in oost-jutland (BANGSHoLT 1983). ook enkele waarne-
mingen bekend uit het uiterste zuidoosten van Noorwegen 
(LiNDroTH 1985). in Duitsland overal en plaatselijk niet zeld-
zaam (HorioN 1941). in het rheinland vrij zeldzaam en meestal 
in lemige groeven (HorioN 1937). in Baden-Württemberg op 
de waarschuwingslijst (TrAuTNEr 1992B). in zwitserland voorna-
melijk in het noorden en westen, daar op de rode Lijst 
(MArGGi 1992). in oost-België een reeks van oude waarnemin-
gen in het gebied onder zuid-Limburg (DESENDEr 1986), zeld-
zaam in vlaanderen (DESENDEr ET AL. 1995). 
Status: in Denemarken, Nederland en België bleef het aantal 
vindplaatsen vrijwel gelijk (DESENDEr & TuriN 1986, 1989).

oecologie
zeer hygrofiel, maar slechts gedeeltelijk aan rivieroevers, vol-
gens Luff (1998) vooral op kale, natte kleibodem, zowel aan de 
kust als in het binnenland. Met name op vochtige kleiige hel-
lingen of hellingen met lemige zand- of kalkbodem, liefst 
met uittredend kwelwater (LiNDroTH 1974, 1985). De habitat lijkt 
sterk op die van B. nitidulum in wiens gezelschap hij soms 
voorkomt. Hij heeft een voorkeur voor kale, schaars begroei-
de bodem, liefst met enige beschaduwing, zoals bijvoorbeeld 
onder struweel. Bij bovengenoemde vangst uit een kwelder, 
was van beschaduwing echter in de verre omtrek geen sprake. 
vooral op oude verweerde kalkbodem aan lemige steile 
wandjes en in steengroeven (BurMEiSTEr 1939). in zwitserland in 
het heuvelgebied van de Noord-Alpen, in zeldzame gevallen 
tot  m hoogte, daar soms ook op fijn zand (MArGGi 1992).
Vangpotten. Niet gevangen.

Biologie
De soort is nachtactief en houdt zicht overdag verborgen on-
der de vegetatie en in krimpscheuren of diep wegge kropen 
in de gangen van regenwormen (Lumbricus terrestris). voort-
planting in het voorjaar. ‘verse’ dieren vanaf augustus, die in 
het najaar echter weinig actief zijn (BurMEiSTEr 1939). overwin-
tering als imago. De larve is onbekend. 
Dispersie: macropteer. Spontane vlucht is waargenomen bij 
oslo (LiNDroTH 1945). ook Luff (1998) vermeldt dat hij goed en 
gemakkelijk vliegt. Gezien de geïsoleerde vindplaatsen in 
onder andere kalkgroeves, moet hij over een uitstekend ver-
breidingsvermogen beschikken.

Bedreiging
De mate van bedreiging van deze zeldzame soort is moeilijk 
vast te stellen. Een goede indicator van bepaalde natte ter-
reintypen, maar door de zeldzaamheid waarschijnlijk weinig 
bruikbaar.

 Bembidion (Peryphus) testaceum 

Areaal
West-Palearctische soort. Min of meer beperkt tot het berg-
land van West- Midden- en zuid-Europa. Naar het oosten 
tot de zwarte zee en Klein-Azië. Areaalkarakteristiek: , 
Nederland: submarginaal.
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Voorkomen
in Nederland beperkt tot het rivierengebied, maar daar niet 
zeldzaam. in Groot-Brittannië op de waarschuwingslijst (Hy-

MAN 1992) en daar eveneens beperkt tot rivieren. zeer plaatse-
lijk en zeldzaam in Engeland en zuid-Wales; oude waarne-
mingen zijn bekend van de ‘lowlands’ van Schotland en East 
Anglia, maar recentelijk niet gemeld van Schotland en niet 
bekend van ierland (LiNDroTH 1974, Luff 1998). Niet in Denemar-
ken en fennoscandië. in Duitsland voornamelijk in het zui-
den, in de Alpen en het middelgebergte in Bayern en Baden-
Württemberg; in het laatste gebied op de rode Lijst (TrAuT-

