
 Platynus livens

en broekbossen met veel schaduw, niet montaan. uit bo-
venstaand overzicht van vangsten in natte bossen in neder-
land blijkt, dat de soort zeer verbreid is en waarschijnlijk 
sterk onderbemonsterd, evenals diverse andere soorten van 
moeras- en broekbossen (vergelijk: Agonum viridicupreum 
en Badister unipustulatus).
Vangpotten. Groep: d ( series,  individuen). De vang-
sten komen alle uit vochtige tot natte loofbossen [-, 
-], maar niet uit het eiken-haagbeukenbos []. Zeer 
waarschijnlijk sterk onderbemonsterd. Eurytopie:  (pres 
= , en sim = ,). Bodem: rivierklei. Vocht: . Begelei-
ders: onvoldoende gegevens uit vangpotten. Bij handvang-
sten vaak samen met Leistus fulvibarbis en Patrobus atroru
fus (TH, TG).

Biologie
nachtactief? Voortplanting in het voorjaar. De soort werd 
in de winter in grote aantallen aangetroffen achter schors 
(TG & rD). De larve is opgenomen in de tabellen van arndt 
(1991) en Luff (1993). 
Dispersie: macropteer. Vliegwaarnemingen zijn bekend.

Bedreiging
onvoldoende gegevens. De soort is relatief onbekend, 
waarschijnlijk omdat de biotoop waar deze soort leeft lange 
tijd weinig geliefd is geweest bij verzamelaars. Mogelijk een 
zeer goede indicator van waardevolle natte bossen. Het ver-
dwijnen van natte bossen en verdroging door verlaging van 
de grondwaterstand zijn belangrijke bedreigingen.
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Genus AGonum

soorten -

synoniemen
Europhilus Chaudoir.

De soorten van dit omvangrijke genus verschillen sterk in 
kleur en grootte. De afmetingen liggen tussen de  en  
mm.

Areaal
Dit genus is, mits in brede zin gezien (zie ‘Taxonomie’) ver-
spreid over alle grote faunistische regio’s van de wereld en 
telt ruim  soorten. Het merendeel van de soorten en 
subgenera wordt echter gevonden in de noordelijke gema-
tigde streken, met name van de oude Wereld. In noord-
amerika komen ca.  soorten voor (erWIn eT aL. 1977). Zeer 
veel van de ca.  europese soorten hebben grote arealen, 
die vaak een groot deel van het Palearctisch gebied beslaan. 
In nederland komen  soorten voor (fig. ).

oecologie
Agonum-soorten zijn voor het merendeel uitermate hygro-
fiel, vooral voorkomend op beschaduwde, vochtige tot nat-

te plaatsen. sommige soorten zijn zeer eurytoop en komen 
dan ook voor in dynamische milieus, zoals ruderale plaatsen 
en cultuurland. ordinatie van Agonum en recent afgesplits-
te genera in fig. .

Biologie
er zijn zowel dag- als nachtactieve soorten. over het alge-
meen zijn het voorjaarsvoortplanters en van diverse soorten 
is bekend dat ze meer dan één keer aan de voortplanting 
deelnemen (Wasner 1979). In hoofdzaak carnivoor (LInDroTH 

1986). Behalve de ongevleugelde A. ericeti, zijn de meeste 
soorten macropteer en slechts enkele di(poly)morf; het 
vliegvermogen varieert echter van soort tot soort (zie de be-
sprekingen en fig. , ).

Taxonomie
In brede zin werd onder Agonum een groot aantal supra-
specifieke taxa ondergebracht (ZIe JunK & sCHenKLInG 1931). aan-
sluitend bij de classificatie zoals die in veel Mediterrane lan-
den al geruime tijd wordt gebruikt (o.a. JeanneL 1941-1942; VIGna 

TaGLIanTI 1993; ZaBaLLos & Jeanne 1994), en thans ook in Midden-
europa wordt toegepast (TrauTner eT aL. 1997, sCHMIDT 1998), is 
een aantal voormalige subgenera uit het oude polyfyletische 
genus Agonum s.l. gelicht om als zelfstandig genus te worden 

Figuur 

Agonum: aantal soorten per hok, 
 klassen (, , , -, -, -, 
-, - soorten).
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behandeld. Het betreft hier enkele, voorheen vaak onder Pla
tynus samengevatte genera: Anchomenus, Limodromus, Platy
nus, Oxpselaphus en Paranchus. Europhilus wordt in navolging 
van schmidt (1998) gehandhaafd als subgenus van Agonum. 

 Agonum (Agonum) dolens 

Areaal
Palearctische soort. De noordgrens ligt in noord-Fenno-
scandië, de zuidgrens bij nederland, Midden-Duitsland en 
Zuid-Polen. naar het oosten tot het amoergebied en 
Kamtsjatka. Areaalkarakteristiek: , nederland: marginaal.

Voorkomen
In nederland vooral in het fluviatiele gebied, zeldzaam. niet 
op de Britse eilanden. In Denemarken zeldzaam en zeker 
niet gevestigd (BanGsHoLT 1983); op de rode Lijst (JøruM 1995). In 
noorwegen alleen in het zuidoosten, verder in Fennoscandië 
zeer verspreid langs rivieren, het meest talrijk in het noorden, 
tot ca. ° noorderbreedte (LInDroTH 1945, 1986). In Duitsland 
van de nederrijn tot de oostgrens, maar in nordrhein-West-
falen zeer zeldzaam en in de meeste gebieden op de rode 
Lijst (HorIon 1941, TrauTner & MüLLer-MoTZFeLD 1995). niet in 
Zuid-Duitsland, oostenrijk en Zwitserland (MarGGI 1992). In 
België één oude vondst in het noorden, tussen antwerpen en 
roosendaal (DesenDer 1986), echter niet op de Vlaamse fauna-
lijst (DesenDer eT aL. 1995). 
Status: in nederland en het omliggend gebied is het aantal 
vindplaatsen achteruitgegaan, maar mogelijk is er te weinig 
gezocht. Tot voor kort was de laatste waarneming uit  
(ZIe TurIn 1982B). In mei  werd de soort na hoog water op-
nieuw gevonden in aanspoelsel langs de IJssel bij Fortmond 
(eP & HT). In  werd hij gevangen langs de rijn, in een 
sparrenbosje op enige afstand van de rivier (TH) en in  
nog eens in een eikenbosje, evenals de vorige waarneming 
op de Wageningse Berg. Daarna werd meer gericht naar de 
soort gezocht en werd hij op diverse plaatsen langs de rijn 
gevangen, o.a. in de Blauwe Kamer en bij de haven van Wa-
geningen (HeIJerMan & KeTeLaar 1991). ook langs de IJssel, bij 
Lathum (): (JW) en Deventer () (rK). Heijerman & 
Ketelaar (1991) komen in hun uitgebreid overzicht van de re-
cente vangsten in nederland tot de conclusie dat de soort 
lange tijd over het hoofd is gezien, mogelijk gedeeltelijk ver-
oorzaakt door zijn zeldzaamheid.

oecologie
een strikte oeversoort, die vooral voorkomt op de modde-
rige oevers van meren en rivieren, met een vrij dichte vege-
tatie van o.a. zeggen (Carex) (LInDroTH 1986). Vooral langs de 
grotere rivieren, zoals in Duitsland langs de elbe, oder en 
Weser (HorIon 1941). Heijerman & Ketelaar (1991) vonden dat 
de nederlandse vangsten goed overeenkomen met het beeld 
uit de literatuur en veronderstelden dat de vangsten op de 
Wageningse Berg in verschillende bostypen, op ca.  m 
afstand van de uiterwaarden van de rijn, op toeval berust-
ten. De vangsten in het bos werden gedaan in juni en juli, 
mogelijk betreft het hier oecologische ‘missers’ van disper-
gerende dieren (vergelijk in dit verband de bespreking van 
A. marginatum). aan de oevers van rivieren worden de die-
ren veelal geaggregeerd aangetroffen (LInDroTH 1986, JW).

Vangpotten. niet gevangen.

Biologie
nachtactief? Voortplanting in het voorjaar. na de zomer 
worden de adulten nauwelijks meer waargenomen. Waar-
schijnlijk overwintering als volwassen dier. De larve is on-
bekend. 
Dispersie: macropteer. er zijn vliegwaarnemingen bekend, 
o.a. nabij renkum op licht (Ba) en in de nacht van  op  
augustus  in de Blauwe Kamer bij Wageningen, even-
eens op licht (HeIJerMan & KeTeLaar 1991).

Bedreiging
onvoldoende gegevens.

 Agonum (Agonum) ericeti 

Areaal
europese soort, boreomontaan. De verspreiding lijkt enigs-
zins op die van de eveneens tyrfobionte Bembidion humerale 
(HorIon 1954). Voornamelijk in noord-europa, tot het uiter-
ste noorden van Fennoscandië. Zuidelijk tot de Franse Jura, 
de alpen, noord-Italië (Venezia Tridentine) en de Karpaten. 
De opgave voor noord-spanje (LInDroTH 1986) kon niet met de 
checklist van Zaballos & Jeanne (1994) en de overige litera-
tuur in overeenstemming worden gebracht. naar het oosten 
tot noordwest-rusland. Areaalkarakteristiek: , nederland: 
submarginaal.

Voorkomen
In nederland voornamelijk in Drenthe, maar ook in de Peel 
en het noorden van Zuid-Limburg (reCLaIre & Van Der WIeL 1946, 

BerGer & PooT 1970, De VrIes 1994, 1996, Ka & TH). In de Twentse en 
achterhoekse veengebieden kon de soort nog niet worden 
vastgesteld. op het moment met name in Drenthe nog in 
diverse terreinen aanwezig (De VrIes 1994), soms talrijk. In 
Groot-Brittannië verbreid, maar vooral in Wales en schot-
land. In engeland ook in Dorset en Hampshire, maar zeer 
plaatselijk, subfossiel bekend uit somerset, maar geen recente 
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waarnemingen (DuFF 1993); verassend genoeg niet waargeno-
men in Ierland (LInDroTH 1974, LuFF 1998). Door Hyman (1992) op 
de waarschuwingslijst geplaatst. In Denemarken zeer zeld-
zaam, alleen van Jutland bekend (BanGsHoLT 1983). In Fenno-
scandië verspreide opgaven van Zuid-noorwegen, en het 
grootste deel van Zweden, plaatselijk en vooral in het noor-
den zeldzaam, het meest algemeen in Finland (LInDroTH 1986). 
In Duitsland vooral in de grote hoogvenen van de noord-
Duitse laagvlakte, zeldzaam maar plaatselijk soms zeer talrijk 
(HorIon 1941, 1954, TrauTner & MüLLer-MoTZFeLD 1995). In het zuiden, 
vanaf het rheinland meer in bergvenen, zoals de Hoge Venen 
op  m, vrij algemeen. In Duitsland zowel in de omgeving 
van Bremen (MossaKoWsKI 1991) als In Baden-Württemberg 
(TrauTner 1992B) op de rode Lijst. In Midden-europa ligt de 
zuidgrens in het montane gebied, in het hoogveen van de 
Franse en Zwitserse Jura, aldaar plaatselijk (MarGGI 1992). In 
Zwitserland op de rode Lijst. In België alleen in de Hoge 
Venen (DesenDer 1986), niettemin ook op de Vlaamse faunalijst 
als mogelijk bedreigde soort (DesenDer eT aL. 1995).
Niet opgenomen: een vangst van  uit Leuvenum (ft). 
Status: in nederland, Denemarken en België is het aantal 
vindplaatsen ongeveer gelijk gebleven (DesenDer & TurIn 1986, 

1989).

