
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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Figuur 

ordinatie van Amara.

 Amara plebeja

aangetroffen als A. ingenua. uit verdere nederlandse vangs-
ten ontstaat nog geen duidelijk beeld; recente vangsten 
komen uit nuil () (TVH) en Helenaveen (, ) (Ka 

& TH, JM). Het betreft hier beide vrij vochtige terreinen op 
venige bodem, met droge plekken en een begroeiing van 
veel grassen (Holcus lanatus). In het min of meer ruderale 
terreintje in de Peel kwam de soort in aantal voor, maar 
daarbuiten werd hij ondanks intensief zoeken niet meer 
aangetroffen (Ka, JM). In Zwitserland tot ongeveer  m 
hoog gevangen (MarGGI 1992).
Vangpotten. niet gevangen.

Biologie
Dagactief. Voortplanting waarschijnlijk in het voorjaar. 
evenals bij andere Amara (Zezea)-soorten vormen graszaden 
waarschijnlijk een belangrijke voedselbron voor de volwas-
sen dieren. Bij Helenaveen waargenomen in de rijpende 
aren van gestreepte witbol (Holcus lanatus) (Ka). De larve is 
onbekend.
Dispersie: de soort is macropteer maar vliegwaarnemingen 
zijn tot dusverre nog niet bekend. Het dier dat in Drenthe 
bij nuil werd gevonden, bleek in het bezit van goede vleu-
gels en volledig ontwikkelde vliegspieren (TVH). Het is een 
goede klimmer.

Bedreiging
Weinig gegevens. Volgens Desender et al. (1995) vormen het 
verdwijnen van droge, schrale graslanden en kalkgraslanden 
de belangrijkste bedreiging.

Taxonomie
naar aanleiding van bovengenoemde vangst bij emmen, 
werd het nederlandse Amara (Zezea)materiaal gecontro-
leerd door Den Boer (1961). Hieruit bleek dat A. kulti in ne-
derland vrij verbreid voorkomt, en dat praktisch alle tot dan 
toe als A. tricuspidata gedetermineerde dieren tot A. kulti 
behoorden. Het is zeer waarschijnlijk dat de soort ook thans 
nog verscholen zit tussen het collectiemateriaal van andere 
Amara (Zezea)-soorten.

 Amara (Zezea) plebeja

Areaal
Palearctische soort. In europa, naar het zuiden toe steeds 
zeldzamer en meer in de bergen, wellicht boreomontaan te 
noemen. op de Balkan in slovenië, Bosnië, roemenië en 
Bulgarije, zeldzaam in de bergen. op het Iberisch schier-
eiland en in de Pyreneeën over het algemeen boven  m 
(ZaBaLLos & Jeanne 1994). ontbrekend in delen van het Medi-
terrane gebied. In geheel siberië, tot in Japan (HIeKe 1970). 
Areaalkarakteristiek: , nederland: centraal.

Voorkomen
In nederland een van de meest verbreide soorten. op de 
Britse eilanden, inclusief Ierland, de meest verbreide Amara-
soort, behalve in het uiterste noorden (LuFF 1998). In Denemar-
ken en Fennoscandië zeer algemeen en verbreid, noordelijk 
tot de poolcirkel (BanGsHoLT 1983, LInDroTH 1945, 1986). In Duits-
land overal en algemeen (HorIon 1941). In Zwitserland alge-
meen ten noorden van de alpen, weinig in de alpendalen 
(MarGGI 1992). In België eveneens homogeen over het land ver-
spreid (DesenDer 1986). 
Status: in nederland en het omliggend gebied overal toege-
nomen (DesenDer & TurIn 1986, 1989).

oecologie
eurytoop, gematigd hygrofiel, heliofiel. Hij komt voor op 
zeer uiteenlopende bodemsoorten maar vooral op vrij zware 
kleigrond met een vegetatie van grassen (LInDroTH 1974, 1986). 
Gemiddeld op vochtiger plaatsen dan de overige Amara-
soorten, vaak aangetroffen in de nabijheid van water. In 
Midden-europa van het laagland tot in het bergland, tot 
ongeveer  m (BurMeIsTer 1939). ook Marggi (1992) typeerde 
hem voor Midden-europa als soort van akkers, veen, oevers, 
rietland en bossen. De reproductiebiotoop is in hoofdzaak 
grasland, maar in de winter migreert hij naar bossen (Van 

HuIZen 1977) (zie onder ‘biologie’).
Vangpotten. Groep: eu(g) ( series, . individuen). 
De vangsten komen uit een groot aantal terreintypen, waar-
bij echter vooral de duinen slecht scoren. opvallend zijn 
behalve de hoge scores in cultuurland [-], de vangsten 
in rietland en op drooggevallen gronden [-]. open 
natte terreinen zoals hoogveen, natte heiden met pijpen-
strootje (Molinia caerulea) [-] en echte oevers [-], sco-
ren laag. over de vangsten in bossen, zie onder ‘biologie’. 
Eurytopie:  (pres = , en sim = ,). Bodem en Vocht: 
geen voorkeur. Begeleiders: geen.

Biologie
Dagactief. De biologie is uitgebreid onderzocht door Van 
Huizen (1977). Voortplanting in de zomer in grasland, voor-
afgegaan door een activiteitsperiode in het bos. ‘Verse’ die-
ren zijn gevonden in augustus-september. In het najaar mi-
greren deze en een deel van de oude dieren (vliegend) naar 
bossen, waar ze overwinteren op bemoste boomstammen en 
in graspollen (zie onder). In het voorjaar ligt voor de bossen 
de top van de door vangpotten geregistreerde activiteit in 
mei, hetgeen correspondeert met een piek in de vliegactivi-
teit (zie onder). De reproductieactiviteit valt, in graslanden, 
in juni-juli (Van HuIZen 1977). Veelvuldig klimmend waarge-
nomen in de voedselplanten, zoals grassen van de genera 
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Alopecurus, Deschampsia, Festuca en Poa (Lindroth 1986). de 
larve is opgenomen in de tabellen van Arndt (1991) en Luff 
(1993).
Dispersie: macropteer. de soort kent een periodieke opbouw 
en afbraak van vliegspieren in samenhang met reproductie en 
migratie van zomer- naar winterkwartier, een verschijnsel dat 
bij populatiebiologen bekend staat als het ‘oogenesis flight 
syndrom’ (VAn huizen 1977). er zijn veel vliegwaarnemingen be-
kend, ook indirecte, zoals uit Finland waar de soort in aantal 
aan de kust in aanspoelsel werd gevonden (PALmén 1944). ook 
uit drenthe komen talrijke vliegwaarnemingen die zowel 
oude als jonge dieren en beide seksen betreffen, en die we 
hier per halve maand geven: april /, mei ./., juni 
/, juli /, augustus /, september /, ok-
tober / (tVh). We kunnen hieruit zien dat de soort zowel 
in het voorjaar als in het najaar een top in de vliegactiviteit 
vertoont. de ‘verse’ dieren bouwen in korte tijd, in de perio-
de augustus-oktober, de vliegspieren op en vliegen vervolgens 
naar bossen, alwaar ze de in de vliegspieren aanwezige voe-
dingsstoffen gebruiken om de winter door te komen. het 
gaat hier om een tijdelijke vliegspierautolyse, want in het 
voorjaar worden de spieren weer opgebouwd om naar het re-
productiegebied (grasland) te vliegen, waar vervolgens we-
derom vliegspierautolyse optreedt ten gunste van de repro-
ductie. Bij de oude dieren kan zich dit opbouwen van de 
vliegspieren nog een derde keer voordoen. Als de dieren tij-
dens de voorjaarsmigratie niet in een gunstig reproductiege-
bied belanden, treedt niettemin vliegspierreductie op en blij-
ven ze dat jaar zonder reproductief succes. het is goed moge-
lijk dat in het najaar min of meer actief naar het bos geëmi-
greerd wordt, door oriëntatie op bossilhouetten op grotere 
afstand, maar het is zeer waarschijnlijk dat in het voorjaar 
een veel meer gespreide migratie naar open terreintypen 
plaatsvindt. in deze periode kan naast migratie ook echte dis-
persie optreden, waarbij de wind waarschijnlijk geen onbe-
langrijke factor is (VAn huizen 1977). eén jaar na het droogvallen 
van zuidelijk Flevoland werd hij op twee plaatsen in vangra-
men aangetroffen (hAeck 1971). Voor het vliegen is een lucht-
temperatuur van °c een belangrijke grenswaarde.

Bedreiging
niet bedreigd. niet bruikbaar als indicatorsoort.

 Amara (Zezea) strenua

Areaal
europese soort. hij heeft een betrekkelijk klein versprei-
dingsgebied en is hoofdzakelijk beperkt tot noordelijk mid-
den- en noordwest-europa. een overzicht van europese 
vindplaatsen wordt gegeven door hieke (1970). Areaalkarak-
teristiek: , nederland: submarginaal.

Voorkomen
in nederland slechts weinig, meest oude, waarnemingen 
(den Boer 1961B). de meest recente vangst komt uit Plasmolen 
(juni, ) (cdB). de vangsten vertonen het beeld van een 
fluviatiele verspreiding. op de Britse eilanden alleen langs 
de kust in het uiterste zuidoosten van engeland (east An-
glia, Bristol channel) en het eiland Wight (oude waarne-
mingen), zeer zeldzaam (hymAn 1992, LuFF 1998). in denemarken 

zeer zeldzaam in het zuiden van Jutland, alleen oude, inci-
dentele waarnemingen (BAngshoLt 1983); op de rode Lijst 
(Jørum 1995). niet in Fennoscandië. in duitsland over het al-
gemeen zeer zeldzaam, alleen in het noorden, bijvoorbeeld 
langs de elbe, algemener (hieke 1970, horion 1941). naar het 
oosten toe tot de neusiedler see en zuidwest-oekraïne, in 
het noorden tot Polen. Voor het gebied van Bremen staat 
hij op de rode Lijst (mossAkoWski 1991). niet in zwitserland 
(mArggi 1992). in België vier oude vangsten verspreid langs de 
grote rivieren. in Vlaanderen als ‘uitgestorven’ op de rode 
Lijst (desender et AL. 1995). 
Niet opgenomen: twee zeer waarschijnlijk op foute deter-
minatie berustende meldingen, waarvan een zeer oude 
() uit Loosduinen (et), en een recentere uit een 
vangpot van Van heerdt () uit een beukenbos te de 
Bilt (ft).
Status: in nederland en het omliggend gebied of nagenoeg 
verdwenen, of ondanks zeer intensieve bemonsteringen o.a. 
in de omgeving van Arnhem en Wageningen (kA, kB, th, tg) 
over het hoofd gezien (desender & turin 1986, 1989).

Oecologie
zeer hygrofiel. in engeland en denemarken is hij min of 
meer beperkt tot zilte graslanden langs de kust (Lindroth 1974, 

1986, LuFF 1998). Voor het binnenland vooral gemeld uit het 
stroomgebied van de grote rivieren met hun zijtakken, zoals 
de elbe, oder, rijn en rhône, waar hij in dichte, met grassen 
begroeide uiterwaarden te vinden is. de dieren zitten vaak 
onder strooisel of aanspoelsel, tussen de wortels van planten, 
maar worden ook op de grashalmen gevonden (hieke 1970).
Vangpotten. Groep: z(d) ( series,  individuen). Euryto-
pie:  (pres = , en sim = ,). Bodem en Vocht: geen 
voorkeur. Begeleiders: onvoldoende gegevens.

Biologie
dagactief. Voortplanting waarschijnlijk in het voorjaar. het 
voedsel bestaat uit de melkrijpe zaden van grassen (hieke 

1970). de larve is onbekend. 
Dispersie: macropteer. geen gegevens over de kwaliteit van 
vleugels en vliegspieren.
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Bedreiging
onvoldoende gegevens; wellicht verdwenen.

 Amara (Zezea) tricuspidata 

Areaal
West-Palearctische soort. de verspreiding is tot in detail 
vermeld door hieke (1970). noordelijk tot noord-duitsland. 
zuidelijk tot zuid-Frankrijk, midden-italië, griekenland, 
roemenië, cyprus. naar het oosten tot syrië, zuid-rus-
land, West-siberië, centraal-Azië en mongolië. Areaalka-
rakteristiek: , nederland: marginaal?

