
bekend. In Frankrijk zeer incidenteel in het (noord)oosten 
(BonaDona 1971), maar in oost-Frankrijk met een ononder-
broken verspreidingsgebied vanaf elzas-Lotharingen tot 
aan de Pyreneeën (HorIon 1965). 
Status: in Denemarken en nederland sterk in aantal vind-
plaatsen achteruitgegaan (DesenDer & TurIn 1986, 1989), mogelijk 
inmiddels geheel verdwenen.

oecologie
De soort is een oost-Palearctisch steppenelement en vrij 
algemeen op cultuurland in oost-europa (LInDroTH 1974, 1986). 
Vooral na de oogst, op velden en akkers, soms in grote aan-
tallen (BurMeIsTer 1939, MarGGI 1992). Meestal gevonden in ho-
pen plantenresten of gras (HorIon 1965).

Vangpotten. Geen vangsten.

Biologie
Dagactief, actief in de zon (BurMeIsTer 1939). Horion (1965) 
beschreef dat de dieren ’s middags in grashalmen klim-
men. Voortplanting in het najaar, met naar alle waar-
schijnlijkheid winterlarven en jonge dieren in het voor-
jaar. De larve is opgenomen in de tabellen van arndt (1991) 
en Luff (1993). 
Dispersie: macropteer. Diverse vliegwaarnemingen zijn 
bekend uit oost-europa

Bedreiging
onvoldoende gegevens. onbruikbaar als indicator.

 Synuchus vivalis

hoofdstuk 8 de soorten: synuchus



Genus synuchus 

soort 

Vrij kleine, gestrekte, bruinige soorten - mm.

Areaal
Het aantal bekende soorten ligt boven de  (KM). Hiervan is 
het merendeel Palearctisch, vooral aziatisch (meer dan  
soorten). enkele soorten komen ook voor in het oriëntaal-
se gebied (HurKa 1996). slechts twee soorten komen in europa 
voor, waarvan één in nederland. Twee soorten in noord-
amerika (BaLL 1960).

oecologie en biologie
Zie soortbespreking. Voor de ordinatie zie fig. .

Taxonomie
een revisie van het genus is gepubliceerd door Lindroth 
(1957).

 synuchus vivalis 

synoniem
Synuchus nivalis auctt.

Areaal
Palearctische soort. Verspreid in grote delen van europa, 
behalve het uiterste noorden. naar het oosten tot siberië, 
het amoergebied en Klein-azië. In het alpengebied zeld-
zaam. Areaalkarakteristiek: , nederland: subcentraal.

Voorkomen
In nederland verbreid en niet zeldzaam. op de Britse ei-
landen wijd verbreid, waarschijnlijk ook in Ierland (LInD-

roTH 1974, LuFF 1998). In Denemarken eveneens over het ge-
hele land, maar niet algemeen (BanGsHoLT 1983). In Fennos-
candië verspreid tot ongeveer de poolcirkel, in het zuiden 
van Zweden en Finland niet zeldzaam (LInDroTH 1945, 1986). 
In Duitsland over het algemeen niet zeldzaam en in prak-
tisch het gehele land, behalve in het alpengebied, waar de 
soort zeldzaam en geïsoleerd voorkomt (HorIon 1941). In 
Zwitserland eveneens zeldzaam, uit bepaalde delen (enga-
din) verdwenen (MarGGI 1992). In België evenals bij ons een 

verbreide, en - nog - niet zeldzame soort. 
Status: hoewel hij in Duitsland nergens op de rode Lijst 
staat, is hij in nederland en Denemarken sterk achteruit-
gegaan qua aantal vindplaatsen (DesenDer & TurIn 1986, 1989).

oecologie
eurytoop, mesofiel. een soort van vrij open en niet te droge 
zand- of grindbodem met soms enige bijmenging van klei, 
in tuinen, parken en akkers. Kenmerkend is een spaarzame 
vegetatie met grassen of struikheide (Calluna vulgaris). ook 
aan bosranden en in lichte bossen (LInDroTH 1974, 1986), maar 
bij een onderzoek van heggen in een cultuurlandschap in 
Duitsland, werd hij uitsluitend in het veld aangetroffen 
(THIeLe 1964B). Vanaf het laagland tot in bergdalen, tot ca. 
 m volgens Burmeister (1939). niet zelden op (niet te 
intensief gebruikte) cultuurgrond. Hij wordt bijna altijd in 
lage aantallen gevangen. In Zwitserland minder xerofiel dan 
in het noorden van het areaal, daar voorkomend tot ca. 
 m (MarGGI 1992)