NEr 1992B). volgens Horion (1941) in het Duitse middelgebergte 
veel zeldzamer, niet in het laagland van de Nederrijn, het-
geen gezien de verspreiding in Nederland bijna onvoorstel-
baar is. in zwitserland zeer wijd verbreid (MArGGi 1992). in 
België waargenomen in een coherent klein gebied in de 
Noord-Ardennen, aansluitend bij het voorkomen in zuid-
Limburg. Aldaar echter alleen oude waarnemingen (DESENDEr 

1986). in vlaanderen mogelijk bedreigd (DESENDEr ET AL. 1995). 
Niet opgenomen: twee meldingen van de vindplaats Am-
sterdam (fu) uit de lijst van Everts (oNGEPuBL., rMNH).
Status: in Nederland is het aantal waarnemingen gestegen, 
maar in België zijn er minder recente waarnemingen (DESEN-

DEr & TuriN 1986, 1989).

oecologie
Hygrofiel, montaan. Een echte oeversoort van het heuvel-
land en bergachtig gebied (BurMEiSTEr 1939), penetratie in het 
laagland alleen langs grote rivieren, met de verspreiding in 
ons rivierengebied als uiterste voorkomen. in zwitserland 
tot ca.  m. De habitat lijkt sterk op die van de soorten 
van het subgenus Bembidionetolitzkya (MArGGi 1992), zoals B. 
atrocoeruleum en B. fasciolatum; niet zelden in gezelschap 
van deze. Altijd aan oevers van stromend water, met steen-
slag, kiezel of grind en meestal een ondergrond van fijn 
zand.
Vangpotten. Niet gevangen.

Biologie
Dagactief. voortplanting in het voorjaar. overwintering als 
imago. De larve is onbekend. 
Dispersie: macropteer. vliegwaarnemingen zijn niet ver-
richt, hoewel de vliegspieren en vleugels altijd optimaal ont-
wikkeld zijn (DESENDEr 1989A).

Bedreiging
Hyman (1992) voorziet een mogelijke bedreiging in water-
bouwkundige werken ten behoeve van waterstandregulatie 
(bij ons betreft dit o.a. verlaging van kribben in het kader 
van Plan ooievaar en verbetering van de waterafvoer, (bv in 
de omgeving van Wageningen) en daarnaast ook waterver-
vuiling. Gezien de al geruime tijd durende vervuiling van 
het rijnwater en de frequente waarnemingen van de soort in 
deze periode, is deze laatste vrees voor Nederland waar-
schijnlijk ongegrond. De soort hoort tot de zeer kenmer-
kende en in ons gebied zeldzame fauna van montane oever-
bewoners.

 Bembidion (Peryphus) tetracolum 

Areaal
Palearctische soort. in geheel Europa, westelijk Noord-Afri-
ka en Klein-Azië. Niet in het noorden van fennoscandië en 
rusland. Naar het oosten tot in de Kaukasus en Siberië. Ge-
importeerd in oost-canada (SPENcE 1990). Areaalkarakteris-
tiek: , Nederland: centraal.

Voorkomen
in Nederland en alle omliggende landen een zeer gewone 
soort. op de Britse Eilanden, inclusief ierland, algemeen in 
het gehele gebied (Luff 1998), evenals in Denemarken (BANGS-

HoLT 1983). in fennoscandië vooral algemeen aan de Noorse 
kust en in het zuiden van zweden en finland (LiNDroTH 1945, 

1985). in Duitsland verbreid in het gehele gebied (HorioN 1941, 

TrAuTNEr & MüLLEr-MoTzfELD 1995). ook in zwitserland zeer ge-
woon, volgens Marggi (1992) daar waarschijnlijk de meest al-
gemene loopkever. in België een van de meest algemene 
soorten (DESENDEr 1986). 
Status: in het gehele gebied sterk vooruitgegaan (DESENDEr & 

TuriN 1986, 1989).

oecologie
zeer eurytoop, gematigd hygrofiel (DEN BoEr 1977, Luff ET AL. 