Voorkomen
in nederland volgens den Boer (1961) alleen in  bij hae-
len, Limburg (gs) gevangen (Ar). Al het andere materiaal 
dat als A. tricuspidata gedetermineerd was, rekende hij tot A. 
kulti, na bestudering van een groot deel van het nederlandse 
Amara (Zezea)-materiaal. Waarschijnlijk is dit ook met het 
materiaal dat niet door den Boer gecontroleerd werd het ge-
val. tot nader onderzoek zijn daarom alle overige vangsten 
niet opgenomen (zie onder). niet op de Britse eilanden, in 
denemarken slechts één vangst (BAngshoLt 1983) en niet in Fen-
noscandië. in duitsland vooral in het oosten algemener (hieke 

1970, horion 1941, horion 1972), in noord- en West-duitsland zeer 
zeldzaam. op de rode Lijsten van Berlijn (BArndt et AL. 1991) en 
Baden-Württemberg (trAutner 1992B). in zwitserland zeer zeld-
zaam, en ook daar op de rode Lijst (mArggi 1992), evenals in 
oostenrijk (FrAnz 1983). in België was de soort verbreid, maar 
slechts eenmaal aangetroffen na  (desender 1986). in Vlaan-
deren als sterk bedreigd op de rode Lijst (desender et AL. 1995). 
Niet opgenomen: ommen  (ld: x); denekamp  
(ld); otterlo  (ft); eerbeek  (lc); Leersum 
, grubbenvorst  (lb) en twee oude meldingen uit 
oirschot (ft) en Bunde (fs).
Status: over de status van deze soort valt niet veel te zeggen 
omdat er onder het materiaal waarschijnlijk nogal wat ver-
wisselingen met andere Amara (Zezea)-soorten zitten.

Oecologie
Xerofiel, stenotoop. in noord-europa alleen gevonden in 
aanspoelsel aan de kust (Lindroth 1986). in midden-europa 
op zandige graslanden, in duinen en cultuurland. in het 
laagland en middelgebergte tot maximaal  m, voorna-
melijk op xerotherme terreinen met grassen: Poa, Festuca en 
Holcus, op akkers op grote windhalm (Apera spica-venti) en 
in heideterreinen op gewoon struisgras (Agrostis capillaris) 
(Burmeister 1939, FAssAti 1957, hieke 1970, mArggi 1992).
Vangpotten. niet gevangen.

Biologie
dagactief. Voortplanting in het voorjaar, ‘verse’ dieren in 
augustus (hieke 1970). de larve is onbekend. 
Dispersie: macropteer. er zijn geen vliegwaarnemingen be-
kend.

Bedreiging
Weinig gegevens. desender et al. (1995) houden het verdwij-
nen van droge, schrale graslanden verantwoordelijk voor de 
grote achteruitgang van de soort.

ook zou natuurlijke successie (opslag van bomen en strui-
ken) een serieuze bedreiging kunnen inhouden.

Taxonomie
een deel van de nederlandse opgaven kan niet meer gecon-
troleerd worden. het is niet onmogelijk dat deze niet opge-
nomen vangsten tot andere soorten behoren (zie boven on-
der ‘voorkomen’).

 Amara (Amara) aenea 

Areaal
Palearctische soort. in geheel europa, behalve het noorden 
van Fennoscandië en rusland. naar het oosten tot West-
siberië, kazachstan, klein-Azië. in het zuiden in noord-
Afrika, op madeira, de canarische eilanden en de Azoren 
(mAchAdo 1992). geïntroduceerd in noord-Amerika (oost-
canada) (Lindroth 1961-1969, hieke 1990B, sPence 1990). Areaalka-
rakteristiek: , nederland: subcentraal.

Voorkomen
in nederland een van de meest algemene soorten, zonder 
een duidelijke voorkeur voor een bepaalde regio. hieke 
(1990B) noemt A. aenea de algemeenste europese loopkever-
soort. op de Britse eilanden algemeen in engeland en 
Wales; meer plaatselijk in ierland en schotland maar ook 
daar zeer verbreid (Lindroth 1974, LuFF 1998). in denemarken 
overal algemeen (BAngshoLt 1983). in Fennoscandië in noor-
wegen beperkt tot de kust, in zweden algemeen in het zui-
den maar boven de ° noorderbreedte zeldzaam, in Fin-
land tot iets noordelijker (Lindroth 1945, 1986). in duitsland 
een van de meest algemene soorten (horion 1941). ook in 
zwitserland en omringende midden-europese landen zeer 
algemeen (mArggi 1992). 
Status: in België evenals bij ons in het hele land. in neder-
land en het omliggend gebied is het aantal vindplaatsen zeer 
duidelijk toegenomen (desender & turin 1986, 1989).

 Amara aenea
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 Amara anthobia

Oecologie
Xerofiel, heliofiel. het betreft hier een zeer eurytope soort 
van voornamelijk open, zonnige terreinen met spaarzame 
tot dichte maar korte vegetatie, die zowel op zandige als 
kleiige bodem voorkomt (Lindroth 1974, 1986). Vooral in hei-
den, graslanden en cultuurland. ook in tuinen, parken en 
op niet te natte ruderale plaatsen. in midden-europa van 
het laagland tot in de bergen, tot maximaal ca.  m (Bur-

meister 1939, mArggi 1992). succesvolle kolonisator van niet te 
natte gebieden. Lindroth (1954, 1955 en 1961-1969) noemt ook de 
eurytopie en de algemeenheid van de soort in newfound-
land en delen van het noord-Amerikaanse vasteland, ook 
het massale optreden in stedelijke gebieden. hij noemt het 
ook daar een uitzonderlijk dominante soort (zie ook hieke 

1990B).

Vangpotten. Groep: eu(c) ( series, . individuen). de 
vangsten komen uit alle terreintypen behalve hoogveen. in 
de heiden en open duinen [-] zijn de presenties hoog, 
maar de aantallen relatief laag. in cultuurlanden op zand-
gronden [-] een zeer dominante soort. Vrij hoge scores 
eveneens in de vochtige en natte terreinen [-] en de 
jonge vochtige (drooggevallen) gronden [-]. de laagste 
scores zien we in de bossen [, -, -]. Eurytopie:  
(pres = , en sim = ,). Bodem en Vocht: geen voor-
keur. Begeleiders: geen.

Biologie
dagactief, volgens Burmeister vooral in het voorjaar ook 
vliegend bij zonnig weer. de kever is al vroeg in het jaar 
actief en kan bij zonnig weer in maart en april al worden 
aangetroffen. Voortplanting in het voorjaar, in mei-juni. 
‘Verse’ dieren in de herfst. de overwintering vindt plaats als 
imago, in graspollen en aan de voet van bomen of in de 
bodem (mArggi 1992). Polyfaag, het voedsel van de larve be-
staat volgens Burmeister (1939) uit wormen en insectenlar-
ven. de adulten knagen aan graszaden en kunnen zelfs 
schadelijk zijn in wintergranen (Lindroth 1986). de larve is 
opgenomen in de tabellen van Arndt (1991) en Luff (1993).
Dispersie: macropteer. de soort vertoont periodieke vlieg-
spierautolyse (desender 1989A). talrijke vliegwaarnemingen 

zijn bekend, waarbij we voor drenthe de aantallen per hal-
ve maand geven: maart /, april /, mei /, juni 
/, juli /, augustus /, september / en oktober 
/ (tVh). de verdeling van deze vliegwaarnemingen, in 
combinatie met de vangsten van deze soort in bossen en het 
periodiek optreden van volledig ontwikkelde vliegspieren, 
doet vermoeden dat ook deze soort een seizoensgebonden 
biotoopwisseling kent die sterk lijkt op die van A. communis 
(zie daar) (desender 1989A). de soort koloniseerde met succes 
de iJsselmeerpolders, maar behoorde, uitgezonderd een 
vangst in een raamval in , niet tot de vroege kolonisten 
(hAeck 1971). hieke (1990B) presenteert een kaart waarin de uit-
breiding in noord-Amerika vanaf het oosten (rond  
newfoundland, nova scotia) in beeld wordt gebracht. de 
door Lindroth (1954, 1955) vermelde hoge dichtheden van de 
soort in deze gebieden, versterken de aanname dat dit de 
kolonisatiehaard is van waaruit ook het Amerikaanse conti-
nent is gekoloniseerd. de kaart illustreert de enorme uit-
breidingskracht van deze soort. Vanaf ongeveer  zijn er 
ook vestigingen aan de westkust waargenomen. 

Bedreiging
de soort is niet bedreigd en te eurytoop om als indicator 
bruikbaar te kunnen zijn.

 Amara (Amara) anthobia 

Areaal
West-Palearctische soort. in midden- en zuid-europa, 
maar vooral mediterraan en niet in de hoge bergen. naar 
het oosten tot klein-Azië en de kaukasus. de soort is gedu-
rende de laatste eeuw sterk uitgebreid in noordelijke rich-
ting. geïn troduceerd in noord-Amerika (Lindroth 1961-1969, 

hieke 1990B). Areaalkarakteristiek: , nederland: submargi-
naal.

Voorkomen
in nederland zeer verspreid. Bijna alle meldingen zijn van 
na  en slechts zes van voor  ( den haag,  
Arnhem,  Watergraafsmeer,  haarlem,  texel 
en  meerssen). op de Britse eilanden mogelijk pas on-
langs geïntroduceerd, maar inmiddels gevestigd in de zui-
delijke helft van engeland (Lindroth 1974, LuFF 1998); niet be-
kend van Wales, schotland en ierland. in denemarken 
slechts enkele vangsten, alle na  waarvan de meeste na 
 (BAngshoLt 1983). in Fennoscandië alleen enkele waarne-
mingen uit zuid-zweden maar daar misschien inmiddels 
gevestigd (Lindroth 1986). in duitsland rond  nog niet 
bekend (horion 1941). in het begin van deze eeuw waren er 
enkele vindplaatsen verspreid over het zuidelijke deel van 
duitsland bekend. in de jaren dertig snel algemener ge-
worden in midden-duitsland en hier en daar verder naar 
het noorden toe uitgebreid (horion 1936, 1938, 1939, 1954). in Ba-
den-Württemberg is hij op de rode Lijst geplaatst (trAut-

ner 1992B). in zwitserland alleen enkele vangsten in het wes-
ten (mArggi 1992), aldaar op de rode Lijst. de soort komt 
niet in oostenrijk voor. in België vrij algemeen in het wes-
telijke deel, in het midden van het land meest oudere vang-
sten, in het zuiden en oosten is hij uitgesproken zeldzaam 
(desender 1986). 
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 Amara tricuspidata  

 Amara aenea

 Amara anthobia
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Status: in nederland en het omliggend gebied is het aantal 
vindplaatsen iets afgenomen, ondanks de gebiedsuitbrei-
ding (desender & turin 1986, 1989).

Oecologie
hij wordt zowel in open terreinen als in bossen gevonden. 
hij heeft een voorkeur voor zandige, schrale, agrarische of 
ruderale terreinen met een spaarzame begroeiing (Lindroth 

1974, 1986). door verschillende auteurs aangemerkt als ther-
mofiel (horion 1939, 1941, mArggi 1992). in de periode - 
was dit in de tuin van de auteur, die net was aangelegd op 
schrale bouwgrond (renkum, Veluwe) de meest talrijke 
Amara-soort.
Vangpotten. Groep: b ( series,  individuen). de 
vangsten betreffen vooral zandige, open graslanden en du-
instruweel [-] en braakland []. Voor het overige ko-
men de vangsten uit bosachtige terreintypen [, -], 
waarschijnlijk de winterhabitat (vergelijk A. communis). 
Eurytopie:  (pres = , en sim = ,). Bodem: zand. 

Vocht: . Begeleiders: Calathus fuscipes ,% (,%), Ca-
lathus melanocephalus/cinctus ,% (,%), Amara aenea 
,% (%) en Notiophilus biguttatus ,% (,%).