oecologie
Tyrfobiont, thermofiel, stenotoop. In glaciale en oude post-
glaciale venen (HorIon 1941). Wanneer aan de voorwaarde van 
een zure bodem (ph ,-,) (KroGerus 1960) met een dikke 
organische laag voldaan wordt, is hij daarbinnen soms vrij 
eurytoop en kan zowel op open plekken als in lichte bossen 
worden aangetroffen en zowel op natte veenmosplekken, als 
op drogere, vergraven terreindelen (Mariapeel , waar hij 
in alle vangseries gevonden werd) (Ka & TH). ook Paje & Mos-
sakowski (1984) vonden een voorkeur voor ph-waarden van 
,-, bij onderzoek met behulp van een zuurorgel. een 
voorkeur die gedeeld werd door enkele andere typische veen-
soorten, zoals Pterostichus aterrimus en P. rhaeticus. over het 
algemeen staat A. ericeti bekend als een exclusief aan hoog-
veen gebonden soort, het liefst voorkomend in vegetaties met 
pollen struikheide (Calluna vulgaris), dopheide (Erica tetra

lix), bosbes (Vaccinium myrtillus), en meestal ook veenmos 
(Sphagnum) en veenbes (Oxycoccus palustris) (De VrIes 1994, LInD-

roTH 1974, 1986, MossaKoWsKI 1970a). De hoogste aantallen worden 
meestal gevonden nabij afgeplagde grond en pas gestoken 
turf, vooral tijdens de eerste successiestadia van de vegetatie, 
wanneer een open mozaïekachtige vegetatie van jonge heide 
ontstaat. Het liefst in licht geaccidenteerd terrein met klein-
schalige vochtgradiënten en aanwezigheid van veenmosplek-
ken (Van essen 1993). Volgens Lindroth (1986) zeer thermofiel, 
omdat hij graag in de zonneschijn rondloopt op bijna zwarte, 
zeer hete, open plekken tussen de vegetatie. na een grote 
brand in het Fochteloërveen in aantal aangetroffen op de 
brandplek (HT). Hij komt voor van het laagland tot ca.  
m hoog in de bergen (BurMeIsTer 1939, MarGGI 1992).
Vangpotten. Groep: a ( series, . individuen). De 
vangsten komen voor het overgrote deel uit heiden [-], 
waarbij de categorie vegetaties met buntgras (Corynephorus 
canescens) [] het slechtst scoort. De score in het eiken-ber-
kenbos [], behoort tot bovengenoemde vangsten uit de 
Mariapeel. Eurytopie:  (pres = , en sim = ,). Bodem: 
hoogveen. Vocht: geen voorkeur. Begeleiders: Pterostichus di
ligens ,% (%), Amara lunicollis % (,%), Calathus 
melanocephalus/cinctus ,% (,%), Poecilus versicolor 
,% (,%), Pterostichus niger ,% (%), Bradycellus 
ruficollis ,% (%), Dyschirius globosus ,% (,%), Cal 
erratus ,% (,%), Poecilus lepidus ,% (,%), Oxyp
selaphus obscurus ,% (,%), Bradycellus harpalinus 
,% (,%), Notiophilus aquaticus ,% (,%), Ptero
stichus rhaeticus (zeer waarschijnlijk niet Pterostichus nigrita) 
,% (,%), Trichocellus cognatus ,% (,%) en weder-
zijds > % Cymindis vaporariorum % (,%)

Biologie
Dagactief, met name bij zonnig weer. Voortplanting in het 
voorjaar vanaf april, met een top in mei. De eerste imago’s 
komen al in februari-maart te voorschijn. De ‘verse’ dieren 
verschijnen in juni-juli. De volwassen dieren overwinteren. 
De larve is opgenomen in de tabellen van arndt (1991) en Luff 
(1993). 
Dispersie: brachypteer. In verschillende delen van noord-
west-europa werden zeer overeenkomstige conclusies over de 
vleugelontwikkeling vastgesteld (Den Boer eT aL. 1980, DesenDer 

1989a, LInDroTH 1945, MossaKoWsKI 1970a). Hoewel de vleugelrudi-
menten relatief groot zijn, is hij beslist niet tot vliegen in 
staat.

Bedreiging
Het min of meer gelijk gebleven aantal waarnemingen in ons 
land, is vooral te danken aan een uitgebreid onderzoek dat 
H. de Vries uitvoerde over de overlevingskansen en (mogelij-
ke) genetische verarming van deze ongevleugelde soort in 
kleine populaties in Drenthe (De VrIes & Den Boer 1990). on-
danks het feit dat met vrij grote zekerheid kan worden aan-
genomen dat de bestaande populaties van deze soort in sterke 
mate van elkaar zijn geïsoleerd, kon De Vries (1996) geen gene-
tische erosie aantonen. Wel toonde hij aan dat deze soort be-
dreigd is door de sterke verkleining en fragmentatie van het 
hoogveenareaal. Het uitsterven van enkele kleine populaties 
werd reeds eerder aangetoond (De VrIes 1994). Deze soort levert 
een van de meest sprekende voorbeelden van de isolatie van 
een soort op oecologische eilanden en het oppervlakte-effect 
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uit de eilandbiogeografie (De VrIes & Den Boer 1990). Belangrijk is 
daarom het behoud van grote natuurgebieden met een goede 
infrastructuur. Hyman (1992) ziet ook een grote bedreiging in 
de verdroging van venen door drainage van landbouwgron-
den, iets dat bij ons bijvoorbeeld ook in de Peel actueel is. 
Het is waarschijnlijk goed mogelijk om in correct gerestau-
reerde hoogvenen, zoals bij het Haaksbergerveen de soort, 
met grote kans op succes, te (her)introduceren. A. ericeti is 
een doelsoort in het kader van een werkplan tot behoud van 
genetisch kapitaal in de provincie Drenthe. Door concrete 
maatregelen ten gunste van dergelijke doelsoorten, hoopt 
men ook andere hoogveensoorten als Limodromus krynickii, 
Anisodactylus nemorivagus en Bembidion humerale te behou-
den. A. ericeti is een goede indicator van ongestoorde oligo-
trofe hoogvenen en veentjes.

Taxonomie
De soort is zeer variabel in kleur, vergelijkbaar met Poecilus 
lepidus, van roodachtig groen tot blauw of geheel zwart. Voor 
zover bekend is dit niet geografisch bepaald.

 Agonum (Agonum) gracilipes 

Areaal
West-Palearctische soort. Zuidelijk tot noord-Italië en de 
noord-Balkan. noordoostelijke soort, tot in West-siberië. In 
noordwest-europa hoofdzakelijk periodieke, incidentele ves-
tigingen. Areaalkarakteristiek: , nederland: marginaal 
(zwerfsoort).

Voorkomen
Hij wordt incidenteel als zwerver in ons land waargenomen 
en is waarschijnlijk nooit gevestigd geweest. Dat dit zwerven 
soms zeer massaal kan plaatsvinden, wordt treffend geïllus-
treerd door de volgende drie waarnemingen. Het gaat hier 
om vangsten die alle in hetzelfde jaar, in dezelfde periode en 
onder dezelfde omstandigheden plaatsvonden: 

  Wijster,  juli  in een vangpot; in de nacht / 
juli in een lichtval, Ba.

  arnhem,  augustus , door een openstaand raam  
’s avonds naar binnen gevlogen, TG.

  Maastricht,  juli , eveneens door een openstaand 
raam, rB.

niet met zekerheid op de Britse eilanden gevestigd, maar wel 
nu en dan immigranten, over het algemeen aan de oostkust, 
vooral in oost-engeland (HyMan 1992, nasH 1983). ook gevonden 
aan de kusten van Wales (FoWLes & BoyCe 1992) en Zuidwest-
schotland (CroWson 1980); niet in Ierland (LuFF 1998). In Dene-
marken ook zeer weinig voorkomend, met een afnemend 
aantal waarnemingen sedert  (BanGsHoLT 1983). Hetzelfde 
geldt voor het zuiden van Fennoscandië (LInDroTH 1986). In 
Duitsland nog het meest in het noorden, zeldzaam in Mid-
den- en Zuid-Duitsland (HorIon 1941), in bijna alle gebieden 
op de rode Lijst (TrauTner & MüLLer-MoTZFeLD 1995). Horion 
(1965) plaatste deze soort samen met o.a. Cicindela germanica, 
Calosoma sycophanta, Tachys bisulcatus en Diachromus germa
nus in de categorie der ‘Wanderkäfer’, en wel tot de ‘Binnen-
wanderer’. Hij bedoelt daarmee soorten die wel tot de Duitse 

fauna behoren, maar die weinig plaatstrouw zijn en in enkele 
gevallen beschouwd kunnen worden als opportunistische no-
maden. In Midden-europa zeer zeldzaam en voor Zwitser-
land als verdwenen op de rode Lijst (MarGGI 1992). In België 
slechts enkele verspreide waarnemingen (DesenDer 1986). als 
zeldzaam op de Vlaamse lijst (DesenDer eT aL. 1995). 
Status: over de status van deze fluctuerende soort valt weinig 
te zeggen.

oecologie
arvicol (ManDL 1978). over de soort zijn betrekkelijk weinig ge-
gevens te vinden. op stranden onder wier gevonden (HyMan 

1992, LInDroTH 1945, 1986). Verder in akkers, weilanden, heide- en 
veengebieden en aan de voet van bomen, onder stenen en in 
strooisel (BurMeIsTer 1939). Deze opsomming zal zeker ook 
plaatsen betreffen waar de soort min of meer toevallig is te-
rechtgekomen. Het is moeilijk vast te stellen wat de repro-
ductiebiotoop is. Het meest waarschijnlijk zijn nog de opga-
ven van Dahl (1928) die meldde dat de soort vochtige plekken 
langs rivier- of meeroevers bewoont, en daar leeft in mos en 
onder bladeren. Horion (1941) meldde dat de soort in het 
bergland algemener is dan in het laagland en veronderstelde 
dat hij ’s zomers naar bergland migreert en overwintert in de 
lagere delen. Hiervoor kon echter nog geen ondersteunende 
informatie gevonden worden.
Vangpotten. Geen vangsten.

Biologie
nachtactief. Volwassen dieren zijn waargenomen in de pe-
riode mei-september (BurMeIsTer 1939, HyMan 1992). Voortplan-
ting waarschijnlijk in het voorjaar. De larve is onbekend. 
Dispersie: macropteer, blijkens vele nachtelijke vangsten met 
lichtvallen een zeer goede vlieger. Waarschijnlijk heeft hij een 
dispersiefase in de zomer (zie bovengenoemde lichtvangsten). 
Geprononceerde zwerver, vanuit het vasteland van europa 
tot op de Britse eilanden (zie boven).

Bedreiging
onvoldoende gegevens en niet bruikbaar als indicatorsoort.

 Agonum (Agonum) impressum

Areaal
Palearctische soort. In europa een oostelijke verspreiding, 
met uitlopers tot nederland en noordoost-Frankrijk. naar 
het oosten tot Tibet en Japan. Volgens Horion (1941) ook in 
noord-amerika. Dit kon echter niet worden teruggevonden 
in de werken van Ball (1960), erwin et al. (1977) en spence (1990). 
Areaalkarakteristiek: , nederland: marginaal.

Voorkomen
In nederland slechts enkele oude waarnemingen en waar-
schijnlijk nooit gevestigd. Klynstra (1939) betwijfelde de juist-
heid van de opgave voor de nederlandse fauna, en reclaire 
& Van der Wiel (1946) verklaarden de soort voorlopig als ver-
vallen. Later bevestigde hij de determinatie van een vangst 
van Van roon bij eindhoven (KLynsTra 1951); maar waarschijn-
lijk is ook deze vindplaats twijfelachtig en derhalve niet in 
de kaart opgenomen. op de Britse eilanden en in Denemar-
ken komt de soort niet voor. In Fennoscandië alleen in het 

 Agonum gracilipes 

hoofdstuk 8 de soorten: agonum




.
.
.

.
.
.
.
.

DNOSAJJMAMFJ

Turin et al. 2000. In: Nederlandse Fauna 3: 374-397



 Agonum (Agonum) lugens

 Agonum marginatum

uiterste oosten (LInDroTH 1986). In Duitsland verbreid maar 
pleksgewijs, met grote gaten in het verspreidingsgebied en 
steeds zeer zeldzaam en incidenteel (TrauTner & MüLLer-MoTZ-

FeLD 1995). In het rheinland slechts één vangst (HorIon 1941), 
niet op de faunalijsten van Bremen (MossaKoWsKI 1991), Berlijn 
(BarnDT eT aL. 1991) en Baden-Württemberg (TrauTner 1992B). In 
Zwitserland verscheidene vangsten, maar slechts enkele van 
na , op de rode Lijst (MarGGI 1992). Marggi meldde enkele 
waarnemingen uit Bayern en oostenrijk. niet in België. 
Status: over de status van deze soort bestaat nog geen duide-
lijkheid. Mogelijk was de conclusie van reclaire & Van der 
Wiel (1946) juist, en behoort hij uit de nederlandse fauna ge-
schrapt te worden.

oecologie
Hygrofiel, montaan(?). een soort van zandige of grindachtige 
oevers van meren, meestal op humusrijk fijn zand met een 
min of meer gesloten vegetatie (LInDroTH 1986). Vooral in 
aanspoelsel(gordels), in Midden-europa eveneens langs ri-
vieren (LInDroTH 1945). In het laagland en in bergdalen, tot ca. 
 m (BurMeIsTer 1939). er zijn geen speciale gegevens over 
de oecologie in Midden-europa (MarGGI 1992).
Vangpotten. Geen vangsten.

Biologie
Dagactief? Voortplanting zeer waarschijnlijk in het voorjaar, 
met imago-overwintering. Volgens Burmeister (1939) komen 
de vangsten uit de maanden mei-juli. De larve is onbekend. 
Dispersie: macropteer volgens Lindroth (1945) en zonder twij-
fel beschikt hij over vliegvermogen. Geen vliegwaarnemin-
gen bekend.