1989). Gewoonlijk op open, vochtige kleibodem met een mo-
zaïekvegetatie van grassen en kruiden, langs eutrofe oevers 
van rivieren in het binnenland en stroompjes in estuaria aan 
de kust, maar ook ver van water verwijderd (LiNDroTH 1974, 

1985). ook op beschaduwde plaatsen zoals in struweel, op 
open plekken in lichte bossen en in natte broekbossen (THiE-

LE 1977). Met name op cultuurland, zoals akkers en weilanden. 
vanaf het laagland tot in bergdalen, tot ca.  m (BurMEiS-

TEr 1939). in diverse experimenten bleek de soort vrij ongevoe-
lig ten aanzien van temperatuur (eurytherm) maar licht-
schuw te zijn (THiELE 1977).
Vangpotten. Groep: eu(h) ( series, . individuen). 
De habitat van deze soort omvat een brede range van ter-
reintypen, met uitzondering van bepaalde duinterreinen [-

] en naaldbossen [-]. Hij is ook slecht vertegenwoor-
digd in heiden [-] en de matig vochtige loofbossen [-]. 
Het optimum van deze soort licht klaarblijkelijk in de voch-
tige terreintypen, bij voorkeur op kleigronden, met een piek 
in de ijsselmeerpolders [-]. Eurytopie:  (pres = , en 
sim = ,). Bodem en Vocht: geen voorkeur. Begeleiders: 
Loricera pilicornis ,% (,%) en wederzijds > % An
chomenus dorsalis ,% (,%).

Biologie
Dagactief. voortplanting in het voorjaar en jonge dieren in de 
herfst (BurMEiSTEr 1939). overwintering als imago. volgens Lin-
droth (1985) wordt op akkers een belangrijke bron van voedsel 
gevormd door de eieren van plaaginsecten. Bij kweken bleken 
eieren dan ook beter als voedsel te voldoen dan potwormen 
(TD). Het voorkomen van B. tetracolum zou daarmee kunnen 
bijdragen aan het stabiliseren van de aantallen van plaaginsec-
ten. De larve is opgenomen in de tabel van Luff (1993).
Dispersie: dimorf, met een duidelijke scheiding tussen de 
morfen (DESENDEr 1989A). De gevleugelde vorm beschikte door-
gaans ook over goede vliegspieren (zie ook fig. ). vlieg-
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waarnemingen zijn zeldzaam, onder andere uit Dren the: 
april , mei , juni  (TvH). in oevers ligt doorgaans het per-
centage gevleugelde individuen duidelijk hoger dan in cul-
tuurlanden, waar vrijwel alleen kortvleugelige worden aange-
troffen (DESENDEr 1989A, Luff 1998). in de ijsselmeerpolders al 
vroeg aangetroffen en daar nog steeds zeer talrijk (KB, HS).

Bedreiging
Niet bedreigd. De soort is gevoelig voor gif en verdwijnt vol-
gens Müller (1971) snel na aanraking met herbiciden, maar is 
daarentegen vrij ongevoelig voor bemesting en vaak talrijk op 
cultuurlanden. Door zijn grote eurytopie weinig bruikbaar.

 Bembidion (Peryphus) tibiale 

Areaal
West-Palearctische soort. in de bergen van West-, Midden-, 
en oost-Europa; niet in het zuiden van het Mediterrane ge-
bied. Naar het oosten tot in Klein-Azië en de Kaukasus. Ge-
importeerd in oost-canada (SPENcE 1990). De soort kan niet 

boreomontaan genoemd worden (vErGELijK HorioN 1951). Are-
aalkarakteristiek: , Nederland: submarginaal.