Biologie
dagactief, bij zonnig weer. Voortplanting in het voorjaar; 
‘verse’ dieren in het najaar. de larve is onbekend. 
Dispersie: macropteer. er zijn verschillende vliegwaarne-
mingen, o.a. uit drenthe: april , mei  en juni  (tVh). de 
vliegtijd valt samen met de reproductieperiode, dit maakt 
een seizoensgebonden migratie onwaarschijnlijker. de 
soort heeft enigszins gereduceerde vliegspieren en een deel 
van de populatie die onderzocht werd, vertoonde vlieg-
spierautolyse. hieke (1990B) geeft een overzicht en een kaart 
van de eerste waarnemingen in noord-Amerika vanaf de 
westkust (san Fransisco rond ) en de daarop volgende 
uitbreiding tot ongeveer . hieruit blijkt dat de soort 
een uitstekende kolonisator is.

Bedreiging
het verspreidingsgebied van de soort vertoont een grote 
dynamiek. over de status valt dan ook niet veel zinnigs te 
zeggen. een typisch voorbeeld van een laaglandsoort die in 
bergachtige landen welhaast automatisch op de rode Lijs-
ten terechtkomt. er zijn ook onvoldoende gegevens over de 
indicatieve waarde.

 Amara (Amara) communis

Areaal
Palearctische soort. europa, behalve in het uiterste noor-
den en het zuiden van het mediterrane gebied. naar het 
oosten tot siberië en de kaukasus. geïmporteerd in oost-
canada (sPence 1990). Areaalkarakteristiek: , nederland: 
subcentraal.

Voorkomen
in nederland zeer algemeen. op de Britse eilanden even-
eens wijd verbreid en algemeen (LuFF 1998). in denemarken 
en Fennoscandië verbreid en algemeen tot bij de poolcir-
kel, daarboven snel minder (BAngshoLt 1983, Lindroth 1945, 1986). 
in heel duitsland niet zeldzaam en plaatselijk gewoon (ho-

rion 1941). in midden-europa in het noorden algemener dan 
in het zuiden, maar overal verbreid. in zwitserland minder 
algemeen dan A. convexior, in het noorden beperkt tot het 
heuvelland, amper boven de  m (mArggi 1992). 
Status: in nederland en het omliggend gebied is het aantal 
vindplaatsen overal toegenomen (desender & turin 1986, 1989).

Oecologie
mesofiel. in noordwest-europa is A. communis bijzonder 
eurytoop en komt voor op bijna alle bodemsoorten in niet 
te droge tot vochtige graslanden en begroeide akkers, maar 
ook in lichte bossen (Lindroth 1974, 1986). de soort heeft een 
groot vochttraject (den Boer 1977), hij kan worden aangetrof-
fen in vegetaties met buntgras (Corynephorus canescens) 
(schJøtz-christensen 1965) tot in dichte grasland- en kruiden-
vegetaties (BArndt et AL. 1991) en ravijnbossen in oost-europa 
(ghiLAroV 1961), maar mijdt volgens Luff (1998) warme droge 
plekken. Volgens Burmeister (1939) een soort van het laag-
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land en het middelgebergte tot ongeveer  m, maxi-
maal op  m in het reuzengebergte. in midden-europa 
vooral een eurytope graslandsoort (mArggi 1992). in een deel 
van de oudere literatuur is ook A. convexior tot deze soort 
gerekend (zie onder ‘taxonomie’).
Vangpotten. Groep: eu(g) ( series, . individuen). 
eurytoop, de vangsten komen uit alle terreintypen, behalve 
het eiken-haagbeukenbos []. in bijna alle terreintypen 
zijn de scores ook hoog. het laagst zijn de presenties én 
dichtheden op ‘echte’ oevers [-]. ook vegetaties met 
buntgras, zeeduinen, akkers en braakland scoren laag [-, 
-]. Eurytopie:  (pres = , en sim = ,). Bodem 
en Vocht: geen voorkeur. Begeleiders: alleen wederzijds > 
% Pterostichus strenuus ,% (,%).

Biologie
dagactief. Voortplanting in het voorjaar, met ‘verse’ dieren 
in juli-augustus. de overwintering vindt gedeeltelijk als 
larve plaats (FrAnz 1970) en gedeeltelijk als adult, in boom-
stronken of onder mos. Burmeister (1939) veronderstelde dat 
de soort twee generaties heeft. de volwassen dieren eten 
plantenzaden en zijn vaak aan te treffen in grashalmen. de 
larve is ook carnivoor (BurAkoWski 1967). de larve is opgeno-
men in de tabellen van Arndt (1991) en Luff (1993).
Dispersie: macropteer. slechts een deel van de individuen 
bleek in het bezit te zijn van volledig ontwikkelde vlieg-
spieren (desender 1989A). Vele vliegwaarnemingen zijn be-
kend, o.a. uit drenthe, welke hier per halve maand gege-
ven worden: april /, mei /, juni /, juli /, augus-
tus /, september / en oktober / (tVh). in de iJssel-
meerpolders hoorde de soort niet tot de vroegste immi-
granten (hAeck 1971), maar vestigde zich daar na het eerste 
jaar met succes en hoort op het moment tot de dominante 
soorten in akkerranden in zuidelijk Flevoland (siePeL et AL. 

1996).

Bedreiging
de soort is niet bedreigd. niet bruikbaar als indicator.

Taxonomie
Arnold (1937) rekende ook A. convexior tot deze soort. in 
veel oudere werken zijn de gegevens van deze soorten niet 
gescheiden (Burmeister 1939, horion 1941). A. pseudocommunis 
wordt niet door iedereen als zelfstandige soort gezien (Fh, 

hieke in Freude et AL. 1976). Brakman (1961) gaat in op het on-
derscheid tussen de verschillende soorten in deze groep. 
zie verder onder de betreffende besprekingen.

 Amara (Amara) convexior 

Areaal
West-Palearctische soort. de verspreiding loopt van West-
europa tot de oeral en klein-Azië. in het noorden tot 
zuid-zweden en West-noorwegen. zuidelijk tot zuid-
Frankrijk, midden-italië, griekenland en Bulgarije. Are-
aalkarakteristiek: , nederland: subcentraal.

Voorkomen
in nederland verbreid, maar veel zeldzamer dan A. commu-
nis. op de Britse eilanden een zuidelijke verspreiding tot 

ongeveer noord-engeland, waar hij zeldzamer is; nog niet 
gemeld van schotland en slechts één twijfelachtige vondst 
uit ierland (LuFF 1998, sPeight et AL. 1982). in denemarken ver-
spreide waarnemingen aan de kust van Jutland en op de 
eilanden (BAngshoLt 1983). in Fennoscandië plaatselijk in 
zuidwest-noorwegen en zuid-zweden. slechts incidentele 
vangsten zijn uit Finland bekend (Lindroth 1986). in duits-
land is de soort lang tot A. communis gerekend (horion 1941). 
in het grootste deel van het midden-europese gebied voor-
komend, evenals in zwitserland (mArggi 1992). in België ver-
spreid over het gehele land. in Vlaanderen op de rode 
Lijst (desender et AL. 1995). 
Status: in nederland en het omliggend gebied, in tegen-
stelling tot A. communis, zeer duidelijk in aantal vindplaat-
sen achteruit gegaan (desender & turin 1986, 1989).

Oecologie
Xerofieler dan A. communis. de gegevens van deze soort 
zijn lange tijd samengevoegd met die van A. communis (Bur-

meister 1939, horion 1941, Lindroth 1945). in noordwest-europa 
vooral op open, zonnige en droge, zandige graslanden, 
maar ook op grindachtige of kalkrijke bodem met een be-
groeiing van onder andere reukgras (Anthoxantum odora-
tum), engels gras (Armeria maritima) of anjers (Dianthus) 
(Lindroth 1974, 1986). in midden-europa vaak in gezelschap 
van o.a. A. equestris, A. lunicollis en A. aenea (BArndt 1976). in 
zwitserland vooral in het heuvelland en het montane ge-
bied, zelden tot subalpien, voorkomend in open terreinty-
pen, inclusief cultuurland en lichte bossen (mArggi 1992).
Vangpotten. Groep: eu(b) ( series, . individuen). 
de vangsten komen uit een aanzienlijk aantal terreintypen, 
waarbij vooral de hoge scores in vegetaties met buntgras 
(Corynephorus canescens), de duinen en schrale graslanden 
[-] opvallen. ook op ruderale plaatsen en kruidenrijke 
graslanden [-] veel gevangen. in de meeste heiden [-] 
en cultuurlanden [-] scoort hij matig of helemaal niet. 
de vangsten in de bossen betreffen wellicht overwinteren-
de dieren. ook in de natte terreintypen [-, -] 
slecht of niet vertegenwoordigd. Eurytopie:  (pres = , 
en sim = ,). Bodem: geen voorkeur. Vocht: . Begelei-
ders: wederzijds > % Amara curta ,% (,%) en Syn-
tomus truncatellus ,% (,%).

Biologie
dagactief. Voortplanting in het voorjaar. overwintering als 
imago. de larve is opgenomen in de tabellen van Arndt 
(1991) en Luff (1993). 
Dispersie: macropteer. een vliegwaarneming is bekend uit 
raamvallen in drenthe: mei  (tVh). er zijn geen gegevens 
bekend over de kwaliteit van de vliegspieren.

Bedreiging
Waarschijnlijk bedreigd. een goede indicator van een 
breed scala aan schrale graslandterreinen. hij lijkt bouw-
land en bemestingsdruk te mijden. het verdwijnen van 
droge, schrale graslanden is mogelijk een reële bedreiging 
(desender et AL. 1995).

Taxonomie
A. convexior is pas recent van A. communis gescheiden (BrAk-

mAn 1961).

 Amara communis

 Amara convexior

 Amara curta

hoofdstuk 8 de soorten: amara
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 Amara (Amara) curta 

Areaal
Palearctische soort. in europa van de Britse eilanden en 
zuid-Fennoscandië tot noord-spanje, midden-italië, en de 
Balkan (roemenië, Bosnië, montenegro, servië, Albanië, 
macedonië, Bulgarije (stara Planina, rhila), griekenland). 
naar het oosten tot de oeral en de kaukasus (hieke & WrAse 

1988). Areaalkarakteristiek: , nederland: subcentraal.

Voorkomen
in nederland vooral op de drogere zandgronden van de 
duinstreek en de Veluwe. op de Britse eilanden zeer plaatse-
lijk, in hoofdzaak beperkt tot de kuststreken van engeland 
en Wales. niet in ierland en slechts één vindplaats is uit 
schotland bekend (croWson 1980, LuFF 1998, sPeight et AL. 1982). in 
groot-Brittannië op de waarschuwingslijst (hymAn 1992). in 
denemarken zeldzaam, slechts enkele incidentele vangsten 
van de oostelijke eilanden (BAngshoLt 1983); op de rode Lijst 

(Jørum 1995). in Fennoscandië zeldzaam in het zuiden van 
zweden en Finland (Lindroth 1986). in duitsland zeer verbreid, 
maar in de noord-duitse laagvlakte en ten oosten van de 
elbe zeer zeldzaam (horion 1941). in Berlijn op de rode Lijst 
(BArndt et AL. 1991). in midden-europa over het algemeen niet 
zeldzaam. in zwitserland zeer verbreid in alle delen van het 
land (mArggi 1992). in België eveneens verbreid, zowel aan de 
kust als in het binnenland (desender 1986). 
Status: in nederland en het omliggend gebied is het aantal 
vindplaatsen grosso modo gelijk gebleven (desender & turin 

1986, 1989).

Oecologie
Xerobiont-xerofiel. in noordwest-europa op open terreinen 
op zandige, stenige terreinen, of mergel, met een spaarzame 
en korte vegetatie (Lindroth 1974, 1986). Vaak aangetroffen in 
grindgroeven en op zandige heuvels, vooral op zuidelijke ex-
posities, nabij de kust. Voor de Britse eilanden ook gemeld 
van heideterreinen en kalkgraslanden (hymAn 1992). Van het 
laagland tot hoog in de bergen van midden-europa, tot ca. 
 m, aldaar met name in droge grazige terreinen en rude-
rale plaatsen met weinig begroeiing (Burmeister 1939, mArggi 

1992). soms in lichte bossen en op kapvlakten.
Vangpotten. Groep: b ( series, . individuen). de 
vangsten komen voor het overgrote deel uit vegetaties met 
buntgras (Corynephorus canescens) en de duinen [-]. daar-
buiten nog in zandige akkers, ruderale terreinen en kruiden-
rijke graslanden [, -] telkens incidenteel, maar met re-
latief hoge aantallen. hij mijdt heideterreinen [-], bossen 
[-, -] en vochtige tot natte terreintypen [-]. de 
overigens marginale scores in natte bossen [-] zijn in dit 
beeld moeilijk in te passen en berusten misschien op foute 
determinaties. Eurytopie:  (pres = , en sim = ,). Bo-
dem: zand. Vocht: . Begeleiders: Calathus (melanocephalus)/
cinctus ,% (,%), Calathus erratus ,% (,%), Ca-
lathus fuscipes ,% (,%), wederzijds > % Syntomus 
truncatellus ,% (,%), Amara convexior ,% (,%), 
Harpalus servus ,% (,%) en Calathus ambiguus ,% 
(,%).

