
Dispersie: dimorf, met een vliegwaarneming uit Drenthe: 
augustus  (TVH). C. rotundicollis is een van de voorbeelden 
van goed dispergerende en koloniserende bossoorten, ver-
gelijkbaar met Leistus rufomarginatus en Harpalus laevipes. 
In België is het aantal gevleugelde gemiddeld ca. ,%, 
maar in het oosten van het land is dit percentage veel ho-
ger dan aan de kust, tot meer dan -% (DesenDer 1989a). 
In nederland is dit in het westen en het centrum van het 
land ca. -%, in Drenthe % (Den Boer 1963). In noord-
Duitsland werden door Lindroth (1945) uitsluitend gevleu-
gelde kevers gevangen. De verschillen zijn te verklaren 
door de uitbreiding van deze atlantische soort vanuit 

West-Frankrijk in noordoostelijke richting, waarbij de ge-
bieden dicht bij de kust van België en nederland het eerst 
gekoloniseerd zijn. Bij het Belgische materiaal werden 
slechts weinig macroptere met volledig ontwikkelde vlieg-
spieren aangetroffen (DesenDer 1989a). De soort ontwikkelt 
vliegspieren slechts in een bepaalde periode van de ont-
wikkeling, namelijk kort voor de reproductiefase (Den Boer 

eT aL. 1990). ook aangetroffen in bossen in oostelijk Flevo-
land.

Bedreiging
niet bedreigd. niet bruikbaar als indicatorsoort.

hoofdstuk 8 de soorten: sphodrus



Genus sphodrus 

soort 

slechts één grote, zeer opvallende soort.

Areaal
West-Palearctisch (monotypisch) genus (CasaLe 1988). Volgens 
Hurka (1996) zou een tweede soort tot het genus horen.

oecologie en biologie
Zie soortbespreking. niet in vangpotten.

Taxonomie
Dit monotypische genus behoort tot de sphodrina, een 
grote groep van, hoofdzakelijk Mediterrane, ondergronds 
en in grotten levende Pterostichini (CasaLe 1988).

 sphodrus leucophthalmus 
Grote kelderloopkever

Areaal
Palearctische soort. europa behalve het noorden, oorspron-
kelijk synantroop in steden tot ± ° noorderbreedte en naar 
het oosten tot Klein-azië, de Kaukasus, Iran, afghanistan, 
India. ook op de Canarische eilanden (MaCHaDo 1992). Te-

genwoordig in noord-europa geheel verdwenen. In Zuid- 
en Zuidwest-europa en noord-afrika nog verbreid, maar 
in noordelijke en oostelijke richting worden de europese 
meldingen schaarser; zie voor een uitgebreid overzicht van 
de verspreiding: Casale (1988). Areaalkarakteristiek: , (uitge-
storven).

Voorkomen
In nederland slechts weinig, alle zeer oude, waarnemin-
gen. Het meest recent is de melding uit rimburg (Lim-
burg) van  (PP). De melding uit een mergelgroeve te 
Valkenburg (aVr) (ZIe ooK KLynsTra 1951), is om diverse rede-
nen een twijfelgeval. In Groot-Brittannië waarschijnlijk 
geïntroduceerd, de meeste waarnemingen eveneens bij 
menselijke bebouwing. nog steeds voorkomend in enge-
land en Wales, verbreid, noordelijk tot yorkshire en Zuid-
Wales, maar zeer zeldzaam; twijfelachtig in Ierland en 
schotland (LuFF 1998). In Denemarken dateert de laatste 
vangst van  (BanGsHoLT 1983); als uitgestorven op de 
rode Lijst (JøruM 1995). In Zweden gedurende de laatste  
jaar slechts één waarneming in een kelder bij Halmstad 
(LInDroTH 1986). Horion (1941) berichtte dat de soort sedert 
 in Duitsland sterk achteruit is gegaan en thans mo-
gelijk geheel verdwenen, op diverse rode Lijsten (BLaB eT aL. 

