
Figuur 

Stomis pumicatus.
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 Stomis pumicatus

Genus sTOmis 

soort 

Gestrekte bruine tot zwarte soorten van ongeveer - mm.

areaal
holarctisch genus met het Mediterrane gebied en het Mid-
den-oosten (Kaukasus, Iran) als hoofdverspreidingsgebied 
en één nearctische soort (Bousquet 1983). er zijn ongeveer vijf-
tien soorten, waarvan zeven in europa (hurKa 1996). een en-
kele soort reikt tot japan. In nederland één soort.

Oecologie en biologie
Zie de bespreking van Stomis pumicatus; voor de ordinatie 
zie fig. .

Taxonomie
enkele van de europese soorten worden soms als ondersoor-
ten gezien (GhIdInI 1957) maar door anderen weer als goede 
soorten aangemerkt (MaGIstrettI 1965).

 stomis pumicatus 

areaal
West-palearctische soort. Geheel europa, zonder het noor-
den. In het zuiden tot aan de Middellandse Zee, zonder de 
eilanden. naar het oosten tot Klein-azië en de Kaukasus. 

Areaalkarakteristiek: , nederland: subcentraal.

Voorkomen
In praktisch geheel nederland, niet zeldzaam. op de Britse 
eilanden wijd verbreid, het meest talrijk in Zuid- en oost-
engeland, meer plaatselijk in Wales, schotland en Ierland 
(LuFF 1998). ook vrij gewoon in denemarken (BanGshoLt 1983), 
in Fennoscandië alleen in Zuid-Zweden, vooral aan de zuid-
kust en op Öland en Gotland (LIndroth 1945, 1986). In duits-
land bijna overal gewoon, alleen in het oosten (Branden-
burg) wat zeldzamer (horIon 1941). In Zwitserland en grote 
delen van Midden-europa, behalve de hoge alpen, eveneens 
verbreid en een vrij gewone soort (MarGGI 1992). In België in 
het gehele land (desender 1986). 
Status: de soort is in denemarken enigszins achteruitgegaan, 
maar in nederland en België is het aantal bezette utm-hok-
ken gelijk gebleven of iets toegenomen (desender & turIn 1986, 

1989).

Oecologie
hygrofiel, cultuurvolger. In experimenten bleek de soort eu-
rytherm en lichtschuw te zijn (thIeLe 1977). vooral op matig 
vochtige, lemige of kleiige, humusrijke bodem, met een 
voorkeur voor lichte cultuurterreinen zoals graslanden en 
vrij open maar beschaduwde terreintypen zoals tuinen, par-
ken met een vrij rijke vegetatie, onbeheerde graslanden, bij-
voorbeeld in uiterwaarden (LIndroth 1974, 1985), maar ook in 
open bostypen (o.a. Barndt et aL. 1991). vaak aangetroffen in 
nesten van mollen en knaagdieren, en voorkomend van het 
laagland tot ca.  m (BurMeIster 1939, MarGGI 1992). hij 
wordt zelden in zeer grote aantallen gevangen.
Vangpotten. Groep: d ( series, . individuen). er 
zijn geen vangsten van puur venige of zandige bodem en 
open oevers [-, -]. de hoogste dichtheden en presen-
ties in loofbossen [-] maar niet in het eiken-haagbeu-
kenbos []. verder vooral in beschaduwd-vochtige terrei-
nen, zoals natte bossen en struwelen, ruderale terreinen en 
kruidenrijke graslanden [-]. Eurytopie:  (pres = , 
en sim = ,). Bodem en Vocht: geen voorkeur. Begelei-
ders: Nebria brevicollis ,% (,%) en Loricera pilicornis 
,% (,%).
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Biologie
nachtactief. voortplanting in het voorjaar, jonge dieren in 
de herfst. overwintering geschiedt als volwassen dier, maar 
gedurende het gehele jaar kunnen adulten worden aange-
troffen. de larve is beschreven door Luff (1993) en Zetto 
Brandmayr & Marano (1993). 
Dispersie: dimorf. over het algemeen worden van deze 
soort uitsluitend brachyptere exemplaren gevonden (o.a. 

BanGshoLt 1983, desender 1989a, LuFF 1998). In de Ijsselmeerpolders 
zijn echter al in een vroeg stadium ook gevleugelde exempla-
ren aangetroffen. Waarschijnlijk komen macroptere exem-
plaren in zeer lage dichtheden voor, maar voldoende om in 
gunstige omstandigheden aanzet te kunnen geven tot kolo-
nisatie. hij heeft zich later in de polders gevestigd (sIepeL et 

aL. 1996).

Bedreiging
eurytope soort, weinig bruikbaar als indicator.

Genus POecilus 

soort -

Middelgrote ovale soorten. Grootte ca. - mm. Ze zijn 
over het algemeen metaalkleurig.

areaal
een holarctisch genus met ca.  soorten, waarvan ca  in 
het palearctisch gebied. het genus is onderverdeeld in vijf 
subgenera waarvan twee in europa (arndt & hurKa 1992, hurKa 

1996). In europa ongeveer  soorten, waarvan vijf in neder-
land (fig. ).

Oecologie
vooral in open biotopen zoals droge zandige terreinen, hei-
den, kalkhellingen; maar ook zijn enkele soorten gespeciali-
seerd op vochtiger terreintypen zoals oevers. de bij ons 
voorkomende soorten variëren van tamelijk eurytoop (P. ver-
sicolor) tot stenotoop (P. kugelanni en punctulatus). de Poeci-
lus-soorten zijn opgenomen in de ordinatie van de Pteros-
tichus-soorten (fig. ). veel onderzoek aan Poecilus-soorten 
is verricht door onder anderen den Boer (1977 e.a.), Bommar-
co (1997) en Mols (1993).

Biologie
In hoofdzaak dagactieve soorten. evenals Pterostichus, uit-
eenlopende reproductiecycli. de larven van Poecilus zijn be-
schreven door arndt & hurka (1992).

Taxonomie
de soorten van dit genus werden veelal onder Pterostichus 
geplaatst. het is echter duidelijk geworden dat het in deze 
opvatting om een polyfyletische groep ging en op grond van 
taxonomische kenmerken, maar ook op grond van de afwij-
kende oecologische voorkeur is daarom besloten om, in te-
genstelling tot enkele belangrijke West-europese taxonomi-
sche werken (o.a. LIndroth 1974, 1986), Poecilus-soorten niet meer 
onder Pterostichus op te nemen. dit in navolging van recente 
ontwikkelingen in de literatuur over de Midden-europese 

Figuur 

Poecilus lepidus.

hoofdstuk 8 de soorten: poecilus
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 Poecilus cupreus 

synoniem
Pterostichus cupreus

areaal
palearctische soort. In geheel europa behalve het noorden. 
Zuidelijk tot de Middellandse Zee inclusief de grote eilan-
den. naar het oosten tot in siberië, tot de rivier de Lena en 
tot centraal-azië. Areaalkarakteristiek: , nederland: sub-
centraal.

Voorkomen
In nederland vooral in kleigebieden. op de zandgronden 
ontbreekt hij weliswaar niet geheel, maar is daar aanmerke-
lijk zeldzamer. op de Britse eilanden vooral algemeen in het 
zuiden, maar plaatselijker en minder gewoon in het noorden 
en in Ierland (LuFF 1998). In Fennoscandië beperkt tot het zui-
den van Zweden en Finland, in noorwegen alleen in het 
uiterste zuiden (LIndroth 1945, 1986). vrij algemeen in dene-

Figuur 

Poecilus: aantal soorten per hok, 
 klassen (- soorten).
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