Bedreiging
Mogelijk niet inlands; onvoldoende gegevens.

 Agonum (Agonum) lugens

Areaal
West-Palearctische soort. In het noorden tot Ierland, Zuid-
scandinavië en estland en zuidelijk tot noord-afrika, sici-

lië, de Balkan. naar het oosten tot de oeral en de Kaukasus. 
Areaalkarakteristiek: , nederland: submarginaal.

Voorkomen
In nederland zeer verspreide opgaven. Meermalen waarge-
nomen op Texel in de jaren zestig, met recente bevestigin-
gen, afkomstig uit vangpotbemonsteringen (fu) (Hn) in 
- en in - (BB). In  bij Winterswijk 
(lc) achter schors van een in het water liggende boom-
stam, tussen een groot aantal andere Agonum-soorten (Fs), In 
 op de Berghofweide (gs) in Zuid-Limburg (TG). op 
de Britse eilanden alleen in Ierland (County Clare), onlangs 
ontdekt (anDerson 1985), tot nu toe vier lokaties; ook bekend 
van de Kanaaleilanden (anDerson 1996, LuFF 1998). In Denemar-
ken zeer zeldzaam, slechts één vangst na  (BanGsHoLT 1983). 
In Fennoscandië alleen iets algemener in Zuidoost-Zweden 
(LInDroTH 1986). In Duitsland verbreid, maar overal zeer zeld-
zaam, in nordrhein-Westfalen slechts enkele vondsten (Ho-

rIon 1941). niet genoemd op de faunalijst van Bremen (Mossa-

KoWsKI 1991), maar wel op de rode Lijsten van Berlijn (BarnDT 

eT aL. 1991) en Baden-Württemberg (TrauTner 1992B). Volgens 
Marggi (1992) wordt hij in alle Franse moerasgebieden aange-
troffen, in Zwitserland in de heuvels van westelijk Midden-
Zwitserland en het noordwesten. In België slechts drie oude 
lokaties in het westen (DesenDer 1986). In Vlaanderen als uitge-
storven op de rode Lijst (DesenDer eT aL. 1995). 
Status: in nederland en het omliggend gebied gelijk geble-
ven in aantal vindplaatsen of plaatselijk achteruitgegaan.

oecologie
op zachte modderige bodem aan dicht begroeide oevers van 
meren en plassen, tussen weelderige, hoge vegetatie van riet 
(Phragmites australis), biezen (Scirpus) en vlotgras (Glyceria), 
vaak met enige beschaduwing van struweel of verspreid 
staande boomgroepjes (LInDroTH 1986, LuFF 1998). soort van het 
laagland en het middelgebergte (BurMeIsTer 1939). In Midden-
europa vaak in rietlanden in periodiek overstroomd gebied 
of verlande terreinen op zeer moerassige bodem (MarGGI 1992).

Vangpotten. niet in de set voor oecologische classificatie.

Biologie
nachtactief? Burmeister (1939) gaf aan dat adulten in de pe-
riode maart-juli actief zijn. Voortplanting in mei-juni. De 
jonge dieren verschijnen doorgaans in het najaar, maar er is 
ook een waarneming van mei bekend (LInDroTH 1945). Ze 
overwinteren in dood hout of in holle oude rietstengels 
(MarGGI 1992). De larve is onbekend. 
Dispersie: macropteer. er zijn verscheidene vliegwaarnemin-
gen bekend.

Bedreiging
onvoldoende gegevens. Waarschijnlijk een goede indicator 
van bijzondere oevers en verlandingen, echter zeer zeldzaam 
en derhalve weinig bruikbaar.

 Agonum (Agonum) marginatum 

Areaal
West-Palearctische soort. Geheel europa tot -° noorder-
breedte. naar het oosten tot West-azië. Verder in noord-

de loopkevers van nederland



0

20

40

60

80

oevers,
kwelders

rietlanden eabeschaduwd 
vochtig

bossencultuur 
op zand

duinenheiden,
hoogveen

0

0,2

0,4

0,6

33312621161261

Presentie %

Abundantie


 

A
go

nu
m

 m
ar

gi
na

tu
m













DNOSAJJMAMFJ













DNOSAJJMAMFJ

Turin et al. 2000. In: Nederlandse Fauna 3: 374-397



 Agonum dolens

 Agonum ericeti

 Agonum gracilipes

hoofdstuk 8 de soorten: agonum



voor  en niet
gedateerde vondsten

 - 

 - 

Turin et al. 2000. In: Nederlandse Fauna 3: 374-397



 Agonum impressum

 Agonum lugens

 Agonum marginatum

de loopkevers van nederland



Turin et al. 2000. In: Nederlandse Fauna 3: 374-397



afrika, op Madeira, de Canarische eilanden en de azoren. 
Areaalkarakteristiek: , nederland: subcentraal.

Voorkomen
In nederland wijd verbreid, maar met een concentratie 
langs de rivieren en kustgebieden. op de Britse eilanden 
praktisch overal, maar in het noorden van engeland, Wales 
en in schotland plaatselijker (LuFF 1998). In Denemarken 
eveneens vrij algemeen en over het gehele gebied verbreid 
(BanGsHoLT 1983). In Zweden mogelijk achteruit gegaan sedert 
 (LInDroTH 1986). In heel Duitsland (HorIon 1941). In Zwit-
serland in de Jura, het middenwesten en het noorden (MarG-

GI 1992). In België vooral in het westen verbreid (DesenDer 1986). 
Status: in nederland en het omliggend gebied is het aantal 
vindplaatsen gestegen (DesenDer & TurIn 1986, 1989).

oecologie
Hygrofiel, thermofiel. op natte klei, leem of lemig zand 
met een ijle vegetatie, in het noorden van europa vooral in 
terreinen aan de zeekust, zoals kwelders, tussen grassen (LInD-

roTH 1974, 1986). ook in het binnenland aan oevers van poelen 
en meren, meestal dicht bij het water. op de Britse eilan-
den zowel aan de kust als in het binnenland (LInDroTH 1974). 
In Midden-europa vooral langs rivieren, maar ook aan 
vlakke oevers van meren en langzaam stromende rivieren, 
doorgaans op zonnige plekken (BurMeIsTer 1939, MarGGI 1992). In 
de Jura tot ca.  m hoog, maar in de alpen lager. Vaak 
gevonden in rietafval (Phragmites australis). In nederland 
op diverse plaatsen langs de rijn in vangpotten in lichte 
bossen gevangen, op - m afstand van de uiterwaar-
den, zowel bij Wageningen (TH) als bij Doorwerth (HT). De 
betekenis van deze vangsten is echter nog niet geheel duide-
lijk. Mogelijk gaat het hier om migrerende dieren (vergelijk 
de bespreking van A. dolens op dit punt).
Vangpotten. Groep: h ( series, . individuen). De 
vangsten komen uit een grote range van terreintypen, maar 
de hoogste scores zijn te vinden in de rietlanden [-], op 
drooggevallen bodem en oevers [-]. In mindere mate in 
een aantal andere terreintypen zoals vochtige heiden [-], 
natte bossen en struwelen [-], polders en kwelders [, 
]. Klaarblijkelijk mijdt hij hoogveen [], cultuurterreinen 
op zand [-], zware bossen [, -] en ook kalkgras-
land []. Eurytopie:  (pres = , en sim = ,). Bodem: 
lemig zand. Vocht: geen voorkeur. Begeleiders: alleen Lori
cera pilicornis ,% (,%).

Biologie
Dagactief, rondlopend bij zonneschijn. Voortplanting in het 
voorjaar. De dieren verschijnen al vroeg in het jaar en na sep-
tember worden adulte dieren nauwelijks meer waargenomen 
(LInDroTH 1986). overwintering als volwassen dier. De larve is 
opgenomen in de tabellen van arndt (1991) en Luff (1993). 
Dispersie: macropteer. De dieren zijn altijd in het bezit van 
optimaal ontwikkelde vleugels en operationele vliegspieren 
(DesenDer 1989a). Vliegwaarnemingen o.a. uit Drenthe: mei , 
juni , september  (TVH). Het was een vroege immigrant in 
de IJsselmeerpolders (HaeCK 1971) maar daar later praktisch 
weer verdwenen.

Bedreiging
niet bedreigd. niet bruikbaar als indicatorsoort.

3 Agonum (Agonum) afrum 

synoniem
Agonum moestum auct. nec. Duftschmid.

Areaal
Waarschijnlijk een Pontisch-Mediterrane soort (sCHMIDT 1994). 
Verbreid in grote delen van europa: naar het zuiden tot 
noord-spanje, Corsica, Midden-Italië, de noordelijke Bal-
kan. naar het oosten tot de Kaukasus, maar verder is de oost-
grens nog onduidelijk (sCHMIDT 1994). De hier gepresenteerde 
europese verspreidingskaart is nog gebaseerd op de opgaven 
zoals die over A. moestum in de literatuur staan en dus waar-
schijnlijk maar gedeeltelijk van toepassing op A. afrrum. 
Areaalkarakteristiek: , nederland: subcentraal.

Voorkomen
In nederland betreft al het materiaal dat onder de naam 
Agonum moestum bijeen was gebracht, zeer waarschijnlijk 
deze soort (zie onder taxonomie). In praktisch het gehele 
midden en oosten van het land, weinig in de duinstreek. 
op de Britse eilanden algemeen in de lagere delen van het 
gebied: engeland, Wales en Ierland maar niet bekend uit 
schotland. Luff (1998) veronderstelt dat het Britse materiaal 
geheel tot A. duftschmidi kan worden gerekend (zie onder 
taxonomie). In Denemarken verbreid in oost-Jutland en de 
eilanden, niet in het westen en het noorden van Jutland 
(BanGsHoLT 1983). In geheel Duitsland, vaak samen met A. vi
duum (HorIon 1941). In geheel Midden-europa verbreid en 
algemeen, maar niet in de hoge delen van het alpengebied 
(MarGGI 1992). In België over het gehele land (DesenDer 1986). 
Status: in nederland en het omliggend gebied is het aantal 
vindplaatsen licht toegenomen (DesenDer & TurIn 1986, 1989).

oecologie
oeverbewoner. Volgens Lindroth (1986) stenotoper dan A. 
viduum, hetgeen voor ons gebied niet opgaat (zie onder 
‘vangpotten’). In Fennoscandië een soort van beschaduwde 
plekken op kleiige, modderige oevers van eutrofe meren of 
poelen, tussen het riet. In het laagland van Midden-europa 

 Agonum afrum

hoofdstuk 8 de soorten: agonum
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Plaat :

meer in moerassig loofbos met elzen (Alnus glutinosa) en 
een dichte begroeiing van zeggen (Carex) en bitterzoet (So
lanum dulcamara), maar eveneens talrijk aan eutrofe poelen 
langs de nederrijn (JarMer 1973). algemeen in het heuvelland 
en het montane gebied, maar in de bergdalen minder hoog 
dan A. viduum, zelden tot subalpien, maximaal  m (Bur-

MeIsTer 1939, MarGGI 1992).
Vangpotten. Zie onder ‘Taxonomie’ en bij schmidt (1994). 
Groep: g ( series, . individuen). eurytoper dan de 
zustersoort A. viduum, en er zijn nog geen aanwijzingen dat 
dit komt doordat het materiaal van A. afrum ‘vervuild’ zou 
zijn met waarnemingen van A. duftschmidi. De vangsten 
komen uit een groot aantal terreintypen, waar telkens spra-
ke is van tenminste enige begroeiing. De zeer open en puur 
zandige terreinen worden vermeden, zoals duinen en cul-
tuurland [-] en open oevers [-]. De hoogste scores 
worden gevonden in de natte bossen en nat struweel [-] 
en in rietlanden en jonge vochtige terreinen [-]. Eury-
topie:  (pres = , en sim = ,). Bodem: geen voorkeur. 
Vocht: . Begeleiders: Pterostichus strenuus ,% (%), 
Pterostichus nigrita/(rhaeticus?) ,% (,%) en Loricera 
pilicornis ,% (,%).

Biologie
In tegenstelling tot A. viduum wellicht nachtactief, hetgeen 
afgeleid zou kunnen worden uit de volkomen zwarte kleur. 
Voortplanting in het voorjaar, mei-juni. Larven en poppen 
in de periode juni-september. De poprust duurt ongeveer 
één week (BurMeIsTer 1939). Jonge dieren in het najaar. over-
wintering als volwassen dier. De larve is opgenomen in de 
tabellen van arndt (1991) en Luff (1993); sterk gelijkend op die 
van A. viduum (LuFF 1993).
Dispersie: macropteer (dimorf?). In Denemarken (BanGs-

HoLT 1983) en België werden alleen gevleugelde dieren aange-
troffen, waarvan tenminste een deel met optimaal ontwik-
kelde vleugels en volledig ontwikkelde vliegspieren (Desen-

Der 1989a). er zijn diverse vliegwaarnemingen uit Drenthe: 
mei , juli  (TVH), maar het is nog niet duidelijk op welke 
soort deze betrekking hebben; Lindroth (1986) nam aan dat 
A. emarginatus (Gyllenhal) in feite de gevleugelde vorm van 
‘A. moestum’ moest zijn, zie onder Taxonomie. ‘A. moestum’ 

werd in de IJsselmeerpolders gevangen, maar behoorde niet 
tot de vroege immigranten.