Biologie
dagactief, vooral bij zonneschijn. Bij slecht weer verborgen 
onder stenen of tussen de wortels van grassen. Voortplanting 
in het voorjaar. de volwassen dieren gaan vanaf oktober in 
winterkwartier. het voedsel van de larve, die in ondergrond-
se gangen leeft, bestaat uit insectenlarven, onder andere van 
mestkevers (Aphodius) (Burmeister 1939). de adulten zijn fyto-
faag. de larve is opgenomen in de tabel van Luff (1993).
Dispersie: macropteer. de soort vertoont echter een aanmer-
kelijke reductie van de vleugels met een waarde van -% 
ten opzichte van het relatieve optimum (desender 1989A). 
slechts in een enkel geval bezat een dier volledig ontwikkelde 
vliegspieren. Vliegwaarnemingen van deze soort zijn dan ook 
niet bekend, hoewel Lindroth (1945) vliegcapaciteit veronder-
stelde. Volgens desender (1989A) hebben ook andere Amara-
soorten van soortgelijke stabiele biotopen, zoals A. tibialis, A. 
montivaga en A. lucida het vliegvermogen goeddeels verloren.

Bedreiging
Waarschijnlijk niet bedreigd, maar de gegevens van deze 
soort zijn voor een groot deel van europa niet helder door 
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verwarring met andere soorten (zie onder) (hymAn 1992). de 
soort is een goede indicator van arme open graslandterreinen, 
eventueel in combinatie met andere soorten.

Taxonomie
Volgens hieke (Fh) zijn in het verleden door onduidelijke ta-
bellen veel dieren ten onrechte als A. curta gedetermineerd. 
Bij controle van veel europees materiaal (inclusief dat van 
nederland) door hieke, bleek een aanzienlijk deel tot andere 
soorten te behoren, o.a. A. tibialis en A. infima. het materi-
aal voor de verspreidingskaart is voor het overgrote deel ge-
controleerd, maar dit geldt zeker niet voor alle vangsten. de 
vangsten van na  zijn alle gecontroleerd (kA, tg, th).

 Amara (Amara) eurynota .

Synoniem
Amara eyrinota auctt.

Areaal
Palearctische soort. in geheel europa, behalve het uiterste 
noorden. in noord-Afrika, klein-Azië, syrië, centraal-Azië. 
in siberië naar het oosten tot irkoetsk. geïntroduceerd in 
oost-canada (sPence 1990). Areaalkarakteristiek: , nederland: 
subcentraal.

Voorkomen
in nederland zeer verspreid, zonder duidelijk beeld. op de 
Britse eilanden vooral verbreid in engeland; ook in Wales, 
zuid-schotland en de hebriden; slechts enkele waarnemin-
gen uit ierland (LuFF 1998). in denemarken verbreid maar niet 
algemeen, zeer zeldzaam in West-Jutland (BAngshoLt 1983). in 
Fennoscandië verbreid, het meest algemeen in het zuiden van 
zweden en Finland. in heel duitsland voorkomend, in het 
noorden en oosten niet zeldzaam, maar in het westen, van 
oost-Friesland tot Baden uitgesproken schaars en plaatselijk 
(horion 1941). in zwitserland niet in het midden en het noord-
oosten (mArggi 1992). in België vooral in het oostelijke deel, 
meest oude waarnemingen. in Vlaanderen, waar hij zowel 
aan de kust als verspreid in het binnenland voorkomt, als 
kwetsbaar op de rode Lijst (desender et AL. 1995). 
Status: in nederland en het omliggend gebied sterk in vind-
plaatsen achteruitgegaan (desender & turin 1986, 1989), maar niet 
op rode Lijsten in duitsland.

Oecologie
gematigd xero-themofiel volgens marggi (1992); hygrofiel, ri-
picol volgens mandl (1978). in noordwest-europa in open ter-
reinen, op kleiige of grindachtige bodem met dunne, maar 
vrij hoge vegetaties met een voorkeur voor extensief bewerkte 
cultuurgronden (Lindroth 1974, 1986). op de Britse eilanden op 
open plaatsen in de duinen en op open bodem met mozaïek-
achtige kruidenbegroeiing (LuFF 1998). Bijvoorbeeld op braak-
landen tussen kruidenvegetaties met onder meer zuring (Ru-
mex), duizendknoop (Persicaria) of herders tasje (Capsella 
bursa-pastoris). in het laagland en in de bergen (Burmeister 

1939). in zwitserland weinig in het heuvelland, maar montaan 
tot subalpien, vooral op lichte bodem, op zongeëxponeerde 
plekken.
Vangpotten. Groep: b ( series,  individuen). de weinige 

vangsten komen uit duingraslanden en duinstruwelen [, ]. 
dit geeft een zeer incompleet beeld van de terreinkeuze. Eu-
rytopie, Bodem, Vocht en Begeleiders: onvoldoende gege-
vens.

Biologie
dagactief, tegen de avond in grashalmen te vinden. Voort-
planting volgens Luff (1998) in de late herfst. Burmeister (1939) 
veronderstelde twee pieken in de reproductieactiviteit, name-
lijk in het voorjaar en het najaar, waarbij niet alleen de larve 
overwintert, maar ook een deel van de oude adulten. marggi 
(1992) noemde hem een voorjaarsvoortplanter met imago-over-
wintering. Waarschijnlijk is hier sprake van een complexe 
ontwikkeling die langer dan een jaar duurt en waarbij dieren 
uit alle stadia naast elkaar gevonden kunnen worden, of het 
is een zeer plastische soort. de volwassen kever is in hoofd-
zaak fytofaag en foerageert op de melkrijpe zaden van het 
herderstasje (Capsella bursa-pastoris), die hij aan een zijde 
open knaagt waarna hij door het middenschotje naar de an-
dere helft van het vruchtbeginsel gaat (Burmeister 1939). de 
larve is opgenomen in de tabellen van Arndt (1991) en Luff 
(1993).
Dispersie: macropteer. Van de soort bestaan diverse vlieg-
waarnemingen en hij beschikt in de meeste gevallen over op-
timaal ontwikkelde vleugels en volledig ontwikkelde vlieg-
spieren (desender 1989A). in de iJsselmeerpolders niet aange-
troffen.

Bedreiging
Waarschijnlijk bedreigd. over de indicatieve waarde valt niet 
veel te zeggen, omdat de oecologie nog onduidelijk is. Waar-
schijnlijk is het verdwijnen van droge, schrale graslanden ook 
voor A. eurynota een bedreiging (desender et AL. 1995).

 Amara (Amara) famelica 

Areaal
Palearctische soort. in europa voornamelijk in het noorden 
en oosten. de soort staat genoemd voor de Alpes de haute-
Provence in Frankrijk (BonAdonA 1971) en noord-italië (mAgis-

tretti 1965), waarschijnlijk betreft het hier geïntroduceerde 
dieren. de zuidgrens loopt vanaf zuid-België via zuid-
duitsland en oostenrijk naar roemenië. naar het oosten tot 
in West-siberië. Lindroth (1986) noemde hem ook voor 
noord-Afrika en klein-Azië, waarvoor geen verdere bevesti-
ging in de literatuur te vinden was. Areaalkarakteristiek: , 
nederland: submarginaal.

Voorkomen
in nederland verbreid, plaatselijk maar niet zeldzaam, zon-
der duidelijk patroon. op de Britse eilanden alleen enkele 
geïsoleerde waarnemingen in zuid- en oost-engeland, noor-
delijk tot yorkshire en slechts twee recente waarnemingen 
(LuFF 1998). in denemarken zeer zeldzaam, slechte enkele waar-
nemingen, voornamelijk van Jutland (BAngshoLt 1983). in Fen-
noscandië in zuidoost-noorwegen en zuid-zweden zeld-
zaam, in Finland wat algemener (Lindroth 1986). in de 
noord-duitse laagvlakte vrij algemeen vanaf de nederrijn 
tot de oostgrens (horion 1941). recentelijk echter op veel 
duitse rode Lijsten: Bremen (mossAkoWski 1991), Berlijn 
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 Amara familiaris

(BArndt et AL. 1991), Baden-Württemberg (trAutner 1992B, geiser 

1984, müLLer-motzFeLd 1987). naar het zuiden van midden-eu-
ropa toe steeds zeldzamer, niet in zwitserland (mArggi 1992), 
in oostenrijk zeer zeldzaam en op de rode Lijst (FrAnz 1983). 
in België vooral in het noorden, in de kempen, het gebied 
onder de provincie noord-Brabant, verder zeldzaam (desen-

der 1986). in Vlaanderen zeldzaam (desender et AL. 1995). 
Status: in nederland en het omliggend gebied is het aantal 
vindplaatsen stabiel (desender & turin 1986, 1989).

Oecologie
in zweden in vochtige terreintypen, vooral op kleiige of 
zandige bodem, aan de oevers van meren, tussen grassen en 
zeggen (Carex) (Lindroth 1986). in denemarken, op de Britse 
eilanden en in noord-duitsland kan de soort worden geas-
socieerd met droge Calluna-heiden en daar soms in gezel-
schap van Bembidion nigricorne en Cymindis vaporariorum 
(horion 1941, Lindroth 1974, LuFF 1998, mossAkoWski 1970B). ook in 
België voornamelijk in heiden, vooral in de kempen (desen-

der 1989A). in midden-europa in de heuvels en het laagge-
bergte, in heiden, zandige bossen maar ook in grazige oe-
vervegetaties (Burmeister 1939).
Vangpotten. Groep: g ( series, . individuen). de 
vangsten komen in nederland zowel uit de heiden, inclusief 
vegetaties met buntgras (Corynephorus canescens) [-], als 
uit de vochtige rietlanden en recent drooggevallen gronden 
[-]. daarnaast ook vrij goed vertegenwoordigd in zan-
dige cultuurlanden en licht naaldbos [-]. in de duinen 
[-] komt hij marginaal voor en mijdt vooral de zeer open 
en natte terreinen als hoogveen en kwelders [, ] en de 
meeste bostypen [, -, ]. de wat vreemde combina-
tie in terreinkeuze, van relatief droge heiden (op zand- of 
veengrond) en vochtige tot natte terreinen (op laagveen of 
klei), komt in iets andere vorm ook voor bij Pterostichus di-
ligens. dit doet vermoeden dat in het veld een nog onbe-
kende (microklimatologische?) factor een overheersende rol 
speelt. Eurytopie:  (pres = , en sim = ,). Bodem en 
Vocht: geen voorkeur. Begeleider: alleen Calathus melano-
cephalus/cinctus ,% (,%).

Biologie
dagactief? Voortplanting in het voorjaar, van april tot eind 
juni. overwintering als imago. de larve is onbekend. 
Dispersie: macropteer. Volgens desender (1989A) is het me-
rendeel van de dieren in het bezit van volledig ontwikkelde 
vliegspieren en alle beschikken over optimaal ontwikkelde 
vleugels. er zijn diverse vliegwaarnemingen bekend, o.a. uit 
drenthe: maart , april , mei , augustus  en september  
(tVh). in het tweede jaar na de drooglegging van zuidelijk 
Flevoland werden enkele exemplaren gevangen, eveneens in 
vangramen (hAeck 1971). thans in alle iJsselmeerpolders.

Bedreiging
gelet op de vrij grote zeldzaamheid in West- en noord-
europa, is zijn status in nederland zeer gunstig. Alhier niet 
bedreigd. Voor zijn indicatorwaarde zijn onvoldoende gege-
vens beschikbaar.