Voorkomen
in Nederland alleen in zuid-Limburg en in het rivierenge-
bied, zeer plaatselijk bij Millingen (kc) (TG). in Groot-
Brittannië eveneens plaatselijk, maar wijd verbreid en soms 
talrijk, vooral in het noorden en westen (LiNDroTH 1974, Luff 

1998). Niet in Denemarken. Behalve enkele oude waarnemin-
gen uit zuid-Noorwegen, niet in fennoscandië (LiNDroTH 

1945, 1985). in Duitsland was de soort volgens Horion (1935B ) in 
de e eeuw verder langs de rijn verbreid dan in de jaren 
dertig jaren. Niet in de Noord-Duitse laagvlakte, maar aan 
praktisch alle bergrivieren en beken in het Duitse middelge-
bergte en de Alpen (HorioN 1941). in zwitserland in het gehele 
gebied (MArGGi 1992). in België in de Ardennen zeer wijd ver-
breid (DESENDEr 1986), maar in vlaanderen als uitgestorven op 
de rode Lijst (DESENDEr ET AL. 1995). 
Niet opgenomen: de vindplaats Amsterdam (fu) uit de 
lijst van Everts (oNGEPuBL., rMNH LEiDEN).
Status: in Nederland en de Ardennen niet achteruitgegaan 
(DESENDEr & TuriN 1986, 1989).

oecologie
Hygrofiel. Hij behoort oecologisch tot de montane groep 
die met enkele uitlopers tot het heuvelland of het laagland 
reikt, zoals B. atrocoeruleum, B. fasciolatum en B. testaceum. 
Een soort van onbegroeide oevers met steenslag, van bergbe-
ken en -rivieren, op ietwat beschaduwde plaatsen (LiNDroTH 

1974, 1985, Luff ET AL. 1989). ook op de Britse Eilanden in het 
hoogland op stenige en grindachtige oevers, vaak zeer dicht 
bij de waterlijn (Luff 1998). in zwitserland vooral vanaf het 
heuvelland tot in het montane en alpiene gebied tot boven 
de  m, in italië zelfs tot boven de  m (MArGGi 1992). 
Langs rivieren soms tot in de uitlopers van het heuvelland, 
maar niet tot in het ‘echte’ laagland volgens Burmeister (1939). 
in zwitserland tussen de  en  m hoogte de domi-
nante oeversoort (MArGGi 1992). in België vooral in utm-hok-
ken met een (water)verval van meer dan  m per kilometer 
(DESENDEr 1986).
Vangpotten. Niet gevangen.
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Genus Tachys 

soort -

Behoort met Tachyta tot de kleinste loopkeversoorten. Ze 
zijn meestal minder dan  mm groot, waardoor ze gemak-
kelijk over het hoofd worden gezien.

areaal
In subtropische en tropische streken is het aantal soorten 
zeer talrijk; ze treden daar op als de oecologische vervangers 
van Bembidion (LIndroth 1985). Wereldwijd meer dan  
soorten (KryZhanovsKIj In prep., erWIn et aL. 1977) waarvan minder 
dan  in het palearctisch gebied. In europa ca.  soorten 
(turIn 1981), in nederland zes (fig. ).

Oecologie
evenals Bembidion-soorten zijn het oeverbewoners, in eu-
ropa aan rivieroevers vaak in het gezelschap van stenotope 
soorten van dat genus. voor de ordinatie (Tachys parvulus) 
zie fig. .

Biologie
de bij ons voorkomende soorten zijn alle voorjaarsvoort-
planters. Ze zijn alle macropteer en over het algemeen tot 
vliegen in staat.

Taxonomie
de nederlandse soorten zijn opgenomen in de tabellen van 
Boeken (1987) en Freude et al. (1976). Zuidelijke soorten zijn 
deels te vinden in jeannel (1941-1942), oost-europese soorten 
in Kryzhanovskij (1970). de subgenera worden tegenwoordig, 
vooral in Zuid-europa, door sommige auteurs als zelfstan-
dige genera geclassificeerd.

 Tachys (Tachys) bistriatus

areaal
West-palearctische soort. In geheel europa, behalve ten 
noorden van de lijn Zuid-engeland - Midden-denemarken 
- Letland - Moskou. ook op Madeira (Machado 1992). Areaal-
karakteristiek: , nederland: submarginaal.