1984, TrauTner & MüLLer-MoTZFeLD 1995). In Zwitserland waar 
hij alleen in het westen is waargenomen, dateert de laatste 
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Figuur  
Laemostenus terricola,  
kleine kelderloopkever

vangst van ca.  (MarGGI 1992). In oost-België na  
nog diverse keren waargenomen (DesenDer 1986). In Frank-
rijk in de Haute savoie nog in  gevangen. Zeldzaam 
in Vlaanderen (DesenDer eT aL. 1995). 
Status: in het gehele noorden van het vroegere verspreidings-
gebied verdwenen of zeer sterk achteruitgegaan.

oecologie
De oecologie van deze soort is niet echt duidelijk. Volgens 
Vigna Taglianti (1982) is het geen echte grottensoort, alhoewel 
wel van grotten genoemd (BurMeIsTer 1939). Hij leeft in Zuid-
europa onder andere in nesten van knaagdieren, en is zeer 
plastisch ten aanzien van klimatologische omstandigheden, 
als gevolg waarvan hij zich over een zeer groot, vele klimaat-
typen omvattend, gebied heeft kunnen uitbreiden (CasaLe 

1988). In noordelijke streken uitsluitend synantroop gevon-
den, in kelders, bakkerijen, stallen, molens, soms in gezel-
schap van Laemostenus terricola en de kelderkever Blaps mu
cronata (zwartlijven, Tenebrionidae) (LInDroTH 1974, 1986). 
Doordat dit een doorgaans slecht onderzocht milieu is, is de 
soort ook stellig onderbemonsterd. In Midden-europa werd 
hij aangetroffen in het laagland en de bergdalen (BurMeIsTer 

1939). algemeen wordt aangenomen dat vooral verbeterde hy-
giëne sedert de tweede helft van de vorige eeuw en het ver-

dwijnen van grote kelders, hebben bijgedragen tot het uit-
sterven van de soort.
Vangpotten. niet gevangen.

Biologie
nachtactief. Voortplanting in de herfst (augustus-septem-
ber?), maar ook als adult in de winter waargenomen (MarGGI 

1992). De kever leeft waarschijnlijk verschillende jaren. De 
larve is opgenomen in de tabel van Luff (1993). 
Dispersie: macropteer. De vleugels zijn volledig ontwik-
keld. De soort is zeker tot vliegen in staat (CasaLe 1988) en 
Müller (1926) nam in noord-Italië spontane vlucht op licht 
waar. Luff (1998) veronderstelt dat de soort in onze streken 
niet tot vliegen in staat is, maar een goed vliegvermogen 
lijkt ook hier de enige verklaring voor de (vroegere) lokale 
verspreiding in het noordelijk deel van europa.

Bedreiging
De soort moet beschouwd worden als een inmiddels weer 
verdwenen cultuuradventief en zal, dankzij een klaarblijke-
lijk goed verbreidingsvermogen, hooguit zeer incidenteel 
weer in onze streken kunnen worden aangetroffen. Deze 
waarnemingen zullen verder van weinig betekenis zijn. on-
bruikbaar als indicatorsoort.

de loopkevers van nederland



Genus LAemosTenus 

soort 

synoniem
Prystonychus Dejean.

Middelgrote tot grote (ca. - mm), slanke, op Pteros
tichus-soorten lijkende loopkevers. De soorten zijn zwart, al 
dan niet met een blauwe of bruine metalige weerschijn.

Areaal
Dit ruim  soorten tellende genus is in hoofdzaak West-
Palearctisch; het verspreidinggebied loopt van Zuid-europa 
en noord-afrika via Centraal-azië tot de Himalaya (CasaLe 

1988). Het zwaartepunt ligt in het noorden van Marokko, 
het zuiden van europa, Klein-azië en het Midden-oosten. 
europa telt ruim  soorten. slechts één soort wordt in 
nederland aangetroffen.

oecologie
Veel soorten hebben een min of meer ondergrondse levens-
wijze, maar de meeste zijn geen echte grottendieren en be-
schikken dan ook over ogen. De diepte waar de soorten le-
ven tussen dikke steenlagen, in rotsspleten en holen van 
zoogdieren, is vaak zeer specifiek voor de soort. Voor de or-
dinatie zie fig. .

Biologie
Zie de soortbespreking.

Taxonomie
evenals Sphodrus hoort dit genus tot de sphodrina. een be-
langrijk werk over deze in hoofdzaak ondergronds levende 
Pterostichini, waarin ook zeer uitgebreid wordt ingegaan op 
de biogeografie van deze groep, is de monografie van Casale 
(1988).

 Laemostenus (pristonychus) terricola
Kleine kelderloopkever

Areaal
euro-Kaukasische soort. Hij komt voor op IJsland en ver-
der in europa, noordelijk tot ca. ° noorderbreedte, in 
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