 Amara (Amara) familiaris 

Areaal
Palearctische soort. in een groot deel van europa, behalve 
het zuiden van het iberisch schiereiland en de mediterrane 
eilanden. niet in het noorden van Fennoscandië en rus-
land. naar het oosten tot midden-siberië en mongolië. 
niet in noord-Afrika, zoals vermeld in Lindroth (1986). ge-
introduceerd in noord-Amerika (het oosten en westen van 
de Verenigde staten en canada) (sPence 1990, hieke 1990B), thans 
verspreid in een zeer groot gebied (erWin et AL. 1977). Areaalka-
rakteristiek: , nederland: subcentraal.

Voorkomen
in nederland in het gehele gebied. op de Britse eilanden 
zeer verbreid, in schotland talrijk in de duinkust en bouw-
landen op de eilanden, maar veel plaatselijker in de overige 
delen; slechts weinig gegevens van ierland (LuFF 1998). in de-
nemarken en een groot deel van Fennoscandië verbreid en 
algemeen (BAngshoLt 1983, Lindroth 1945, 1986). in duitsland 
overal en algemeen (horion 1941). in zwitserland zeer alge-
meen, evenals in het omringende midden-europese gebied 
(mArggi 1992). in België eveneens een van de meest algemene 
soorten (desender 1986). 
Status: in nederland en het omliggend gebied is het aantal 
waarnemingen gestegen (desender & turin 1986, 1989).

Oecologie
een zeer eurytope soort, heliofiel. in noordwest-europa in 
allerhande soorten open, zongeëxponeerde terreinen, op 
bijna alle bodemsoorten, op grasland, braakland, duinen, 
ook op open plaatsen met enige beschaduwing van bomen 
(Lindroth 1974, 1986). Vaak samen met A. aenea (LuFF 1998). den 
Boer (1977) karakteriseert hem voor drenthe als een soort van 
voornamelijk onbeschaduwde plaatsen die kan worden aan-
getroffen in het traject van ruderale en cultuurterreinen tot 
rijke kruidenvegetaties. in midden-europa vooral op zand-
gronden en daar bestempeld als een eurytope veldsoort met 
een voorkeur voor cultuurgronden, van het laag- en heuvel-
land tot in het montane gebied (Burmeister 1939, mArggi 1992).
Vangpotten. Groep: eu(g) ( series, . individuen). de 
vangsten komen uit alle bemonsterde terreintypen. de 
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hoogste scores in cultuurlanden [-] en op drooggevallen 
gronden [-]. het slechtst is hij vertegenwoordigd in 
hoogveen en Molinia [-], Deschampsia [] en open, droge 
naaldbossen [-]. in alle overige terreintypen goed tot zeer 
goed vertegenwoordigd. Eurytopie:  (pres = , en sim = 
,). Bodem en Vocht: geen voorkeur. Begeleiders: geen.

Biologie
dagactief, vooral bij zonnig weer. de voortplanting vindt 
plaats in het voorjaar van april tot in juni. de larve ontwik-
kelt zich in de late zomer en de herfst in het strooisel of in 
de bodem (Burmeister 1939). de poprust duurt - dagen; 
‘verse’ dieren vanaf eind juli tot in september. de volwassen 
dieren foerageren op plantenzaden en eten volgens Bur-
meister (1939) ook aan de wortels van grassen, zoals veld-
beemdgras (Poa pratensis). de larve is opgenomen in de ta-
bellen van Arndt (1991) en Luff (1993).
Dispersie: macropteer. de soort heeft een uitstekend ver-
breidingsvermogen en er zijn dan ook vele vliegwaarnemin-
gen bekend, o.a. uit drenthe, hier per halve maand gepre-
senteerd: maart /, april /, mei /, juni /, 
juli /, augustus /, september / en oktober / 
(tVh). de top in de vliegactiviteit valt goeddeels samen met 
de reproductieperiode, zodat het vrijwel zeker is dat hier 
geen sprake is van seizoensgebonden migratie, zoals bij 
Amara plebeja. in België vond men wel een verband tussen 
de mate van stabiliteit van de biotopen, de relatieve vleuge-
lontwikkeling en het aantal dieren met volledig ontwikkel-
de vliegspieren. dit bleek op een schor nagenoeg % te 
zijn, terwijl in een oud duinstruweel zowel dieren zonder 
vliegspieren, als met een geringe, maar duidelijke vleugelre-
ductie werden gevonden (desender 1989A). dit bleek in over-
eenstemming met metingen die verricht werden door den 
Boer et al. (1980) aan drents materiaal. in de iJsselmeerpol-
ders een vrij vroege immigrant (hAeck 1971) en daar thans nog 
zeer talrijk in akkers en akkerranden (siePeL et AL. 1996). hieke 
(1990B) geeft een kaart die de uitbreiding in noord-Amerika 
laat zien vanaf zowel de west- als de oostkust. evenals bij A. 
aenea en A. anthobia leveren deze illustraties een sprekend 
beeld van de enorme flexibiliteit en verbreidingskracht van 
deze soort (zie ook Lindroth 1963, 1961-1969). 

Bedreiging
niet bedreigd, niet bruikbaar als indicator.

 Amara (Amara) lucida 

Areaal
West-Palearctische soort. Van de Britse eilanden en zuide-
lijk Fennoscandië tot Portugal, corsica, sardinië, zuid-ita-
lië, griekenland en klein-Azië. naar het oosten tot in eu-
ropees rusland, iran en irak. Areaalkarakteristiek: , ne-
derland: subcentraal.

Voorkomen
in nederland in hoofdzaak langs de kust en verder in het 
gooi en op de Veluwe. op de Britse eilanden plaatselijk, 
eveneens voornamelijk langs de kusten van engeland en 
Wales; een oude waarneming is bekend van West-ierland 
(Achill island) (LuFF 1998, Johnson & hALBert 1912). hoewel door 

moore (1957) gemeld van noordoost-schotland, zijn daar geen 
recente waarnemingen bekend. in denemarken en het uiter-
ste zuiden van zweden verbreid, en niet beperkt tot de kust, 
zoals wel in zuid-Finland (BAngshoLt 1983, Lindroth 1945, 1986). in 
duitsland in het noorden, vooral aan de oost-Friese kust 
niet zeldzaam, in West-, midden- en zuid-duitsland veel 
zeldzamer (horion 1941). in Berlijn (BArndt et AL. 1991) en Baden-
Württemberg (trAutner 1992B) dan ook op de rode Lijst. in 
zwitserland verbreid, maar niet in de Alpen (mArggi 1992). in 
België nagenoeg beperkt tot de kust, de binnenlandse waar-
nemingen uit de kempen zijn van voor  (desender 1986). 
zeldzaam in Vlaanderen (desender et AL. 1995). 
Status: in nederland en het omliggend gebied is het aantal 
vindplaatsen duidelijk teruggelopen (desender & turin 1986, 1989).

Oecologie
Xerofiel. een soort van open en droge terreinen, praktisch 
beperkt tot zandgronden met een zeer ijle vegetatie (Lin-

droth 1974, 1986). in noordwest-europa heeft hij een sterke 
voorkeur voor terreinen aan de kust, maar er zijn ook bin-

hoofdstuk 8 de soorten: amara
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 Amara lucida

 Amara lunicollis

 Amara montivaga

Plaat :

nenlandse vondsten, die bijna altijd afkomstig zijn van schra-
le, zandige graslanden en droge heiden. in midden-europa 
komt hij niettemin tot ca.  m hoog in de bergdalen voor 
en ook daar op open zandige en zonnige plaatsen, bijvoor-
beeld langs rivieren (Burmeister 1939).
Vangpotten. Groep: b ( series,  individuen). de vang-
sten komen vooral uit vegetaties met buntgras (Corynephorus 
canescens), duinen en zandbanken nabij de zee [-, ] en 
graslanden in het binnenland [, ]. niet goed verklaarbaar 
is de score in oud naaldbos []. het is niet onwaarschijnlijk 
dat de soort ook gevonden kan worden in schrale, zandige 
graslanden in het binnenland []. Eurytopie:  (pres = , 
en sim = ,). Bodem: zand. Vocht: . Begeleiders: Calathus 
(melanocephalus)/cinctus ,% (,%), Calathus fuscipes 
,% (,%), Amara curta ,% (,%), Calathus erratus 
% (,%), Syntomus foveatus ,% (,%) en Harpalus 
servus ,% (,%).

Biologie
dagactief, al vanaf eind maart. Voortplanting in het voorjaar 
en de zomer. de overwintering vindt plaats als adult in de 
bodem of in grote graspollen. de larve is onbekend. 
Dispersie: macropteer. Vliegwaarnemingen zijn bekend. de 
vleugels zijn licht gereduceerd en slechts een deel van de die-
ren die in België onderzocht werden, bezat vliegspieren (de-

sender 1989A).

Bedreiging
Waarschijnlijk ook in onze streken bedreigd. hyman (1992) 
noemde de toeristische ontwikkelingen in de kuststreek, 
maar vooral ook milieuvandalisme (crossmotoren en terrein-
fietsen), zowel als bebossingen, grote bedreigingen voor deze 
soort. een goede indicator van natuurlijke levende duinen en 
stuifzanden.

 Amara (Amara) lunicollis 

Areaal
Palearctische soort. in noord- en midden-europa. in het zui-
den tot de Pyreneeën, zuid-italië, macedonië en Bulgarijë 
(hieke & WrAse 1988). in het oosten tot in siberië, mongolië (hieke 

1972), kamtsjatka. Areaalkarakteristiek: , nederland: centraal.

Voorkomen
in nederland overal op de hogere gronden en in de duinen, 
zeldzamer in het kleigebied. in groot-Brittannië zeer wijd 
verbreid en waarschijnlijk ook in ierland (LuFF 1998). in dene-
marken en Fennoscandië verbreid en algemeen tot het hoge 
noorden (BAngshoLt 1983, Lindroth 1945, 1986), maar in Finland 
wat plaatselijker. in geheel duitsland niet zeldzaam, meestal 
algemeen (horion 1941). in zwitserland en het aangrenzende 
gebied zeer verbreid (mArggi 1992). ook in België in het gehele 
land. 
Status: in nederland en het omliggend gebied is het aantal 
vindplaatsen ongeveer gelijk gebleven, of misschien iets toe-
genomen (desender & turin 1986, 1989).

Oecologie
een vrij eurytope soort. in het laagland van noordwest-eu-
ropa is hij gematigd xerofiel en komt voor op droog zand of 

veen in open terrein, met enige begroeiing. Vooral talrijk in 
heidevegetaties, vaak in het gezelschap van bijvoorbeeld 
Bradycellus ruficollis en B. caucasicus (den Boer 1970A, Lindroth 

1974, 1986, mossAkoWski 1970B). in groot-Brittannië ook aange-
troffen in niet te droge graslanden, weilanden en akkers, 
maar in de meeste gevallen toch op vrij droge, zandige of 
venige bodem (LuFF 1998). in midden-europa tot hoog in de 
bergen, tot alpien, ca.  m, daar uitgesproken eurytoop, 
voorkomend op droog zowel als vochtig grasland, hoog-
veen, ruderale plaatsen en braakland (Burmeister 1939, mArggi 

1992).
Vangpotten. Groep: eu(a) ( series, . individuen). 
een van de talrijkste soorten in het vangpotmateriaal. de 
vangsten laten ook voor nederland een duidelijke voorkeur 
zien voor heideterreinen [-], waar hij in een aantal geval-
len in bijna % van de jaarseries present is. ook talrijk 
in diverse graslandtypen [-, -] en akkers []. Bij de 
bossen zien we een mooie afname naarmate de bossen 
dichter en vochtiger worden [-], waarbij opvalt dat be-
halve eiken-berkenbossen alle loofbossen laag scoren in ver-
gelijking met naaldbossen [-]. de soort mijdt kleigron-
den en natte terreintypen [-, ] en de zeeduinen []. 
Eurytopie:  (pres = , en sim = ,). Bodem en Vocht: 
geen voorkeur. Begeleiders: alle wederzijds > % Calathus 
melanocephalus/cinctus ,% (%), Poecilus versicolor 
,% (,%), Calathus erratus ,% (,%), Pteros-
tichus diligens ,% (,%) en Poecilus lepidus ,% 
(,%).