Vangpotten. Groep: eu(e) ( series,  individuen). De 
vangsten beslaan bijna het gehele spectrum. niet gevangen 
in enkele zeer natte en/of open terreintypen, zoals hoog-
veen [], zeeduinen [] en oevers [-]. Verder ontbreekt 
hij in enkele bostypen [, , ] en scoort relatief laag in 
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 Synuchus vivalis

 Olisthopus rotundatus

de overige drogere bossen. De hoogste scores vinden we in 
heiden [-], duinen en cultuurland [, -], vochtig bos 
en grasland [-], en akkers in de polders. Eurytopie:  
(pres = , en sim = ,). Bodem en Vocht: geen voor-
keur. Begeleiders: geen.

Biologie
nachtactief. De voortplanting vindt plaats in de herfst, al-
leen de larven overwinteren. De ‘verse’ dieren verschijnen in 
de zomer. De larve is opgenomen in de tabel van Luff (1993). 
S. vivalis is waarschijnlijk slechts ten dele carnivoor (LInD-

roTH 1986). Van de verwante soort S. impunctatus maakt het 
vrouwtje een soort ondergronds kamertje, waarin zaden 
worden opgeslagen, als voedsel voor de larve (ManLey 1971). 
Dispersie: di(poly)morf. Lindroth (1945) is er van overtuigd 

dat bij de soort zowel functionele als niet-functionele vleu-
gels kunnen voorkomen. Desender (1989a) onderzocht mate-
riaal uit de Pyreneeën en België. De resultaten kwamen 
praktisch overeen, met dien verstande dat er een brede range 
van vleugellengten werd gemeten, zonder dat er sprake was 
van een duidelijke scheiding tussen de lang- en kortvleuge-
lige vorm. er werden echter geen volledig ontwikkelde 
vliegspieren gevonden. Bijna volledig ontwikkelde vliegspie-
ren werden wel gevonden door Tietze (1963). De soort is wel 
al vroeg in de IJsselmeerpolders aangetroffen en komt in 
Zuidelijk Flevoland nog steeds voor in randen van akkers 
(sIePeL eT aL. 1996).

Bedreiging
Wellicht bedreigd. niet bruikbaar als indicatorsoort.

de loopkevers van nederland



Genus oLisThopus 

soort 

Kleine zwartbruine of donker metaalkleurige soorten, van 
ca. -, mm.

Areaal
Het genus is Holarctisch en telt ongeveer  soorten, 
waarvan tien in het Palearctisch gebied. Zeven soorten zijn 
gevonden in noord-amerika ten noorden van Mexico 
(BaLL 1960). Vijf europese soorten en één nederlandse (TurIn 

1981).

oecologie en biologie
Zie soortbespreking. Voor de ordinatie zie fig. .

Taxonomie
De vijf europese soorten zijn opgenomen in de tabel van 
Trautner & Geigenmüller (1987).

 olisthopus rotundatus

Areaal
West-Palearctische soort. noordelijk tot ongeveer -° 
noorderbreedte en naar het oosten tot West-rusland, de 
Kaukasus en Klein-azië. niet in het zuiden van het euro-
pese Mediterrane gebied. Areaalkarakteristiek: , neder-
land: centraal.

Voorkomen
In nederland het meest waargenomen op de zandgron-
den, inclusief de duinstreek. op de Britse eilanden zeer 
verbreid, hoewel de meeste waarnemingen in Ierland van 
de kust komen (LuFF 1998). In Denemarken in het gehele 
land (BanGsHoLT 1983). In Fennoscandië tot ongeveer ° 
noorderbreedte. in Zweden en Finland, langs de noorse 
westkust iets noordelijker tot ° noorderbreedte In heel 
Duitsland verspreid, maar pleksgewijs, wel vaak talrijk (Ho-

rIon 1941). In noordwest-europa vaak niet zeldzaam, maar 
in Zuid-Duitsland en de elzas veel zeldzamer. In Baden-
Württemberg en diverse andere gebieden staat hij op de 
rode Lijst (TrauTner 1992B, TrauTner & MüLLer-MoTZFeLD 1995). 
In Zwitserland zeer zeldzaam en daar eveneens op de rode 
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