Bedreiging
niet bedreigd. Weinig bruikbaar, zeker zolang er onduide-
lijkheid is over taxonomie en faunistiek.

Taxonomie
Deze soort stond tot voor kort bekend als Agonum moestum, 
die overigens lange tijd is gehouden voor een variëteit van 
A. viduum. De gegevens in de oudere literatuur zijn vóór 
ca.  dan ook vaak stevig door elkaar gehaald. De zaak 
bleek echter nog ingewikkelder te zijn. onlangs is een revi-
sie verschenen van de A. viduum-groep (sCHMIDT 1994), waar-
uit bleek dat het merendeel van de dieren die in de collec-
ties onder de naam A. moestum stond, A. afrum betreft. Het 
materiaal kon voor dit boek niet meer volledig worden ge-
controleerd, en het is dan ook mogelijk dat een (klein) deel 
van de basisgegevens betrekking heeft op Agonum duft
schmidi. De boven besproken gegevens over oecologie en 
biologie staan in de betreffende werken vermeld onder de 
naam A. moestum en zijn waarschijnlijk slechts gedeeltelijk 
van toepassing op A. afrum. In de jongste aanvulling op het 
loopkeverdeel van het grote standaardwerk over de Midden-
europese keverfauna, vat schmidt (1998) de gehele tribus Pla-
tynini nog eens uitgebreid samen en in het speciaal de pro-
blematiek rond deze soort. 

(3b Agonum (s.str.) duftschmidi)

synoniem
Agonum moestum (Duftschmid).

Voorkomen. Deze soort komt vrijwel zeker in nederland 
niet voor, alle door J. schmidt (Js) tot dusverre gecontro-
leerde exemplaren van ‘A. moestum’ uit nederland bleken 
tot A. afrum te behoren. Zie verder soort  A. afrum.

 Agonum (Agonum) muelleri

Areaal
Palearctische soort. Heel europa, behalve het hoge noorden 
en de zuidelijke Balkan. naar het oosten tot de Kaukasus en 
tot in siberië. Geïntroduceerd op de azoren en in noord-
amerika (oost- en West-Canada) (sPenCe 1990). Areaalkarak-
teristiek: , nederland: subcentraal.

Voorkomen
In nederland overal. op de Britse eilanden overal zeer ver-
breid, inclusief Ierland (LInDroTH 1974, LuFF 1998). In Dene-
marken en de zuidelijke helft van Fennoscandië verbreid en 
algemeen (BanGsHoLT 1983, LInDroTH 1986). In heel Duitsland 
algemeen (HorIon 1941). In Midden-europa in alle landen in-
clusief Zwitserland, niet zeldzaam tot zeer algemeen (MarGGI 

1992). In België in het gehele gebied (DesenDer 1986). 
Status: in nederland en het omliggend gebied zonder twij-
fel algemener geworden (DesenDer & TurIn 1986, 1989).

de loopkevers van nederland
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oecologie
Mesofiel, eurytoop. een soort die onder de meest uiteenlo-
pende vochtomstandigheden kan leven, maar doorgaans 
niet op zeer droge of zeer natte plaatsen (LuFF 1998). Volgens 
Barndt et al. (1991) overwegend hygrofiel al kan hij op vrij 
droge plaatsen met gras of kruidenvegetaties voorkomen, 
vooral voor op kleiige of lemige bodem op vrij open, zon-
nige plekken met een ijle vegetatie, maar ook op plaatsen 
met flinke beschaduwing van bomen zoals op kapvlakten 
(LauTerBaCH 1964) of in hoge rietvegetaties (LInDroTH 1974, 1986). 
Met name talrijk in allerhande cultuurlanden op zware 
bodem, zoals akkers (vooral met graan volgens Lindroth), 
ruderale terreinen, tuinen, groeven en parken, zeer tolerant 
ten opzichte van zware bemesting (BaseDoW eT aL. 1976a, THIeLe 

1977). algemeen tot zeer algemeen in het gebied onder de 
 m maar ook montaan, zij het minder talrijk en zeer 
zeldzaam tot alpien, maximaal ca.  m (BurMeIsTer 1939, 

MarGGI 1992).
Vangpotten. Groep: eu(g) ( series,  individuen). op-
vallend is dat de soort nooit in hoge aantallen gevangen 
wordt. De vangsten beslaan niettemin een breed oecologisch 
spectrum. De hoogste scores vinden we in de cultuurlanden 
en ruderale terreinen [, , ], graslanden [-], rietlan-
den en polders [-]. Verder in zeer uiteenlopende terrein-
typen aangetroffen, behalve op zeer humusarme, losse zand-
bodem [-, ,]. Eurytopie:  (pres = , en sim = 
,). Bodem en Vocht: geen voorkeur. Begeleiders: geen.

Biologie
Dagactief, vooral bij zonnig weer. Voortplanting in het 
voorjaar. De larve is in juli gevonden. De poprust duurt ca. 
 weken in juli-augustus (BurMeIsTer 1939). overwintering als 
imago op ca. - cm diepte in de bodem, dat is minder 
diep dan vele andere soorten (sCHerney 1961). De larve is op-
genomen in de tabellen van arndt (1991) en Luff (1993). 
Dispersie: macropteer. Bij het Belgische materiaal hebben 
niet alle dieren optimaal ontwikkelde vleugels en volledig 
ontwikkelde vliegspieren (DesenDer 1989a). Desender ziet sei-
zoensgebonden variatie in de vliegspieren en dacht hierbij 
aan biotoopwisseling. Hij vond beter ontwikkelde vleugels 
in natte terreinen (selectie door hogere overleving van goede 
vliegers) dan in drogere en veronderstelde dat in de drogere 
en oudere terreinen de dieren met de beste vleugelontwik-
keling wegvliegen uit de populatie en zo de verschillen in 
gemiddelden bewerkstelligen. Van A. muelleri zijn diverse 
vliegwaarnemingen bekend, o.a. uit Drenthe: april , mei 
, juni , juli , augustus , september  en oktober  (TVH).

Bedreiging
niet bedreigd. niet bruikbaar als indicatorsoort.

 Agonum (Agonum) nigrum 

synoniem
Agonum dahli Preudhomme de Borre.

Areaal
West-Palearctische soort. Voornamelijk Zuidwest-europa, in 
noordwest-europa naar het oosten tot West-Duitsland, in 
Frankrijk slechts zelden ten oosten van de Parijse meridiaan, 

behalve in het noorden (JeanneL 1941-1942). De opgave voor 
oostenrijk (neusiedler see) wordt door diverse auteurs be-
twijfeld. niet in het alpengebied en niet in Zwitserland 
(MarGGI 1992). Hij heeft een zeer uitgebreide verspreiding langs 
de Middellandse Zee, tot in het Midden-oosten. Areaal-
karakteristiek: , nederland: marginaal.

Voorkomen
In nederland zeer zeldzaam, nagenoeg beperkt tot de kust 
en Zuid-Limburg, van beide gebieden zijn recente waarne-
mingen bekend, zie o.a. Berger & Poot (1972). op de Britse 
eilanden, inclusief Ierland, zeer plaatselijk en vooral aan de 
kusten van Wales, engeland van east anglia tot Cumbria 
en Zuidwest-schotland, maar ook verspreide binnenlandse 
vangsten, noordelijk tot yorkshire (LuFF 1998). Hyman (1992) 
plaatst hem op de waarschuwingslijst. niet in Denemarken 
en Fennoscandië. In Duitsland alleen in het westen enkele 
opgaven uit niedersachsen en het rheinland (HorIon 1941) en 
verder waarschijnlijk beperkt tot de elzas in Frankrijk (Bona-

Dona 1971). niet in Zwitserland (MarGGI 1992). In België aan-
zienlijk frequenter waargenomen dan bij ons al betreft het 
hier veel oudere waarnemingen (DesenDer 1986). Zeldzaam in 
Vlaanderen (DesenDer eT aL. 1995). 
Status: in nederland en België zeer waarschijnlijk zeldza-
mer geworden (DesenDer & TurIn 1986, 1989).

oecologie
Hygrofiel. op moerassige, natte plaatsen met zachte bo-
dem, meestal langs dicht begroeide rivieroevers (LInDroTH 

1974), aan oevers van plasjes in groeven en kleiputten, maar 
vooral ook, met name op de Britse eilanden, aan de kust op 
schorren (HyMan 1992, LuFF 1998, BurMeIsTer 1939). op Goeree 
(Zuid-Holland) op het schor ca.  exemplaren onder gras 
() (TG); in aanspoelsel langs de Geul (Limburg, , 
) (CB, PP, Gs); op een vochtig ruderaal terrein in een vang-
pot bij Terziet (Limburg, ) (Ka & TH) en zelfs op de st. 
Pietersberg () (Ka).
Vangpotten. niet gevangen in jaarseries.

Biologie
nachtactief? Voortplanting in het voorjaar. De waarnemin-
gen in februari-maart komen voornamelijk uit aanspoelsel 
en duiden op imago-overwintering. De larve is onbekend. 
Dispersie: macropteer. De in België gemeten dieren bleken 
redelijk ontwikkelde vleugels te hebben. slechts een klein 
deel van de populatie bleek over volledig ontwikkelde vlieg-
spieren te beschikken (DesenDer 1989a). De soort is nog niet 
vliegend waargenomen.

Bedreiging
onvoldoende gegevens.

 Agonum (Agonum) sexpunctatum 

Areaal
Palearctische soort. In europa alleen niet in West- en 
noord-Fennoscandië en het extreme zuiden. Vooral in 
Midden-europa algemeen en talrijk (MarGGI 1992). naar het 
oosten tot het amoergebied. Areaalkarakteristiek: , neder-
land: subcentraal.

 Agonum muelleri

 Agonum nigrum 

 Agonum sexpunctatum

hoofdstuk 8 de soorten: agonum
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Voorkomen
In nederland vooral in het midden en oosten van het land, 
in de zand- en hoogveengebieden. op de Britse eilanden, 
noordelijk tot Zuid-yorkshire (vóór  ook in Cumbria), 
door Hyman (1992) op de waarschuwingslijst geplaatst; niet 
bekend van schotland en Ierland (LuFF 1998). In Denemarken 
verbreid en niet zeldzaam (BanGsHoLT 1983). In Fennoscandië 
zeer verbreid, tot boven de poolcirkel, maar niet in het wes-
ten van noorwegen en het hoge noorden, ook algemeen in 
Finland, maar niet op het schiereiland Kola (LInDroTH 1945, 

1986). In geheel Duitsland, plaatselijk algemeen (HorIon 1941). 
In alle Midden-europese landen verbreid en niet zeldzaam, 
ook in het Zwitserse alpengebied (MarGGI 1992). In België in 
het hele land (DesenDer 1986). In Vlaanderen wellicht achter-
uitgaand (DesenDer eT aL. 1995). 
Status: in nederland en het omliggend gebied is het aantal 
vindplaatsen stabiel gebleven of licht afgenomen (DesenDer & 

TurIn 1986, 1989).

oecologie
eurytoop, heliofiel. op open, vochtige zongeëxponeerde 
plekjes. Langs kleine plasjes, vooral in heiden en minder in 
grasland, op zandige of soms licht lemige bodem, maar ook 
veenbodem, met een goed ontwikkelde moslaag of met 
veenmos (Sphagnum) en meestal een mozaïekbegroeiing van 
grassen of zeggen (Carex) (LInDroTH 1974, 1986). De soort komt 
in de bergen tot maximaal  m voor (BurMeIsTer 1939). 
niet op intensief bewerkte landbouwgronden (MarGGI 1992), 
maar wel op vochtige graslanden.
Vangpotten. Groep: a ( series,  individuen). De 
vangsten komen vooral uit de heiden [-], cultuurlanden 
[-] en met name braaklanden [], vochtige bossen en 
struweel [-, , ], gras- en rietlanden en drooggeval-
len gronden [-]. Hij mijdt vooral de duinen [-], 
dichte bossen [, -] maar kennelijk ook kwelders en 
rivieroevers [-]. Eurytopie:  (pres = , en sim = 
,). Bodem en Vocht: geen voorkeur. Begeleiders: Pteros
tichus niger ,% (,%), Poecilus versicolor ,% 
(,%), Loricera pilicornis ,% (,%), Pterostichus ni
grita/rhaeticus ,% (,%) en Calathus melanocephalus/
cinctus ,% (,%).