Biologie
dagactief. de voortplantingstijd is afhankelijk van het ter-
reintype en kan variëren van het voorjaar tot de zomer, 
vanaf eind april tot soms half augustus. de larven ontwik-
kelen zich in de zomer en de ‘verse’ dieren verschijnen in de 
herfst (Burmeister 1939, Lindroth 1945), een enkele keer werden 
zulke onrijpe dieren nog vroeg in het voorjaar (februari) ge-
vonden (PB). de poprust duurt ongeveer  dagen. hij over-
wintert als imago. Polyfaag. de larve is opgenomen in de 
tabel van Luff (1993). 
Dispersie: macropteer. Vliegwaarnemingen zijn o.a. uit 
drenthe, hier per halve maand gegeven: april /, mei 
/, juni / en juli / (tVh). uit onderzoek van den 
Boer (1981), den Boer et al. (1980) en desender (1989A) blijkt dat 
slechts een klein deel van de individuen nog in staat is om 
vliegspieren te ontwikkelen. de dieren met vliegspieren wa-
ren gemiddeld groter en hadden ook relatief grotere vleu-
gels dan dieren zonder volledig ontwikkelde vliegspieren.

Bedreiging
niet bedreigd. niet bruikbaar als indicatorsoort.

 Amara (Amara) montivaga

Areaal
West-Palearctische soort, boreomontaan. in europa van de 
Britse eilanden tot de oeral. zuidelijk tot de Pyreneeën, 
midden-italië, Bosnië, Bulgarije en naar het oosten tot de 
kaukasus. een zeer uitgebreid overzicht van de verspreiding 
wordt gegeven door hieke (1976B). Areaalkarakteristiek: , 
nederland: submarginaal.
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Voorkomen
in nederland voornamelijk in zuid-Limburg en het rivie-
rengebied op xerotherme plaatsen. op de Britse eilanden 
een late immigrant, voor het eerst waargenomen in . 
hij heeft zich uitgebreid over een groot deel van engeland 
en zuid-Wales, waar hij thans het meest talrijk is in de 
oostelijke gebieden (ALLen 1950, duFF 1992, LuFF 1998); het is niet 
zeker of hij wel voorkomt in schotland, ondanks de mel-
ding van Lindroth (1974). in denemarken (nog) niet waar-
genomen. in Fennoscandië is hij in het zuiden van noor-
wegen en zweden zeldzaam en plaatselijk, in Finland ech-
ter algemener, vooral in het zuiden (Lindroth 1945, 1986). in 
duitsland voornamelijk in de bergachtige gebieden van 
midden- en zuid-duitsland en het aangrenzende laagland, 
niet algemeen (horion 1941). op de rode Lijst van müller-
motzfeld (1987). in een groot deel van zwitserland (mArggi 

1992). in België is hij verbreid in het oostelijke deel van het 
land (desender 1986). in Vlaanderen op de rode Lijst (desen-

der et AL. 1995). 
Status: in nederland en het omliggend gebied is het aantal 
vindplaatsen duidelijk teruggelopen (desender & turin 1986, 

1989).

Oecologie
Xero-thermofiel. hij komt voor in droog en open terrein 
op kalk-, grind- of zandbodem met een rijke kruidenvege-
tatie, vaak enigszins ruderaal of synantroop (Lindroth 1974, 

1986). in midden-europa vooral in de bergen in het monta-
ne en alpiene gebied, talrijk tot ca.  m, maximaal ca. 
 m (tirol), met name op kalk, zonder daaraan gebon-
den te zijn (hieke 1976B), op ruderale plaatsen en in pionier-
vegetaties (Burmeister 1939, mArggi 1992). in nederland kan hij 
talrijk zijn op de (niet bemeste) zuidhellingen van oost-
west lopende dijken in het rivierengebied, met een open, 
kruidenrijke vegetatie. een goede populatie was in  
aanwezig op het terrein van het nederlands instituut voor 
oecologisch onderzoek te heteren, onder andere in gezel-
schap van andere warmteminnende soorten zoals Carabus 
auratus en Ophonus puncticeps (tg). door onjuist beheer 
van de dijkhelling is deze populatie daar helaas verdwenen.
Vangpotten. Groep: d ( series,  individuen). de vang-
sten betreffen uitsluitend kalkgraslanden en kruidenrijke 
vegetaties en onkruidakkers [-] in zuid-Limburg of op 
dijken in het rivierengebied (zie ook heiJermAn 1988). Euryto-
pie:  (pres = , en sim = ,). Bodem: kalk. Vocht: . 
Begeleiders: geen.

Biologie
dagactief. Voortplanting in het voorjaar en ‘verse’ dieren in 
het najaar. overwintering in hoofdzaak als imago. hieke 
(1976B) laat zien dat dieren die laat in het najaar uit de pop 
komen, pas in het volgend voorjaar volledig uitkleuren. in 
een aantal gevallen overwintert zelfs de pop. de larve is 
onbekend. 
Dispersie: macropteer. eén vliegwaarneming is bekend uit 
Fennoscandië (Lindroth 1945) en ook Luff (1998) meldde dat 
de soort in groot-Brittannië vliegend is waargenomen; 
wellicht is dit alleen het geval in relatief jonge populaties. 
de metingen van Belgisch materiaal wezen uit dat de soort 
in onze streken nauwelijks over goede vliegspieren beschikt 
(desender 1989A).

Bedreiging
in een groot deel van het gebied bedreigd door bemesting 
en het praktisch verdwijnen van aaneengesloten xerother-
me schrale graslanden. het is te verwachten dat recon-
structies aan dijken in het rivierengebied de genadeslag, 
dan wel tenminste ernstige schade, aan de thermofiele 
loopkeverfauna buiten zuid-Limburg zullen toebrengen. 
A. montivaga is in onze streken een goede indicator van 
xerotherme terreintypen.

Taxonomie
Luff (1998) wijst op mogelijke verwarring met A. ovata en A. 
similata, omdat de haarstippen in de achterhoek van het 
pronotum voor deze soorten te dicht bij de rand staan ge-
tekend in het, ook bij ons veel gebruikte, determinatiewerk 
van Lindroth (1974: 99, Fig. 63e).  Amara nitida

hoofdstuk 8 de soorten: amara
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 Amara (Amara) nitida 

Areaal
Palearctische soort. europa, zonder het noorden van Fen-
noscandië en rusland en zonder een groot deel van het 
strikt mediterrane gebied. Wel op corsica en sardinië. naar 
het oosten tot siberië, transbaikalië, kirgizië. Areaalkarak-
teristiek: , nederland: subcentraal.

Voorkomen
in nederland in hetzelfde gebied als A. montivaga, maar 
zeldzamer. op de Britse eilanden zeldzaam maar verbreid 
in engeland; slechts zeer incidentele vangsten zijn bekend 
uit Wales: glamorgan en merioneth (LuFF 1998). in denemar-
ken zeer zeldzaam slechts enkele waarnemingen in het oos-
ten (BAngshoLt 1983). in het zuiden van Fennoscandië verbreid 
maar zeldzaam en plaatselijk, in zuid-Finland iets algeme-
ner (Lindroth 1945, 1986). in duitsland vooral in het zuiden. in 
de noord-duitse laagvlakte slechts enkele incidentele waar-

nemingen (horion 1941). in zwitserland evenals in de overige 
midden-europese landen verbreid in de bergen, maar zeld-
zaam in het laagland (mArggi 1992). in België slechts enkele 
verspreide vangsten in de Ardennen (desender 1986), niet in 
Vlaanderen. 
Niet opgenomen: een onwaarschijnlijke, en buiten het ver-
spreidingsbeeld vallende, oude melding van  uit Am-
sterdam (fu).
Status: in nederland en het omliggend gebied is het aantal 
vindplaatsen iets afgenomen (desender & turin 1986, 1989). over 
de status van deze soort ontbreken echter goede gegevens.

Oecologie
Xerofiel, thermofiel. in noordwest-europa in verschillende 
terreinsoorten op droge, goed gedraineerde bodem zoals 
grof zand, grind of mergel, met een ijle, open vegetatie, ook 
in cultuurland (Lindroth 1974, 1986). in het noorden van mid-
den-europa vooral in de heuvels en het middelgebergte, 
maar in zwitserland voornamelijk montaan en alpien van 
 tot  m, eveneens vooral op onbeschaduwde, droge 
graslanden en in weinig bemeste cultuurlanden (Burmeister 

1939, mArggi 1992).
Vangpotten. Groep: d ( series,  individuen). de weini-
ge vangsten komen bij ons alle van kalkgraslanden []. dit 
geeft waarschijnlijk geen volledig beeld van de habitat, maar 
de oecologische amplitude zal beslist niet breed zijn. over 
Eurytopie, Bodem, Vocht en Begeleiders, zijn onvoldoende 
gegevens beschikbaar.

Biologie
dagactief. Voortplanting in het voorjaar. overwintering als 
imago in grotere graspollen en aan de voet van bomen 
(mArg gi 1992). de larve is onbekend. 
Dispersie: macropteer. Vliegwaarnemingen zijn tot op he-
den onbekend. over de kwaliteit van vliegspieren zijn even-
eens geen gegevens beschikbaar. het is waarschijnlijk dat de 
informatie voor A. nitida sterk overeenkomt met die van A. 
montivaga.

Bedreiging
onvoldoende gegevens.

 Amara (Amara) ovata 

Areaal
trans-Palearctische soort, tot in siberië en Japan. in euro-
pa, behalve het uiterste noorden en het zuiden van het ibe-
risch schiereiland. naar het oosten tot klein-Azië, de kauk-
asus, iran, centraal-Azië en china. Areaalkarakteristiek: , 
nederland: centraal.

Voorkomen
in nederland verbreid, zonder een duidelijk patroon. 
klaarblijkelijk vrij zeldzaam in het noordoosten van ons 
land. op de Britse eilanden overal behalve het uiterste 
noorden, ook verbreid in ierland (LuFF 1998). in denemar-
ken gevonden in alle districten, maar verspreid en niet al-
gemeen (BAngshoLt 1983). in Fennoscandië zeer verspreid tot 
-° noorderbreedte maar vrij zeldzaam (Lindroth 1945, 

1986). in duitsland volgens horion (1941) in het gehele ge-
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bied, maar nergens algemeen. in zwitserland vrij alge-
meen in het heuvelland (mArggi 1992). in België zeer ver-
spreid over het hele land (desender 1986). 
Status: vooral in nederland en België is het aantal vind-
plaatsen flink achteruitgegaan, maar in denemarken is dat 
iets gestegen (desender & turin 1986, 1989).

Oecologie
mesofiel. in het noorden van europa komt hij voor op 
wat drogere plaatsen dan A. similata, in vrij open terrei-
nen met een vrij droge zandige of grindachtige bodem en 
een spaarzame vegetatie van grassen en kruisbloemigen 
(Lindroth 1974, 1986). Als voorbeeld worden spoorwegempla-
cementen en grindgroeven genoemd. ook in cultuurter-
reinen, vooral in het heuvelland, zelden montaan of sub-
alpien, maximaal  m (Burmeister 1939). in midden-eu-
ropa vrij eurytoop op lichte bodem met zand of lemig 
zand, met name op ruderale plaatsen maar nooit zonder 
enige begroeiing van grassen en/of rozetplanten (mArggi 

1992).
Vangpotten. Groep: g ( series,  individuen). de 
vangsten van deze soort geven enerzijds een beeld van een 
vrij open en onbeschaduwde habitat, door het voorko-
men, zowel in vele typen graslanden, duingrasland [], 
weiland [] en kruidenrijke graslanden [, ] als op oe-
vers [, ], en anderzijds het beeld van open bossen en 
struwelen [-, , -]. een goede intermediair vor-
men de ruderale terreintypen []. de meeste van de ter-
reintypen waarin de soort scoort, zijn min of meer be-
groeid, behalve de zandplaten nabij zout water []. Eury-
topie:  (pres = , en sim = ,). Bodem en Vocht: 
geen voorkeur. Begeleiders: alleen Nebria brevicollis 
,% (,%).