Voorkomen
In nederland heeft de soort een zeer onduidelijk versprei-
dingspatroon. Mogelijk komt hij ook in het noorden van 

het land voor (gezien de meldingen uit denemarken), maar 
daar echter nog niet gevonden. op de Britse eilanden is hij 
thans waarschijnlijk beperkt tot Zuid-engeland, waar hij al-
leen aan de kust regelmatig wordt gesignaleerd (LuFF 1998); ou-
dere records bestaan van east anglia en noordelijk tot york-
shire en Zuid-Wales. voor Groot-Brittannië op de waarschu-
wingslijst (hyMan 1992). In denemarken zeer zeldzaam en be-
perkt tot de oostelijke eilanden aan de kust, maar soms in 
aantal (BanGshoLt 1983). horion (1941) meldde hem voor duits-
land als vrij algemeen in het westen en het zuiden, maar 
zeldzamer in het midden en zeer zeldzaam in het noorden. 
In het rheinland niet aan de nederrijn, in Westfalen niet in 
het laagland. In Zwitserland in het gebied vanaf Genève tot 
aan de Bodensee algemeen, verder in tessin (MarGGI 1992). In 
België zeer verspreid (desender 1986), in vlaanderen als be-
dreigd op de rode Lijst; laatste vangst: vucht  (desender 

et aL. 1995). 
Status: in België na  nog wel gevonden in het gebied 
aansluitend aan Zuid-Limburg, maar sterk in aantal vind-
plaatsen achteruitgegaan (desender 1986). In nederland en de-
nemarken is er geen duidelijke achteruitgang te zien (desen-

der & turIn 1986, 1989).

Oecologie
op vochtige, zandige of kleiige bodem langs stilstaand of 
stromend water. In het noorden van het verspreidingsgebied 
ogenschijnlijk meer aan de zeekust, maar wel langs zoet 
water (LIndroth 1974, 1985). Larsson (1939) geeft een beschrijving 
van een vangplaats met steile kleiwanden langs de deense 
kust, waar de soort diep in spleten en krimpscheuren, soms 
in aantal gevangen werd. In Karelië en Midden-europa ook 
langs rivieroevers vanaf het heuvelland tot in het montane 
gebied, tot ca  m (BurMeIster 1939, MarGGI 1992). In Zwitser-
land eveneens bewoner van lemige of zandig-modderige, 
enigszins beschaduwde oevers, meestal op niet te grote af-
stand van het water (MarGGI 1992). horion (1954) en Lindroth 
(1945) meldden de soort echter ook als regelmatige bewoner 
van bosranden en open venige plekken in bossen, op grote 
afstand van water.
Vangpotten. niet gevangen.

Biologie
Waarschijnlijk tenminste gedeeltelijk nachtactief. voortplan-
ting in het voorjaar (Larsson 1939, LIndroth 1985). overwintering 
als imago in graspollen en onder stenen. de jonge dieren 
verschijnen in september. volgens Marggi (1992) klimmen de 

hoofdstuk 8 de soorten: tachys



 Tachys bistriatus

Figuur 

Tachys: aantal soorten per hok, 
 klassen (- soorten).
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Biologie
dagactief, de soort leeft in kleine holletjes op zandige plek-
ken en verlaat deze op zeer warme middagen. hij loopt en 
vliegt dan vlak langs de oever (BurMeIster 1939). de biologie is 
beschreven door Kurka (1975). voortplanting in het voorjaar. 
overwintering als imago op enige afstand van het water 
onder grote stenen (MarGGI 1992). de larve is onbekend. 
Dispersie: macropteer. vliegwaarnemingen tot dusverre in-
direct gemeld door Burmeister (1939) en Luff (1998). volgens 
de metingen van desender (1989a) heeft de soort steeds opti-
maal ontwikkelde vleugels en volledig ontwikkelde vlieg-
spieren en zeker tot vliegen in staat.

Bedreiging
de soort is bij ons zeker kwetsbaar, al is nog geen echte 
achteruitgang gesignaleerd.

Taxonomie
door diverse auteurs ingedeeld bij het subgenus Bembidio-
netolitzkya. de indeling bij het subgenus Peryphus volgt 
Lindroth (1985), die dit op taxonomische gronden beargu-
menteert.

 Bembidion tibiale 
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