Biologie
Dagactief, vooral bij zonneschijn. Volgens Hyman (1992) 
vaak geaggregeerd. Voortplanting in het voorjaar, mei. De 
ovipositie is tot in juli geobserveerd (BurMeIsTer 1939) en lar-
ven in juli (Larsson 1939). ‘Verse’ dieren zijn vanaf half juli tot 
begin september geregistreerd (LInDroTH 1945). De volwassen 
dieren overwinteren in graspollen of aan de voet van bomen 
(MarGGI 1992). De larve is opgenomen in de tabellen van 
arndt (1991) en Luff (1993). 
Dispersie: macropteer, vliegwaarnemingen zijn bekend, 
o.a. uit Drenthe: april , mei , juni , juli , augustus  en 
september  (TVH). In de ontwikkeling van de vleugels zit 
een vrij grote spreiding, bij een deel van de dieren zijn de 
vleugels aanmerkelijk gereduceerd; hij is wellicht op weg 
naar vleugelpolymorfie (DesenDer 1989a). De dieren waarbij 
volledig ontwikkelde vliegspieren werden gevonden, ble-
ken ook de grootste vleugels te bezitten. De relatieve vleu-
gelontwikkeling bleek bij dieren uit raamvallen hoger te 
zijn dan bij dieren die in vangpotten gevangen werden 
(Den Boer eT aL. 1980). Hij is gedurende een korte periode van 
ca.  jaar in Zuidelijk Flevoland gevangen, ongeveer - 
jaar na de drooglegging, waarna hij weer verdween (HaeCK 

1971).

Bedreiging
Voor zover bekend niet bedreigd, maar Hyman (1992) ziet 
vooral het grote verlies aan heiden en ontwatering als grote 
bedreigingen. een bruikbare indicator van voedselarme 
vochtige terreinen, buiten de echte oevers.

 Agonum (Agonum) versutum 

Areaal
Palearctische soort. Zuidelijk tot Midden-Frankrijk, noord-
Italië, Bosnië, in Fennoscandië niet in het westen en noor-
den. naar het oosten tot de Kaukasus en het amoergebied. 
Areaalkarakteristiek: , nederland: subcentraal.
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Voorkomen
In nederland vooral op de hogere gronden. op de Britse 
eilanden zeer plaatselijk in engeland, Wales en schotland; 
recent vooral in het gebied van de severn (LuFF 1998). subfos-
siele gegevens zijn bekend van somerset (DuFF 1993). In 
Groot-Brittannië op de waarschuwingslijst (HyMan 1992). In 
Denemarken pleksgewijs verdeeld over Jutland, seeland en 
Bornholm, niet algemeen (BanGsHoLT 1983). In Fennoscandië 
verbreid en vrij algemeen in het zuiden, zeldzaam rond de 
Botnische Golf (LInDroTH 1945, 1986). In Duitsland overal, in 
Zuid-Duitsland zeldzaam maar voorkomend tot in oosten-
rijk (HorIon 1941, ManDL 1978). In Baden-Württemberg staat hij 
op de rode Lijst (TrauTner 1992B). over het algemeen in Mid-
den-europa vrij zeldzaam, in Zwitserland slechts enkele 
waarnemingen in het westen (MarGGI 1992), ook daar op de 
rode Lijst. In België vooral in de lagere delen, maar meest 
oude vangsten; recent alleen in het noorden onder noord-
Brabant (DesenDer 1986). In Vlaanderen is de soort als ‘kwets-
baar’ aangemerkt (DesenDer eT aL. 1995). 
Status: in nederland en het omliggend gebied is het aantal 
vindplaatsen duidelijk teruggelopen (DesenDer & TurIn 1986, 

1989).

oecologie
Zeer hygrofiel. Den Boer (1977) typeerde hem als een soort 
van instabiele biotopen. In Fennoscandië op zachte modde-
rige plaatsen langs stilstaand of langzaam stromend water, 
zowel op vrij zure bodem als op rijke, zware kleigrond (LInD-

roTH 1974, 1986). De begroeiing is meestal vrij dicht, maar kan 
ook open veen zijn, liefst met een goed ontwikkelde moslaag 
(BarnDT eT aL. 1991), vooral op plekken die niet snel droog wor-
den (LuFF 1998). over het algemeen op plaatsen met geen of 
weinig beschaduwing van bomen. Hij komt voor in het 
laagland en het middelgebergte (BurMeIsTer 1939). In Midden-
europa niet zoals in noord-europa alleen op oevers, maar in 
natte open terreintypen met een rijke vegetatie en rietlan-
den. Desender (1989a) typeerde hem als een bijna exclusieve 
bewoner van hoogveenbulten, die meestal geheel door water 
omringd zijn. In Zwitserland in de Jura montaan tot ca. 
 m, maar deze hoogte haalt hij niet in de alpen, in het 
algemeen zeer zeldzaam (MarGGI 1992). Krogerus (1960) vond bij 
experimenten geen duidelijke voorkeur voor zure bodem.
Vangpotten. Groep: a ( series,  individuen). De vang-
sten zijn beperkt tot de natte heiden [-] en natte bossen 
[]. De waarnemingen in de categorie vegetaties met bunt-
gras (Corynephorus canescens) [] zijn raadselachtig, maar dit 
verschijnsel hebben we ook gezien bij een andere soort met 
een vergelijkbaar habitat, namelijk Carabus nitens. Dat de 
soort niet aan rivieroevers gevangen is ligt waarschijnlijk 
voor een deel aan het feit dat er geen materiaal beschikbaar 
is uit goed functionerende vangpotseries direct aan de water-
kant. Vergelijk in verband hiermee de besprekingen van een 
aantal fluviatiele Bembidion-soorten. Eurytopie:  (pres = 
, en sim = ,). Bodem, Vocht: en Begeleiders: onvol-
doende gegevens.

Biologie
Dagactief? Voortplanting in het voorjaar en de vroege zomer. 
De overwintering vindt plaats als imago in oude stronken of 
in hoger gelegen graspollen in de zeer natte terreinen (MarGGI 

1992). De larve is opgenomen in de tabel van Luff (1993). 

Dispersie: macropteer. De soort heeft in België steeds opti-
maal ontwikkelde vleugels en volledig ontwikkelde vlieg-
spieren (DesenDer 1989a). Vliegwaarnemingen zijn bekend, 
o.a. uit Drenthe: mei , juni  (TVH). ondanks het goede 
vliegvermogen in de polders nooit aangetroffen.

Bedreiging
Wellicht bedreigd, volgens Hyman (1992) vooral door het 
dempen van vijvers en poelen en toeristische ontwikkelin-
gen. Vooral in combinatie met andere soorten mogelijk een 
goede indicator van bijzondere (voedselarme) natte terrein-
typen. Het verdwijnen van voedselarme vennen en natte 
heiden door verdroging en vergrassing wordt door Desen-
der et al. (1995) als grootste bedreiging gezien.

 Agonum (Agonum) viduum 

Areaal
Palearctische soort. niet in het noorden van Fennoscandië, 
noord-rusland en het zuiden van het europese Mediterrane 
gebied. In europa naar het zuiden tot noord-spanje en 
Midden-Italië. naar het oosten tot de rivier de Lena. Areaal-
karakteristiek: , nederland: centraal.

Voorkomen
In nederland zeer verbreid, ook in de kuststreek. op de 
Britse eilanden met een zuidelijke en westelijke versprei-
ding, vooral vrij algemeen in Wales en Ierland; niet bekend 
van noordoost-engeland en oost-schotland (LuFF 1998). In 
Denemarken tamelijk verbreid en algemeen (BanGsHoLT 1983). 
In Fennoscandië min of meer als A. viduum, maar algeme-
ner. In Duitsland overal, algemeen tot zeer algemeen (HorIon 

1941). In geheel Midden-europa en ook in het alpengebied 
niet zeldzaam (MarGGI 1992). In België gewoon en gelijkmatig 
over het land verdeeld (DesenDer 1986). 
Status: in nederland en het omliggend gebied is het aantal 
waarnemingen overal toegenomen (DesenDer & TurIn 1986, 1989).

oecologie
Hygrofiel, paludicol. een oeverbewoner die leeft aan de 
rand van allerhande soorten zoet en brak water, op uiteen-
lopende soorten zachte, modderige bodem met een rijke 
vegetatie (LInDroTH 1974, 1986). Volgens Krogerus (1960) is het 
een belangrijke begeleidende soort in oligotrofe vennen in 
Finland. In het overzicht van Thiele (1977) vertoont hij in 
Midden-europa een piek in natte broekbossen. Volgens 
Lindroth (1986) op eutrofe oevers samen met A. afrum, op 
oligotrofe oevers samen met Bembidion doris en Pterostichus 
diligens. algemeen in het laagland en het montane gebied 
tot ca.  m, daarboven zeldzamer tot maximaal  m 
(BurMeIsTer 1939, MarGGI 1992). In Midden-europa in moeras- en 
veengebieden, aan vochtige bosranden, in tuinen en parken, 
vooral in loof of op de bodem liggend riet, zowel op be-
schaduwde als onbeschaduwde plekken (MarGGI 1992).
Vangpotten. Groep: E ( series,  individuen). De vang-
sten komen uit hoogvenen [], natte bossen en natte struwe-
len [-], ruderale terreinen [] en kruidenrijke graslan-
den []. Verder marginale vangsten in nat duinstruweel [] 
en eiken-berkenbos []. Bij ons niet in rietland en oevers 
[-] gevangen. Eurytopie:  (pres = , en sim = ,). 

 Agonum versutum

 Agonum viduum

hoofdstuk 8 de soorten: agonum
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Bodem en Vocht: geen voorkeur. Begeleiders: Pterostichus 
strenuus ,% (,%) en Pterostichus nigrita/rhaeticus ,% 
(,%).

Biologie
Dagactief. Voortplanting in het voorjaar in mei-juni. De 
eieren worden in juni gelegd. De larven ontwikkelen zich 
van juni tot september (BurMeIsTer 1939). ‘Verse’ dieren in het 
najaar en overwintering als adult in graspollen of detritus 
van riet (Phragmites australis) (MarGGI 1992). De larve is opge-
nomen in de tabellen van arndt (1991) en Luff (1993), zie ook 
onder A. moestum. 
Dispersie: macropteer. De vliegspieren zijn soms functio-
neel (DesenDer 1989a). Vliegwaarnemingen o.a. uit Drenthe: 
mei , juli  en september  (TVH). De soort is ook in de pol-
ders gevangen, maar in een vrij laat stadium.

Bedreiging
niet bedreigd. niet bruikbaar als indicatorsoort.

Taxonomie
onlangs verscheen een belangrijke revisie van de Agonum 
viduum-groep (sCHMIDT 1994), zie onder de verwante A. afrum 
en ribera et al. (1996).

 Agonum (Agonum) viridicupreum

Areaal
Palearctische soort. In europa bij ons en in Midden-Duits-
land aan de noordgrens van het verspreidingsgebied. Zuide-
lijk tot de Middellandse Zee en noord-afrika. naar het 
oosten tot de Kaukasus en siberië. Areaalkarakteristiek: , 
nederland: marginaal.

Voorkomen
In nederland een zuidelijke en oostelijke verspreiding. De 
soort is zeer waarschijnlijk flink onderbemonsterd. Bij en-
kele recente vangacties in moerasbossen en op rivieroever-
tjes werd hij herhaaldelijk gevonden, zoals langs de Geul 
() (TH & PJ), in de Lemselermaten bij Deurningen in 
Twente () (Fs), in het Lutterzand (sTerrenBurG 1989) en in 
een onderbemonsterd hok bij oss () (TH). Verder zijn 
diverse vangsten gemeld uit de oostelijke Biesbosch, Drim-
melen (maart ) (JB). niet op de Britse eilanden, in De-
nemarken en Fennoscandië. niet in het noorden van Duits-
land: in oost-Friesland en Brandenburg slechts incidenteel 
(HorIon 1941). In nordrhein-Westfalen zeer zeldzaam en in 
Baden-Württemberg op de rode Lijst (TrauTner 1992B). ook 
in oostenrijk (FranZ 1983) en Zwitserland op de rode Lijst 
geplaatst (MarGGI 1992). Jeannel gaf de soort voor Frankrijk op 
als vrij algemeen, maar volgens Marggi is dat waarschijnlijk 
veel te rooskleurig. In België diverse vindplaatsen verspreid 
over het land (DesenDer 1986), in Vlaanderen zeldzaam (Desen-

Der eT aL. 1995). 
Niet opgenomen: een vangst van  uit Katwijk aan Zee 
(et).
Status: in nederland en het omliggend gebied is het aantal 
vindplaatsen iets teruggelopen (DesenDer & TurIn 1986, 1989).

oecologie
Paludicol (ManDL 1978). De soort leeft in Midden-europa 
vooral aan moerassige en modderige oevers van rivieren en 
beken, maar ook langs sloten in nat grasland en aan de voet 
van oude bomen in natte terreinen (MarGGI 1992); vergelijk in 
dit verband de vangsten die reclaire & Van der Wiel (1934) 
meldden uit de omgeving van Houthem, waar enkele exem-
plaren onder vergelijkbare omstandigheden werden aange-
troffen, vermoedelijk al in winterkwartier. Langs de Geul 
op oevertjes met uiteenlopende ondergrond, meestal in de 
nabijheid van dichte vegetatie (TH, PJ). Vooral in het laagland 
en het middelgebergte, niet in het alpengebied (BurMeIsTer 

1939).
Vangpotten. niet gevangen.