Biologie
dagactief. Voortplanting in het voorjaar, met een maxi-
mum in mei (LArsson 1939). de poprust duurt ca. - da-
gen. de ‘verse’ dieren vertonen slechts weinig activiteit in 
het najaar. overwintering als adult in - cm diepe holten 
in de bodem (Burmeister 1939) of in de poppenwieg (LArsson 

1939). de volwassen dieren zijn gedeeltelijk fytofaag, vol-
gens Franz (1970) op de zaden van vooral kruisbloemigen: 
look-zonder-look (Alliaria petiolata), barbarakruid (Barb-
area), kool (Brassica) en van reseda (Reseda). Burmeister 
(1939) beschreef dat de dieren in korte tijd grote hoeveelhe-
den zaad en onrijpe vruchten kunnen eten. de larve is car-
nivoor. de larve is opgenomen in de tabel van Arndt (1991).
Dispersie: macropteer. Vliegwaarnemingen zijn o.a. be-
kend uit drenthe: april  (tVh) en hurka (1958). desender 
vond slechts weinig dieren met vliegspieren, maar bena-
drukte dat het hier om gegevens van ‘verse’ dieren ging, 
waar soms weinig duidelijkheid in zit. hij komt wel voor 
in de iJsselmeerpolders, maar is daar niet algemeen.

Bedreiging
in het omliggend gebied niet op de rode Lijsten. de ach-
teruitgang in vindplaatsen in België en nederland ligt 
misschien in een verminderde belangstelling voor de ter-
reinen waar deze soort leeft. de beschikbare oecologische 
gegevens zijn niet gemakkelijk te interpreteren en daarom 
is hij weinig bruikbaar als indicatorsoort.

 Amara (Amara) pseudocommunis 

Areaal
het verspreidingsgebied van deze nog niet zo lang geleden 
beschreven soort is nog onvoldoende bekend, maar omvat 
in elk geval nederland, noord-duitsland en Polen (BurA-

koWski 1967). Areaalkarakteristiek: onvoldoende gegevens.

Voorkomen
in nederland tot dusverre slechts weinig vangsten. Brak-
man (1961) meldde vangsten van hilversum en doorwerth 
(PW). op de Britse eilanden onbekend. door Bangsholt (1983) 
en Lindroth (1986) niet als goede soort erkend. ook hieke 
(Fh) beschouwt hem hooguit als een vorm van A. communis. 
in de overige faunistische werken zijn eveneens geen opga-
ven te vinden (mArggi 1992, desender 1986). 
Status: over de status van deze soort valt niets te zeggen.

Oecologie
de belangrijkste gegevens, buiten de beschrijving van de 
oecologie door Burakowski (1967), komen van den Boer 
(1977). deze ving de soort op diverse lokaties in drenthe. in 
tegenstelling tot de eurytope veld- en graslandsoort A. com-
munis, blijkt A. pseudocommunis een stenotope soort te zijn 
van relatief droge bossen, voornamelijk met berken en aan-
gesloten droge heiden. ook de waarnemingen die Brakman 
(1961) vermeldde, betroffen soortgelijke terreintypen.
Vangpotten. Groep: d ( series,  individuen). de uit-
sluitend drentse vangsten (zie boven) komen vooral uit het 
eiken-berkenbos [] en marginaal uit Calluna-heiden [] 
en vegetaties met buntgras (Corynephorus canescens). Eury-
topie:  (pres = , en sim = ,). Bodem: veen. Vocht: . 
Begeleiders: Pterostichus niger % (,%), Pterostichus ni-
grita/rhaeticus % (,%), Notiophilus biguttatus ,% 
(,%), Pterostichus oblongopunctatus ,% (,%), Cala-
thus rotundicollis ,% (,%), Amara brunnea ,% 
(,%), Loricera pilicornis ,% (,%), Nebria brevicollis 
,% (,%), Trichocellus placidus ,% (,%), Notiophi-
lus rufipes % (,%), Amara plebeja ,% (%), Carabus 
nemoralis ,% (,%), Leistus rufomarginatus ,% 
(,%) en Notiophilus palustris ,% (,%).

 Amara ovata

 Amara pseudocommunis
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 Amara lucida

 Amara lunicollis

 Amara montivaga
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 Amara similata
 Amara spreta

Biologie
dagactief. Voortplanting in het late voorjaar en de zomer. 
geen gegevens over de overwintering. de larve is onbe-
kend. 
Dispersie: macropteer. Vliegwaarnemingen zijn ook uit de 
drentse raamvallen niet bekend.

Bedreiging
onvoldoende gegevens.

Taxonomie
over de taxonomische status van deze soort bestaat geen 
consensus. den Boer (1977, PB) is er in tegenstelling tot hieke 
van overtuigd dat het, gezien de oecologie en biologie van 
deze bosbewoner, om een goede soort gaat.

 Amara (Amara) similata 

Areaal
Palearctische soort. in een zeer groot deel van europa, be-
halve het noorden en het zuiden van het iberisch schierei-
land en het Balkanschiereiland. naar het oosten tot ver in 
siberië, de kaukasus en centraal-Azië. Areaalkarakteris-
tiek: , nederland: subcentraal.

Voorkomen
in nederland in het gehele gebied, zowel op de klei- als de 
zandgronden. op de Britse eilanden zeer verbreid en alge-
meen in engeland en Wales, maar verspreid en plaatselijk in 
schotland en ierland (LuFF 1998). in denemarken verbreid en 
algemeen, voornamelijk in het oosten (BAngshoLt 1983). in 
Fennoscandië vrij algemeen in het zuiden van zweden en 
Finland, schaarser naar het noorden toe. Pas recent geves-
tigd ten noorden van ° noorderbreedte. (Lindroth 1986). in 
duitsland over het gehele gebied en op de meeste plaatsen 
niet zeldzaam (horion 1941). in zwitserland, evenals de om-
ringende midden-europese landen, verbreid en algemeen 
(mArggi 1992). in België ook in het gehele land, maar het 
meest algemeen in het westen (desender 1986). 
Status: in nederland en het omliggend gebied geen grote 

veranderingen in het aantal vindplaatsen (desender & turin 

1986, 1989).

Oecologie
in engeland en Wales minder xerofiel dan A. ovata (LuFF 

1998). op verschillende soorten matig droge bodem in onbe-
schaduwd of zwak beschaduwd terrein, zoals niet te schraal 
grasland en akkers, zelfs in lichte bossen (Lindroth 1974, 1986). 
de vegetatie bestaat veelal uit grassen en kruisbloemigen. 
Vanaf het laagland tot montaan, maar zelden boven de  
m, op cultuurland, ruderale plaatsen, akkerranden, en oude 
beeklopen (Burmeister 1939, mArggi 1992).
Vangpotten. Groep: h ( series, . individuen). Bij 
de vangsten vallen de hoge scores in dynamische terreinen 
zoals cultuurland [-], ruderale plaatsen [] en droog-
gevallen gronden [-] het meest op. Verder goed verte-
genwoordigd in vochtige en iets beschaduwde terreinen [-

]. marginaal in heiden [-], bossen [-] en kruiden-
rijke graslanden [-]. klaarblijkelijk mijdt de soort te 
open of te droge terreinen in de duinen [-] en open oe-
vers [-]. ook niet in hoogveen en natte heiden [-]. 
Eurytopie:  (pres = , en sim = ,). Bodem: klei. 
Vocht: geen voorkeur. Begeleiders: Pterostichus vernalis % 
(,%), Loricera pilicornis ,% (,%), Pterostichus me-
lanarius ,% (,%) en Pterostichus niger ,% (,%).

Biologie
dagactief, vaak in grashalmen. Voortplanting vooral in het 
voorjaar, maar volgens Burmeister (1939) kent hij zowel een 
vroege zomer- als een late herfstgeneratie; de laatste heeft 
mogelijk betrekking op de ‘verse’ dieren. de larve ontwik-
kelt zich in een cel niet diep in de aarde in de periode juni-
augustus of maar ook oktober-februari. de poprust duurt 
- dagen in de periode augustus-september of in februa-
ri-maart (Burmeister 1939). overwintering als larve of imago 
aan de voet van alleenstaande bomen. het voedsel van de 
imago’s bestaat voor een belangrijk deel uit zaden, zoals 
melkrijpe graszaden van onder andere bochtige smele (Des-
champsia flexuosa) en kamgras (Cynosurus cristatus), maar 
vooral zaad van kruisbloemigen. het vreten aan dierlijk 
voedsel werd ook waargenomen (Burmeister 1939, mArggi 1992). 
de larve is opgenomen in de tabellen van Arndt (1991) en 
Luff (1993).
Dispersie: macropteer. Vliegwaarnemingen zijn bekend, 
o.a. uit drenthe, per halve maand: april /, mei /, 
juni /, juli /, augustus /, september / en oktober 
/ (tVh). Volgens desender (1989A) heeft een belangrijk deel 
van de dieren volledig ontwikkelde vliegspieren. in de 
 nederlandse polders een vrij vroege immigrant, en thans 
 aldaar nog een dominante soort, onder meer in een aantal 
onderzochte akkerranden (siePeL et AL. 1996).

Bedreiging
niet bedreigd, niet bruikbaar als indicator.

 Amara (Amara) spreta 

Areaal
Palearctische soort. in europa niet in het zuiden en het 
noorden, het meest algemeen in het oosten, aldaar voorko-
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mend tot siberië, de kaukasus, kirgizië en mongolië. Are-
aalkarakteristiek: , nederland: subcentraal.

Voorkomen
in nederland zeer algemeen in het hele land. op de Britse 
eilanden beperkt tot de kusten van zuid- en oost-enge-
land en Wales. uit schotland zijn alleen zeer oude waarne-
mingen bekend (LuFF 1998). in denemarken verbreid langs de 
kust, minder in het binnenland (BAngshoLt 1983). in Fennos-
candië alleen algemeen langs de zuidkust van zweden, langs 
de andere zuidkusten zeldzaam (Lindroth 1945, 1986). in duits-
land verbreid en algemeen in de noord-duitse laagvlakte, 
met name aan de kust. in de bergstreken van midden-
duitsland veel zeldzamer, in zuid-duitsland uitgesproken 
zeldzaam (horion 1941). in zwitserland na  geen waarne-
mingen meer en ook verder in het zuiden van midden-eu-
ropa is hij uiterst zeldzaam (mArggi 1992). in België meer dan 
bij ons beperkt tot het westen van het land, waarbij de 
meest recente waarnemingen het meest in het noorden en 
westen liggen (desender 1986). 
Status: in nederland en denemarken is het aantal vind-
plaatsen iets toegenomen, in België duidelijk teruggelopen 
(desender & turin 1986, 1989).

Oecologie
Xerofiel. staat bekend als een stenotope soort van open en 
droog, zandig terrein, vaak op cultuurgrond (den Boer 1977). 
in noord-europa zelfs in hoofdzaak beperkt tot stuivend 
duinzand, daar tussen helm (Ammophila arenaria), vaak in 
gezelschap van Calathus mollis (Lindroth 1974, 1986, LuFF 1998). in 
groot-Brittannië, denemarken en Fennoscandië komt hij 
dan ook in het binnenland bijna niet voor. in onze streken 
ook in het binnenland, maar wel op plaatsen met fijne, los-
se zandgrond, bijvoorbeeld vaak te vinden op ruderale 
bouwterreinen met hopen vers zand of op recent door bull-
dozers afgeschoven terrein. in oostelijk Flevoland werd hij 
vooral aangetroffen in het zandige deel van een proefterrein, 
waar mollen de grond letterlijk hadden omgeploegd (zie fig. 
). Volgens Burmeister (1939) in de bergen tot  m hoog, 
maar volgens de hierboven geciteerde literatuur amper in 
montane streken.
Vangpotten. Groep: eu(g) ( series, . individuen). 
de verdeling van de vangsten laat een zeer eurytoop beeld 
zien. de verklaring kan liggen in het feit dat A. spreta al op 
bijzonder kleine oppervlakten kan optreden. in oostelijk 
Flevoland bleek hij bijvoorbeeld voor te komen in een ge-
sloten grasland, precies op die plaatsen waar mollen of ko-
nijnen gezorgd hadden voor enkele vierkante meters los, 
onbegroeid zand. We zien hoge scores bij duingrasland en 
schraal grasland [, ], zandige akkers en braakland [-] 
en drooggevallen bodem zoals opgespoten land [] en 
zandplaten []. minder goed te begrijpen zijn de vrij hoge 
dichtheden in bossen [-, ], maar waarschijnlijk be-
treft het hier open plaatsen. Eurytopie:  (pres = , en 
sim = ,). Bodem en Vocht: geen voorkeur. Begeleiders: 
geen.