Biologie
Dagactief. Voortplanting zeer waarschijnlijk in het voorjaar. 
De larve is opgenomen in de tabel van arndt (1991). 
Dispersie: macropteer. De dieren beschikken over het alge-
meen over goede vleugels, en een aanzienlijk deel van de 
populatie beschikt over volledig ontwikkelde vliegspieren 
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(DesenDer 1989a). Vliegwaarneming: de soort werd in Honga-
rije gevangen in lichtvallen (K D r & sZéL 1995).

Bedreiging
Mogelijk wordt deze soort bedreigd door verlaging van de 
grondwaterstand en het verdwijnen van moerasbossen. Wel-
licht een bruikbare indicator voor de kwaliteit van natte, 
schaduwrijke beekoevers en broekbossen met wisselende 
waterstanden.

 Agonum (europhilus) fuliginosum 

Areaal
Palearctische soort. In het gehele noorden. Zuidelijk tot 
Midden-Frankrijk, noord-Italië en Bosnië. niet in het 
zuidoosten van europa. naar het oosten tot de Kaukasus 
en West-siberië. Areaalkarakteristiek: , nederland: cen-
traal.

Voorkomen
evenals bij de meeste Agonum (Europhilus)-soorten, ligt het 
zwaartepunt van de verspreiding in noordoost-europa en 
wordt hij geleidelijk naar het westen en het zuiden toe zeld-
zamer (Wasner 1977). In nederland over praktisch het gehele 
land verspreid, maar niet in al te open agrarische gebieden 
in het westen. op de Britse eilanden overal in Groot-Brit-
tannië en Ierland, met name in de natte gebieden in het 
noorden en westen (LInDroTH 1974, LuFF 1998). In Denemarken 
zeer verbreid en algemeen (BanGsHoLT 1983). In Fennoscandië 
tot het hoge noorden (LInDroTH 1945, 1986). In Duitsland over 
het gehele gebied over het algemeen niet zeldzaam, maar 
veel minder voorkomend in de alpen (HorIon 1941). In Zwit-
serland alleen in enkele vlakke dalen, bijvoorbeeld van de 
rhône, de aare en de rijn (MarGGI 1992). In België een ver-
breide en gewone soort (DesenDer 1986). 
Status: in nederland en het omliggend gebied is het aantal 
vindplaatsen zeer duidelijk toegenomen (DesenDer & TurIn 

1986, 1989).

oecologie
Hygrofiel, donker- en koudepreferent (Wasner 1977). Veel au-
teurs benadrukten de binding aan schaduw en zoet water, 
in combinatie met een rijke strooisellaag. De soort komt in 
noord-europa voor op verschillende soorten vochtige en 
beschaduwde bodems, vooral in moerasbossen, zoals elzen-
broekbos (LInDroTH 1974, 1986). ook aan de oevers van eutrofe 
meren en in laagveenmoerassen, vaak in gezelschap van A. 
thoreyi. Minder frequent in oligotrofe moerassen. In het uit-
gebreide overzicht dat Thiele (1977) gaf voor West- en Mid-
den-europese bossen, heeft ook deze soort een duidelijke 
piek in broekbossen. Vanaf het laagland tot in de bergdalen, 
tot ca.  m (BurMeIsTer 1939). In Midden-europa eveneens 
aan oevers in moerassige rietgordels, op schaduwrijke plek-
ken, en het zwaartepunt in broekbos (MarGGI 1992). In de Jura 
op venige bodem, diep onder plantaardig materiaal. Blij-
kens de proeven van Wasner (1977) is deze soort slechter be-
stand tegen uitdroging dan A. thoreyi en prefereert hij don-
kerder en koudere plaatsen. Vaak in gezelschap van andere 
Agonum (Europhilus)-soorten.
Vangpotten. Groep: eu(f) ( series,  individuen). De 

vangsten komen van uiteenlopende beschaduwde of vegeta-
tierijke terreintypen: heiden [-, -], weilanden [], zo-
wel drogere als natte bossen [-, -] en polders [-

, ]. niet in te open of te droge terreinen [-, , , , 
-]. Eurytopie:  (pres = , en sim = ,). Bodem: 
geen voorkeur. Vocht: . Begeleiders: Pterostichus niger 
,% (,%), Pterostichus nigrita/rhaeticus ,% (,%) 
en Loricera pilicornis % (,%).

Biologie
Veel over oecologie en biologie van deze soort is te vinden 
in Wasner (1977). Zeer waarschijnlijk alleen nachtactief. 
Voortplanting in het voorjaar en de zomer. Larven van juli 
tot september (Larsson 1939). De tijd waarin de dieren uitko-
men duurt zeer lang, ‘verse’ dieren in het najaar vanaf de 
tweede helft van augustus tot in december (PB). Volgens 
Dawson (1965) bestaat het voedsel voor het grootste deel uit 
springstaarten (Collembola, kleinere soorten dan Oxypsela
phus obscurus eet) %, bladluizen %, mijten % en 
spinnen ca. %. Bij overlevingsproeven onder water over-
leefde hij ca.  dagen in zout water, hetgeen korter is dan 
de meeste kustsoorten (HeyDeMann 1967a), en ca. - dagen 
in zoet water (PaLMén 1949). De larve is opgenomen in de ta-
bellen van arndt (1991) en Luff (1993).
Dispersie: dimorf. In België is ca. ,% gevleugeld (Desen-

Der 1989a) en in Denemarken is dit ca. ,%. In Duitsland 
werden ca. ,% gevleugelde exemplaren vastgesteld door 
Grosseschallau (1979). In Drenthe was het aandeel gevleu-
gelde % (Den Boer 1977). Voor het Belgische materiaal 
werd vastgesteld dat het aandeel van de gevleugelde sterk 
varieerde zonder dat dit direct verklaard kon worden uit 
de mate van instabiliteit van de biotopen, bijvoorbeeld 
door overstromingsfrequenties (DesenDer 1989a). Bij een deel 
van de dieren bleken optimaal ontwikkelde vleugels en 
volledig ontwikkelde vliegspieren aanwezig te zijn. In 
sommige terrein typen ontbraken vliegspieren bijna geheel. 
op de Britse eilanden doorgaans brachypteer, maar er 
worden incidenteel gevleugelde exemplaren gemeld, zowel 
uit Groot-Brittannië als Ierland (LuFF 1998). Vliegwaarne-
mingen o.a. uit Drenthe: mei , juni  (TVH). Hij behoorde 
tot de vroege immigranten in de jonge IJsselmeerpolders 
(HaeCK 1971).

Bedreiging
niet bedreigd, weinig bruikbaar als indicatorsoort.

 Agonum (europhilus) gracile 

Areaal
Palearctische soort. In praktisch geheel noord-europa. Zui-
delijk tot Midden-Frankrijk, noord-Italië en het noorden 
van de Balkan. naar het oosten tot oekraïne en in siberië 
tot het amoergebied. Areaalkarakteristiek: , nederland: 
subcentraal.

Voorkomen
In nederland voornamelijk op de hogere gronden, maar 
ook in het fluviatiele gebied. Zeer weinig waarnemingen 
zijn bekend van de zeeklei- en laagveengronden. op de 
Britse eilanden wijd verbreid, met een op A. fuliginosum 
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lijkende verspreiding, echter plaatselijker, behalve in Wales 
en het noorden van engeland (LuFF 1998). In Denemarken 
pleksgewijs over het land verdeeld, niet algemeen (BanGs-

HoLT 1983). In Fennoscandië ongeveer als A. fuliginosum. In 
Duitsland vooral in het noordoosten en het noorden vrij 
algemeen, naar het midden en zuiden toe wordt hij snel 
zeldzamer, maar hij reikt wel tot Zuid-Duitsland (HorIon 

1941). In het rheinland alleen bekend uit veengebieden (Ho-

rIon 1954). Zowel voor de omgeving van Berlijn (BarnDT eT aL. 

1991) als in Baden-Württemberg (TrauTner 1992B) op de rode 
Lijst geplaatst. In Zwitserland min of meer beperkt tot het 
noorden en middenwesten (MarGGI 1992), aldaar ook op de 
rode Lijst. In België verbreid maar vrij zeldzaam, iets meer 
in laag- dan in hoog-België (DesenDer 1986). In Frankrijk ver-
breid maar plaatselijk, zuidelijk tot auvergne (BonaDona 

1971). 
Status: in nederland, België en Denemarken - ondanks de 
vermeldingen op rode Lijsten in Duitsland en Zwitserland 
- qua vindplaatsen duidelijk vooruitgegaan (DesenDer & TurIn 

1986, 1989).

oecologie
Zeer hygrofiel, sphagnofiel (raBeLer 1931). een uitgesproken 
soort van de oevers van oligotrofe en dystrofe meren en 
poelen, tussen rijke vegetatie van onder andere zeggen 
(Carex), met een voorliefde voor venige bodem (LInDroTH 

1974, 1986). Vooral talrijk in (hoog)venen met veenmos  
(Sphagnum), in turfbodem en oude graspollen. op de Brit-
se eilanden eveneens in ‘sphagnum bogs’ maar ook in 
vochtige, zure graslanden in het hoogland (LuFF 1998). In Fin-
land volgens Krogerus (1960) een belangrijke begeleidende 
soort in oligotrofe vennen. Veel minder algemeen in eu-
trofe milieus. een soort van het laagland en middelgeberg-
te, hij bereikt zelden de subalpiene zone, de maximaal be-
reikte hoogte is ca.  m (BurMeIsTer 1939, MarGGI 1992).
Vangpotten. Groep: d ( series,  individuen). De vang-
sten komen uit uiteenlopende moerassige en natte terrein-
typen, maar vooral van hoogveen [] en van natte bossen 
en struweel [, , ]. Het vrij lage aantal vangsten geeft 
waarschijnlijk een incompleet beeld van de oecologie. Eu-
rytopie:  (pres = , en sim = ,). Bodem: (hoog)veen. 
Vocht: geen voorkeur. Begeleider: alleen Pterostichus niger 
% (,%).

Biologie
nachtactief? De hoofdactiviteit strekt zich uit van maart 
tot september (vergelijk de vliegwaarnemingen). Voort-
planting in het voorjaar en overwintering als imago. De 
larve is opgenomen in de tabellen van arndt (1991) en Luff 
(1993). 
Dispersie: macropteer. De metingen van Desender (1989a) 
wezen uit dat de soort altijd beschikt over optimaal ont-
wikkelde vleugels en volledig ontwikkelde vliegspieren. 
Van de soort zijn vliegwaarnemingen bekend, o.a. vele uit 
Drenthe: maart , april , mei , juni , juli , augustus 
, september , oktober  (TVH). Hij is nooit in de IJssel-
meerpolders gevangen.

Bedreiging
niet bedreigd. Wellicht een bruikbare indicator van oligo-
trofe oevers.

 Agonum (europhilus) micans 

Areaal
West-Palearctische soort. noordelijk tot de poolcirkel. Zui-
delijk tot de Garonne, noord-Italië en noord-Griekenland. 
naar het oosten tot West-siberië. Areaalkarakteristiek: , 
nederland: centraal.

Voorkomen
In nederland heeft de soort een goede verspreiding in het 
fluviatiele gebied, vergelijk de verspreidingsbeelden van Bem
bidion dentellum, B. semipunctatum en B. gilvipes. op de 
Britse eilanden verbreid maar plaatselijk in engeland en 
Wales, en zeer plaatselijk in schotland en Ierland (LuFF 1998). In 
Denemarken zeldzaam, op de oostelijke eilanden, praktisch 
niet op Jutland en waarschijnlijk maar weinig gevestigde po-
pulaties (BanGsHoLT 1983). In het zuiden van Fennoscandië in 
noorwegen vooral langs de grote rivieren en het meest alge-
meen in Zweden rond stockholm, verder lokaal, in het noor-

hoofdstuk 8 de soorten: agonum
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 Agonum micans

 Agonum munsteri

 Agonum piceum

den zeer verspreid, plaatselijk algemeen (LInDroTH 1945, 1986). In 
Duitsland over het algemeen niet zeldzaam en zeer verbreid 
(HorIon 1941). In Midden-europa in het noorden veel algeme-
ner dan in het zuiden; in noord-Italië zeldzaam (MarGGI 1992). 
In België verbreid langs de middelgrote en grote rivieren (De-

senDer 1986). Zeldzaam in Vlaanderen (DesenDer eT aL. 1995). 
Status: in nederland en het omliggend gebied is de soort sta-
biel wat betreft aantal vindplaatsen (DesenDer & TurIn 1986, 1989).

oecologie
Hygrofiel. een soort van eutrofe poel-, meer- en rivieroevers 
met modderige kleiige bodem en een ijle maar soms vrij 
hoge vegetatie (LInDroTH 1974, 1986). soms op beschaduwde 
plaatsen, bijvoorbeeld onder wilgenstruweel (Salix). Vooral 
talrijk in het laagland en het middelgebergte, zeldzaam in 
het montane gebied langs rivieren en slechts zeer zelden 
subalpien tot maximaal  m (BurMeIsTer 1939, MarGGI 1992). 
Volgens Marggi in Midden-europa zowel op natte zandbo-
dem als op moerassige, modderige grond in bijvoorbeeld 
grindgroeves. Hij heeft een voorkeur voor open terreinen, 
maar soms ook in open bossen.
Vangpotten. Groep: z(e) ( series,  individuen). De soort 
is zeker onderbemonsterd zoals de meeste Agonum (Euro
philus)-soorten, vanwege de zeer natte biotoop. De vangsten 
geven dan ook zeker een incompleet beeld van de oecologie. 
Eurytopie:  (pres = , en sim = ,). Bodem, Vocht en 
Begeleiders: onvoldoende gegevens.

Biologie
nachtactief? De dieren zijn al zeer vroeg in het jaar actief, 
vanaf maart. Voortplanting in het voorjaar. De volwassen 
dieren overwinteren achter schors, in detritus van riet 
(Phragmites) of in oude graspollen (MarGGI 1992). De larve is 
opgenomen in de tabellen van arndt (1991) en Luff (1993). 
Dispersie: macropteer. De vleugels zijn steeds goed ontwik-
keld, evenals de vliegspieren (DesenDer 1989a). Van de soort 
zijn vele vliegwaarnemingen bekend. Incidenteel in Zuide-
lijk Flevoland waargenomen.

Bedreiging
niet bedreigd. over bruikbaarheid als indicatorsoort zijn 
onvoldoende gegevens beschikbaar.

3 Agonum (europhilus) munsteri 

Areaal
Volgens Lindroth (1986) een soort van de noordelijke naald-
boszone in europa. Het centrum van het verspreidingsge-
bied ligt zeer noordelijk, de zuidgrens ligt bij nederland, 
noord-Duitsland en estland. Verder nagenoeg beperkt tot 
Fennoscandië en noordwest-rusland. Areaalkarakteristiek: 
, nederland: marginaal.

Voorkomen
In nederland slechts relatief oude vangsten. In de jaren twin-
tig gevonden door reclaire, Van der Wiel, Klynstra en vele 
anderen bij Hilversum en bij Winterswijk. In  werden 
nog eens enkele exemplaren bij Hilversum aangetroffen. La-
ter door Den Boer in  gevangen in een veenterrein in 
Drenthe, bij de bemonsteringen van het Biologisch station te 

Wijster. niet op de Britse eilanden. In Denemarken recent 
in Zuid-Jutland (Kongens Mose) in aantal aangetroffen (LInD-

roTH 1986, JøruM & MaHLer 1987), als bedreigd op de rode Lijst 
(JøruM 1995); nog niet genoemd in Bangsholt (1983). Van noor-
wegen en Zweden zijn slechts incidentele vangsten bekend. 
In het zuiden van Finland wat algemener, maar steeds zeer 
plaatselijk en zeldzaam. In Duitsland door Horion (1941) 
slechts als betrouwbaar gemeld voor het ohmoor bij Ham-
burg (, herontdekt in  door Mossakowski). Daarna 
is hij in verscheidene venen in schleswig-Holstein gevangen 
(MossaKoWsKI 1978) zoals: Duvenstedter Brook (LoHse 1954), Kal-
tenhofer Moor bij Kiel (MossaKoWsKI 1964), salemer Moor (ZIeG-

Ler 1973), in niedersachsen in het Gildehauser Venn (-) 
(FW, WGr) en uit de esterweger Dose (-) (WGr), de laatste 
twee vangsten kwamen uit formalinevallen. Het versprei-
dingsbeeld sluit hiermee goed aan bij de nederlandse waar-
nemingen. Zuidelijker niet gevangen. Het is absoluut niet 
zeker dat de soort uit ons land verdwenen is. niet in België. 
Status: Bij ons mogelijk geheel verdwenen. Mossakowski 
(1978) bericht dat, nadat duidelijkheid was verkregen over de 
oecologie, hij zeer regelmatig op de geëigende plaatsen in 
het noorden van Duitsland gevonden werd.

oecologie
Tyrfobiont, sphagnofiel. In ombrotrofe venen en aan de 
rand van dystrofe meren in nat veenmos (Sphagnum) in een 
vegetatie met zeggen (Carex) en veenbes (Oxycoccus palus
tris) (LInDroTH 1986). Volgens Krogerus (1960) is hij zeer koude-
preferent en acidofiel (pH ,-,). Mossakowski (1978) 
meldde hem van het ohmoor bij Hamburg in  op af-
geplagde gedeelten van het veen, die inmiddels weer met 
veenmos begroeid waren. Jørum & Mahler (1987) vermeld-
den dat de Deense vangsten eveneens afkomstig waren uit 
Sphagnum-moerassen aan de rand van oude veenderijen.
Vangpotten. Groep: z(a) ( serie,  individu). In overeen-
stemming met de literatuur, betrof het hier een hoogveenter-
rein met veenbes, veenmos en lavendelheide (Andromeda po
lifolia). onvoldoende vangsten voor nadere karakterisering. 
als waarschijnlijke begeleiders noemen Jørum & Mahler 
(1987) Agonum ericeti, A. gracile en Bembidion humerale.

Biologie
Dagactief. Voortplanting zeer waarschijnlijk in het voorjaar. 
De larve is onbekend. 
Dispersie: macropteer en volgens Lindroth (1945) beslist in 
staat om te vliegen. er zijn echter nog geen vliegwaarnemin-
gen bekend.

Bedreiging
onvoldoende gegevens.

Taxonomie
Jørum & Mahler (1987) geven een overzicht van de verschil-
len met Agonum gracile.

 Agonum (europhilus) piceum 

Areaal
West-Palearctische soort. Het verspreidingsbeeld lijkt sterk 
op dat van A. micans. Volgens Burmeister tot in de Kaukasus 
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en West-siberië. Areaalkarakteristiek: , nederland: subcen-
traal.

Voorkomen
In nederland zeer verspreid maar niet algemeen. op de 
Britse eilanden zeer verspreid en plaatselijk in geheel 
Groot-Brittannië en Ierland (LuFF 1998). In Denemarken ver-
breid en tamelijk algemeen (BanGsHoLT 1983). In Fennoscandië 
vooral in Zuid-Zweden en Zuid-Finland zeer verbreid, 
maar in de hogere gebieden zeer zeldzaam of ontbrekend, in 
noorwegen alleen langs de kust (LInDroTH 1945, 1986). In Duits-
land in het noorden en oosten vrij algemeen, zeldzamer 
wordend in de richting van Midden-Duitsland. In West- en 
Zuid-Duitsland zeer zeldzaam (HorIon 1941). Horion kende 
geen betrouwbare meldingen uit het rheinland. In de om-
geving van Berlijn (BarnDT eT aL. 1991) en Baden-Württemberg 
(TrauTner 1992B) op de rode Lijst. In Zwitserland alleen in de 
lagere delen in het noorden, bij Genève en in Tessin, waar-
schijnlijk sterk onderbemonsterd (MarGGI 1992), maar ook 
daar op de rode Lijst. In België komt hij zeer verspreid en 
plaatselijk voor (DesenDer 1986). In Vlaanderen op de rode 
Lijst (DesenDer eT aL. 1995). 
Status: in nederland, Denemarken en België is het aantal 
bezette x km utm-hokken wisselend toe- en afgenomen 
(DesenDer & TurIn 1986, 1989), dit zal gezien de moeilijk toegan-
kelijke biotoop goeddeels samenhangen met de belangstel-
ling van de verzamelaars.

oecologie
Zeer hygrofiel. Volgens Marggi (1992) gedraagt de soort zich 
thermofiel in het noorden van het verspreidingsgebied. In 
Fennoscandië langs meren en traag stromende rivieren, op 
kleiige, modderige bodem met een weelderige vegetatie van 
zeggen (Carex), paardenstaarten (Equisetum), vlotgras (Glyce
ria) en dergelijke (LInDroTH 1974, 1986). Hij heeft een voorkeur 
voor weinig beschaduwing, maar komt ook wel in de scha-
duw van struweel of verspreid staande boomgroepjes voor 
samen met A. thoreyi. een soort van het laagland en het 
middelgebergte (BurMeIsTer 1939). In Zwitserland praktisch uit-
sluitend in rietland. Marggi (1992) typeerde hem als een soort 
die direct leeft op de overgang van moeras naar water. Vaak 
in vegetatie of dood riet (Phragmites australis) dat op het 
water drijft, samen met soorten als Odacantha melanura, 
Oodes helopioides, A. thoreyi en Demetrias imperialis.
Vangpotten. Groep: z(f) ( series,  individuen). De vang-
sten komen uit vochtig naald- en eiken-berkenbos [-] 
en kruidenrijke graslanden []. Het betreft hier waarschijn-
lijk amper vangsten uit de reproductiebiotopen. Eurytopie: 
 (pres = , en sim = ,). Bodem en Vocht en Begelei-
ders: onvoldoende gegevens.

Biologie
nachtactief? Voortplanting in het voorjaar. De volwassen 
dieren overwinteren onder schors van gevallen bomen (LInD-

roTH 1986). De soort is polyfaag (Wasner 1979). De larve is opge-
nomen in de tabellen van arndt (1991) en Luff (1993). 
Dispersie: macropteer. De soort beschikt over een uitste-
kend verbreidingsvermogen en bezit steeds optimaal ont-
wikkelde vleugels en volledig ontwikkelde vliegspieren (De-

senDer 1989a). er zijn veel vliegwaarnemingen bekend, o.a. uit 
Drenthe: mei , juni  (TVH).

Bedreiging
onvoldoende gegevens over bedreiging. Volgens Desender 
et al. (1995) wellicht gevoelig voor instroming van meststoffen 
in stilstaand water. Mogelijk bruikbare indicator voor natte 
biotopen met kwalitatief goed water.

 Agonum (europhilus) scitulum 

Areaal
europese soort. over het verspreidingsgebied van deze 
soort bestaan nog flink wat onduidelijkheden. een noord-
europese, atlantische soort (HorIon 1941). Hij heeft een be-
perkte verspreiding in Midden-europa. silfverberg (1992) 
noemde de soort voor estland, waarschijnlijk in navolging 
van Habermann (1968). Deze en andere oostelijke opgaven 
(BuraKoWsKI eT aL. 1974, CsIKI 1946, ManDL 1978), betreffen waar-
schijnlijk A. piceum. Areaalkarakteristiek: , nederland: 
submarginaal.

hoofdstuk 8 de soorten: agonum
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 Agonum scitulum 

 Agonum thoreyi

Voorkomen
In nederland zeer verspreid, meest oudere waarnemingen. 
op de Britse eilanden zeer plaatselijk; slechts enkele vang-
sten uit Zuid- en oost-engeland, West-Wales en noord-
Ierland (LuFF 1998), zeldzamer dan A. micans. niet bekend van 
Denemarken en Fennoscandië. In Duitsland is hij met zeker-
heid bekend uit de omgeving van Hamburg, maar Horion 
(1941) achtte alle verdere opgaven twijfelachtig omdat het 
hier om verwisseling met A. micans kan gaan. Marggi (1992) 
voert de soort als nieuw op voor Zwitserland, waar hij in de 
omgeving van Basel vrij algemeen is, en meldde tevens dat 
hem ook uit persoonlijke mededelingen van collega’s talrij-
ke vindplaatsen uit Duitsland bekend zijn. In Frankrijk 
zeldzaam in het noorden en noordoosten (BonaDona 1971). In 
België verbreid in het oostelijke deel van het land, waarbij 
alle noordelijke opgaven van voor  zijn (DesenDer 1986). In 
Vlaanderen op de rode Lijst (DesenDer eT aL. 1995). 
Status: hoewel de soort voor nagenoeg alle gebieden binnen 
het areaal als zeldzaam te boek staat, en het aantal vindplaat-
sen in nederland en België bovendien is achteruitgegaan, is 
de verspreiding vrij zeker slecht bekend door relatieve on-
derbemonstering van de biotopen, hetgeen overigens geldt 
voor veel soorten van moerasbossen (vergelijk: Platynus li
vens en Agonum viridicupreum). Volgens Desender et al. 
(1995), in Vlaanderen met uitsterven bedreigd.

oecologie
Hygrofiel. er zijn slechts schaarse oecologisch gegevens. In 
Groot-Brittannië en Ierland een soort van min of meer be-
schaduwde en begroeide, moerassige bodem (LInDroTH 1974, 

LuFF 1998). ook in Zwitserland vooral gevonden op zeer natte, 
moerassige bodem in de overstromingszone van beekjes en 
rivieren, waar de vegetatie hoog is (MarGGI 1992). Volgens Bur-
meister (1939) zowel aan rivieroevers als aan de kust.
Vangpotten. niet gevangen.

Biologie
over de activiteit binnen het etmaal is niets bekend. uit de 
donkere kleur zou kunnen worden afgeleid dat de soort  

’s nachts actief is. over de voortplanting zijn ook geen ge-
gevens gevonden, maar door de waarneming van overwin-
terende adulten (MarGGI 1992) kan voorjaarsvoortplanting ver-
ondersteld worden. De larve is onbekend. 
Dispersie: macropteer volgens Desender (1986). over vleugel-
aanleg en vliegvermogen is niets bekend.

Bedreiging
onvoldoende gegevens.

 Agonum (europhilus) thoreyi 

synoniem
Agonum pelidnum (Paykull).

Areaal
Circumpolair. In europa zuidelijk tot Zuid-Frankrijk, Mid-
den-Italië, sicilië, albanië en Griekenland. In Fennoscandië 
niet in het westen en het uiterste noorden. naar het oosten 
tot de Kaukasus, siberië: amoergebied. Areaalkarakteris-
tiek: , nederland: subcentraal.

Voorkomen
In nederland zeer verbreid, vooral in het zee- en rivierklei-
gebied. op de Britse eilanden een algemene soort in enge-
land, Wales en Ierland, in schotland beperkt en plaatselijk, 
in het uiterste zuiden, met name in het laagland aan de kust 
(LuFF 1998). In Denemarken verbreid en vrij algemeen (BanGs-

HoLT 1983). In noorwegen alleen in het uiterste zuidoosten, in 
Zweden vooral in de omgeving van de grote meren, verder 
zeer plaatselijk (LInDroTH 1986). Duitsland overal en over het 
algemeen niet zeldzaam, maar naar het zuiden toe geleide-
lijk minder algemeen (HorIon 1941). In het materiaal dat Ho-
rion verzamelde uit veengebieden in het rheinland, vond 
hij vooral de zeer donkere vorm: puellum. In Midden-euro-
pa zeer verbreid en vrij algemeen, bijna geheel Frankrijk, 
oostenrijk, in Zwitserland nagenoeg beperkt tot het lagere 
noorden en middenwesten (MarGGI 1992). In België evenals in 
nederland voornamelijk in het westelijke deel van het land 
(DesenDer 1986). 
Status: in nederland en het omliggend gebied is een duide-
lijke toename van het aantal vindplaatsen te bespeuren (De-

senDer & TurIn 1986, 1989).

oecologie
Hygrofiel, maar in mindere mate dan A. fuliginosum (Was-

ner 1977). Bij verschillende preferentieproeven die Wasner 
met een viertal Agonum (Europhilus)-soorten uitvoerde, 
bleek A. thoreyi de meest euryvalente soort te zijn ten aan-
zien van licht, temperatuur en vocht. Hij bleek bovendien 
veel beter dan A. fuliginosum bestand tegen uitdroging, 
doordat hij beter in staat is om zijn lichaamsvocht vast te 
houden (Wasner 1977). evenals andere Agonum (Europhilus)-
soorten vooral een soort van moerassige terreinen. Hij 
heeft voorkeur voor een kleiige bodem met een rijke en 
hoge vegetatie, vooral aan oevers van eutrofe meren en ri-
vieren, direct aan het water in riet (Phragmites australis) en 
lisdodde (Typha), samen met o.a. Odacantha melanura, 
met name in grote opeenhopingen van riet (LInDroTH 1974, 

1986). Het meest talrijk in het laagland en het middel-
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 Agonum micans

 Agonum munsteri

 Agonum piceum

hoofdstuk 8 de soorten: agonum
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 Agonum scitulum

 Agonum thoreyi

gebergte tot ca.  m (BurMeIsTer 1939). Vaak is hij te vin-
den in vegetaties die in het water liggen of drijven, bij-
voorbeeld in verlandingszones (MarGGI 1992). Hij kan vaak in 
het vroege voorjaar worden aangetroffen in aanspoelsel 
langs rivieroevers, bijvoorbeeld na overstroming van de ui-
terwaarden.
Vangpotten. Groep: h ( series, . individuen). De 
vangsten komen slechts in geringe mate uit hoogveen [] en 
natte bossen [], maar met name van rietland in de polders 
[-] en van andere drooggevallen gronden []. Verder is 
hij nog aan oevers gevangen [-]. Hoewel het de meest 
eurytope Agonum (Europhilus)-soort is, blijkt hij dus vrij 
stenotoop te zijn. Eurytopie:  (pres = , en sim = ,). 
Bodem: geen voorkeur. Vocht: . Begeleiders: Pterostichus 
strenuus ,% (,%), Pterostichus vernalis ,% (,%), 
Pterostichus niger ,% (,%), Pterostichus nigrita/rhaeti
cus ,% (,%), Loricera pilicornis ,% (%), Aniso
dactylus binotatus % (,%) en wederzijds > % Bem
bidion assimile ,% (%) en Stenolophus mixtus ,% 
(,%).

Biologie
Gedeeltelijk dagactief (Wasner 1977). De voortplantingsperiode 
strekt zich over langere tijd uit dan die van A. fuliginosum, 
gracile en piceum (Wasner 1977), hetgeen waarschijnlijk mede 
een aanpassing is om te kunnen leven in de extreme om-
standigheden in een rietmoeras. overwinteringsexperimen-
ten werden uitgevoerd door Palmén (1949) die vond dat zeer 
veel dieren een lange tijd invriezen in zoet water overleef-
den, maar slechts weinige overleefden invriezing gedurende 
 dagen in brak water. Het is een voorjaarsvoortplanter. 
De volwassen dieren overwinteren in de bladscheden van 
lisdodde (Typha) en in holle rietstengels, waar ze vaak sa-
men met eveneens aan dit milieu aangepaste loopkeversoor-
ten (o.a. Odacantha melanura) en kortschildkevers (staphy-
linidae) van de genera Stenus en Atheta, kunnen worden 
aangetroffen. De larve is opgenomen in de tabellen van 
arndt (1991) en Luff (1993). 
Dispersie: macropteer. slechts een betrekkelijk klein deel 
van de dieren (ca. %) heeft optimaal ontwikkelde vleugels 
en volledig ontwikkelde vliegspieren, blijkens de metingen 
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van Desender (1989a). Desender veronderstelde dat vooral 
door het vermogen om in boven het water gelegen plan-
tendelen te overwinteren, het vliegvermogen ondanks de 
zeer natte habitat, geen voorwaarde voor de soort is om te 
kunnen overleven. Van de soort kennen we vele vliegwaar-
nemingen, o.a. uit Drenthe: mei , juni  (TVH). Hij behoor-

de tot de vroege kolonisatoren van de IJsselmeerpolders 
(HaeCK 1971).

Bedreiging
niet bedreigd. Te weinig gegevens over de bruikbaarheid als 
indicatorsoort.

Figuur 3

Amara convexiuscula. 

 Amara kulti 

hoofdstuk 8 de soorten: amara



Genus AmArA

soorten -

De Amara-soorten kunnen in twee vormgroepen onder-
scheiden worden: eivormige dieren met een bruinzwarte of 
metalige kleur en op Harpalus gelijkende gele, bruine of 
bruinzwarte soorten. De afmetingen liggen voor de euro-
pese soorten tussen ca.  en  mm.

Areaal
een relatief jong, maar zeer soortenrijk genus, met wereld-
wijd meer dan  soorten, waarvan meer dan  in het 
Palearctisch gebied en ruim  in noord-amerika (erWIn eT 

aL. 1977), waaronder enkele Holarctische soorten. Verschil-
lende soorten zijn vanuit de oude Wereld in noord-ameri-
ka geïntroduceerd. Het genus ontbreekt in Zuid-amerika 
en het australisch gebied (BaLL 1960). In europa worden ca. 
 soorten aangetroffen (TurIn 1981) en in nederland  
soorten (fig. ).

oecologie
Bijna alle soorten zijn min of meer xerofiel en leven in 
open, vaak instabiele terreintypen. op ruderale plaatsen en 
anderszins verstoorde terreinen, met begroeiing van kruiden 
en grassen. Vooral op de lichtere bodemsoorten kunnen in 
een relatief klein gebied soms grote aantallen soorten van 
dit genus samen worden gevonden. ordinatie fig. .

Biologie
De metaalkleurige soorten zijn over het algemeen uitge-
sproken dagactief en behoren met enkele Harpalus-soorten 
tot de eerste loopkevers die bij warm weer vroeg in het 
voorjaar in tuinen en parken worden waargenomen. Deze 
soorten van onder andere de subgenera Zezea en Amara 
s.str. zijn voorjaarsvoortplanters. De op Harpalus lijkende 
soorten van de subgenera Celia, Bradytus en Curtonotus zijn 
grosso modo nachtactief en herfstvoortplanters. uitgezon-
derd de larven, zijn Amara-soorten (gedeeltelijk) fytofaag 
en, met korte, stompe kaken, aangepast aan het eten van 
(gras)zaden (HIeKe 1976a, LInDroTH 1986). op A. infima na, zijn 
praktisch alle soorten macropteer, maar lang niet alle tot 
vliegen in staat (DesenDer 1989a). sommige soorten hebben in 
de loop van het jaar een gecompliceerd patroon van op-
bouw en afbraak van vliegspieren in samenhang met migra-
tie tussen zomer en winterbiotoop, zoals A. plebeja (Van HuI-

Zen 1977), (zie soortbespreking).
Dispersie: veel soorten zijn uitstekende kolonisatoren, ge-
tuige o.a. de uitbreidingen van enkele soorten na hun niet-
opzettelijke introductie in noord-amerika zoals bij A. 
aenea, A. anthobia en A. familiaris (HIeKe 1990B). een zeer in-
teressant voorbeeld van het zogenoemde ‘oogenesis flight 
syndrom’, komt aan bod bij de bespreking van A. plebeja.

Taxonomie
een tabel voor de Midden-europese soorten werd gepubli-
ceerd door Hieke (1976a). Van zijn hand verschenen vele revi-
sies en tabellen van bepaalde groepen of subgenera (HIeKe 

1972, 1973, 1975, 1983, 1984, 1988).

 Amara (Zezea) kulti 

Areaal
europese soort. De verspreiding is in detail gegeven door 
Hieke (1970). Zuidelijk gaat de soort tot Portugal, Midden-
Italië en noord-Griekenland. naar het oosten tot Zuid-
west-oekraïne en West-Bulgarije. De noordgrens ligt in 
nederland en noord-Duitsland. Areaalkarakteristiek: , 
nederland: marginaal.

Voorkomen
In nederland alleen op de hogere gronden. Hij is pas kort 
bekend voor de nederlandse fauna ( te emmen, KV) 
(Den Boer 1961B). niet op de Britse eilanden, Denemarken en 
Fennoscandië. In Duitsland voornamelijk in het midden en 
zuiden van het land (HIeKe 1970). In Baden-Württemberg op 
de rode Lijst (TrauTner 1992B). In Zwitserland verspreid in 
alle delen, maar slechts weinig waarnemingen en ook daar 
op de rode Lijst (MarGGI 1992). In België onlangs in het cen-
trale noorden van het land, recent veel beperkter dan voor 
, in Vlaanderen als bedreigd op de rode Lijst (DesenDer 

eT aL. 1995). 
Status: over de verspreiding en voorkomen van deze zeld-
zame soort bestaan nog veel onduidelijkheden en over de 
status is dan ook niet veel te zeggen.

oecologie
Thermofiel. Volgens Hieke (1970) komt hij voor op zandige 
of lemige oevers, in Midden-europa vaak in gezelschap van 
Amara fulvipes. Volgens Den Boer (1961) op dezelfde plaatsen 

Figuur 

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