Biologie
dagactief. Voortplanting in het voorjaar en overwintering 
als imago. de larve is opgenomen in de tabel van Arndt 
(1991). de larve is carnivoor, terwijl de adulten in hoofdzaak 

zaadeters zijn (hymAn 1992). 
Dispersie: macropteer. Vliegwaarnemingen o.a. uit duits-
land (Lindroth 1945) en zuidelijk Flevoland (hAeck 1971), maar 
desender (1989A) trof bij het Belgische materiaal uitsluitend 
dieren aan met vrij kleine vleugels en zonder volledig ont-
wikkelde vliegspieren. hij is wel in de iJsselmeerpolders 
aangetroffen, maar behoorde niet tot de vroege immigran-
ten.

Bedreiging
de soort lijkt op verschillende plaatsen in het West-europe-
se areaal terrein te verliezen (schotland, zwitserland en Bel-
gië), zonder dat dit een duidelijk en goed te interpreteren 
beeld oplevert. Volgens hyman (1992) is vooral de toegeno-
men recreatie in duingebieden een reële bedreiging voor 
deze soort. We moeten hierbij denken aan betreding door 
mens en paard, terreinfietsen en crossmotoren.

hoofdstuk 8 de soorten: amara
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 Amara tibialis

 Amara bifrons

 Amara (Amara) tibialis 

Areaal
Palearctische soort. in europa voornamelijk in het oosten 
algemeen. noordelijk tot -° noorderbreedte, daarboven 
snel zeldzamer. niet in het mediterrane gebied, in zuidelijk 
midden-europa zeldzaam. naar het oosten tot siberië en 
mongolië. Areaalkarakteristiek: , nederland: subcentraal.

Voorkomen
in nederland op de zandgronden van de duinen en in het 
binnenland, vooral het gooi en de Veluwezoom. op de 
Britse eilanden zeer verbreid maar plaatselijk. met name 
vrij algemeen in het zuiden, zowel in het binnenland als aan 
de kust (LuFF 1998). in denemarken verbreid en vrij algemeen 
(BAngshoLt 1983). in Fennoscandië niet zeldzaam in het zuiden 
van zweden en Finland, niet in het westen en noorden van 
noorwegen, verder zeer diffuus tot de kop van de Botnische 
golf (Lindroth 1945, 1986). in duitsland vooral in het noorden, 
in zuid-duitsland en oostenrijk zeer zeldzaam en plaatse-
lijk (horion 1941). de soort staat in Berlijn (BArndt et AL. 1991) 
en Baden-Württemberg (trAutner 1992B) op de rode Lijst. in 
zwitserland slechts zeer incidenteel uit de omgeving van 
Basel (mArggi 1992), aldaar op de rode Lijst. in België voorna-
melijk aan de kust en in de kempen (desender 1986). Als 
‘zeldzaam’ op de Vlaamse faunalijst (desender et AL. 1995). 
Status: in nederland en het omliggend gebied is het aantal 
vindplaatsen duidelijk teruggelopen (desender & turin 1986, 1989).

Oecologie
Xerobiont-xerofiel, vrij stenotoop. hij komt voor op zeer 
open, droge, zonnige bodem met een vrijwel altijd korte, 
maar soms vrij dichte vegetatie van grassen of struikheide 
(Calluna vulgaris) (den Boer 1977, Lindroth 1974, 1986). in berg-
achtige streken vooral langs de rivieren, volgens Burmeister 
(1939) tot maximaal  m. dit is echter twijfelachtig, af-
gaande op de meer recente literatuur.
Vangpotten. Groep: c ( series,  individuen). de vang-
sten betreffen, conform de oecologische literatuur, vooral 
open, zandige terreinen in heiden en duinen [-, , -], 

maar ook akkers en braakland [-] en drooggevallen 
gronden [-]. de vangsten in de iJsselmeerpolders [-

] betreffen vooral zandige plekken of voormalige schel-
penbanken in kleiakkers. Eurytopie:  (pres = , en sim = 
,). Bodem en Vocht: geen voorkeur. Begeleiders: Ca-
lathus melanocephalus/cinctus ,% (,%), Calathus erratus 
% (,%) en Nebria brevicollis ,% (,%).

Biologie
dagactief. Voortplanting in het voorjaar, met een top in 
mei. de pop is in augustus in een holte in de bodem aange-
troffen (Burmeister 1939). overwintering als imago. de larve is 
opgenomen in de tabel van Luff (1993). 
Dispersie: macropteer. Vliegwaarnemingen zijn bekend. 
Lindroth (1945) meldde vele waarnemingen uit aanspoelsel 
aan zee. de dieren die in België onderzocht werden hadden 
enigszins gereduceerde vleugels en slechts in een enkel geval 
volledig ontwikkelde vliegspieren (desender 1989A). dat de 
soort over een redelijk goed verbreidingsvermogen beschikt, 
blijkt uit de vangsten in zuidelijk Flevoland.

Bedreiging
ook A. tibialis komt, als laaglandsoort, in bergachtige stre-
ken en aan de rand van het areaal welhaast automatisch op 
de rode Lijsten terecht. het is echter mogelijk dat hij ook 
in onze streken gevaar loopt. mogelijk een bruikbare (aan-
vullende) indicator van open, schrale, zandige terreintypen.

 Amara (Celia) bifrons 

Areaal
West-Palearctische soort. in europa overal, behalve in het 
noorden en het zuiden. naar het oosten tot de kaukasus en 
westelijk centraal-Azië. geïntroduceerd en gevestigd in 
oost-canada (sPence 1990). Areaalkarakteristiek: , neder-
land: centraal.

Voorkomen
in nederland verbreid in een groot deel van het land, zonder 
duidelijk patroon en zonder een uitgesproken voorkeur voor 
zand- of kleigebieden. op de Britse eilanden vooral in 
oost-engeland en de schotse laaglanden; in het overige ge-
bied, inclusief ierland, min of meer beperkt tot de kust (LuFF 

1998); evenals A. aulica zeer abundant op de hebriden. in de-
nemarken verbreid en algemeen, met name in het oosten, 
verspreid in West-Jutland (BAngshoLt 1983). in vrijwel geheel 
Fennoscandië, het meest in het zuiden (Lindroth 1945, 1986). in 
duitsland is hij vooral in het noorden en oosten de meest 
algemene Celia-soort (horion 1941). in zwitserland in de war-
mere gebieden, zowel in het heuvelland als in de bergen 
(mArggi 1992). in België evenals in nederland een zeer versprei-
de soort, die ook daar grote gaten in het verspreidingsgebied 
vertoont, zonder duidelijk patroon (desender 1986). 
Status: het aantal vindplaatsen is in onze streken min of 
meer gelijk gebleven (desender & turin 1986, 1989).

Oecologie
thermofiel. in de literatuur wordt zonder uitzondering de 
relatie met zandgronden benadrukt. in noordwest-europa 
een soort van zonnige, zandige bodems met een mozaïek-
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achtige, ijle vegetatie, zoals droge graslanden, weinig be-
meste bouwlanden en ruderale plaatsen (den Boer 1977, Lin-

droth 1974, 1986, LuFF et AL. 1989, müLLer-motzFeLd 1972). Als begelei-
der wordt A. fulva genoemd. Alleen Burmeister (1939) noem-
de hem expliciet als bewoner van zowel natte terreintypen, 
zoals oevers en moerassige rietlanden, als droge, zandige ter-
reinen. Van het laagland in het noorden tot ca.  m in 
midden-europa. Volgens marggi (1992) in zwitserland vanaf 
de heuvels tot ca.  m vrij zeldzaam, maar verbreid en 
talrijk tussen  en  m, aldaar op xerotherme plaat-
sen, zowel op zand- als kalkbodem. A. bifrons behoort tot 
de groep van cultuurlandbewoners in midden-europa, die 
in rusland (Lugansk) tot de typische bewoners van ravijn-
bossen (schluchtwälder) behoren (ghiLAroV 1961, thieLe 1977).
Vangpotten. Groep: f ( series, . individuen). de 
nederlandse vangsten beperken zich niet tot zandgronden 
(zie bodemvoorkeur), al maken deze wel een belangrijk deel 
uit van het oecologisch traject, met name droge heiden, 
duinen en cultuurgronden [-] met een top in de droge 
graslanden [, ]. ook op ruderale plaatsen [] en in 
open, zandige jonge terreinen [-] en oevers []. het 
meest afwijkend van het literatuurbeeld (maar in overeen-
stemming met Burmeister 1939) zijn de vangsten in de polders 
[-] en vochtige struwelen []. Eurytopie:  (pres = 
, en sim = ,). Bodem: rivierklei. Vocht: geen voor-
keur. Begeleiders: geen.

Biologie
nachtactief, overdag onder bladeren en rozetten van plan-
ten. het meest talrijk in de zomer. de voortplanting vindt 
plaats in de herfst, in augustus-september. overwintering 
uitsluitend als larve, de jonge dieren verschijnen aan het 
einde van het voorjaar. de volwassen dieren zijn fytofaag en 
eten ook granen (Burmeister 1939). de larve is opgenomen in 
de tabellen van Arndt (1991) en Luff (1993).
Dispersie: macropteer. het is een goede vlieger, die vaak op 
licht afkomt. hoewel de soort goed ontwikkelde vleugels 
heeft, vertoonde een aanzienlijk deel van de dieren vlieg-
spierautolyse. het is een soort waarvan de ‘verse’ dieren 
kort na het uitkomen een dispersiefase hebben, hetgeen te 
zien is in de raamvalvangsten die bekend zijn uit drenthe, 
per halve maand: juli /, augustus / (tVh). in zuidelijk 
Flevoland al in het eerste jaar na de drooglegging gevangen 
(hAeck 1971).

Bedreiging
niet bedreigd. niet bruikbaar als indicator.

 Amara (Celia) brunnea 

Areaal
circumpolaire, boreomontane soort. Van europa, door ge-
heel noord-siberië, tot in Alaska (yukon-delta). in mid-
den-europa montaan, in het zuiden zeer zeldzaam, tot 
noord-italië. Areaalkarakteristiek: , nederland: submargi-
naal.

Voorkomen
in nederland in hoofdzaak oostelijk. op de Britse eilanden 
komt de soort niet voor. in denemarken vooral op de oos-

telijke eilanden, verder zeldzaam en plaatselijk (BAngshoLt 

1983). in Fennoscandië zeer verbreid, tot in het uiterste noor-
den, over het algemeen niet zeldzaam tot algemeen (Lin-

droth 1945, 1986). in duitsland vooral in de noordelijke stre-
ken, ook aan de kust (horion 1941). in West-duitsland van 
Friesland tot Baden, maar niet genoemd op de faunalijst 
van trautner (1992B). in zuid-duitsland uitgesproken zeld-
zaam. in zwitserland alleen in de vorige eeuw (mArggi 1992), 
en dus op de rode Lijst. over de verspreiding in België is 
weinig bekend, waarschijnlijk bedreigd (desender et AL. 1995). 
in Frankrijk in de Vogezen. 
Status: in nederland en denemarken is het aantal vind-
plaatsen stabiel gebleven (desender & turin 1986, 1989).

Oecologie
niet zeer xerofiel. hij komt voor op beschaduwde plaatsen, 
in het laagland vooral in open berkenbossen op zand of 
veen, met weinig of geen ondergroei, maar soms ook in wat 
opener terrein (den Boer 1977, Lindroth 1986). in de bergen 
eveneens vooral een bewoner van berkenbossen, maar ook 
boven de boomgrens in vegetaties met dwergstruiken, zoals 
heiden, in gezelschap van onder andere A. praetermissa (Bur-

meister 1939, mArggi 1992). op het schiereiland kola ook in de 
toendra (Lindroth 1986). Veelal te vinden tussen mos en blade-
ren. horion (1954) veronderstelde een mogelijke exclusieve 
binding aan veenbodem (tyrfobiont), hetgeen blijkens de 
nederlandse vangsten niet juist is.
Vangpotten. Groep: d ( series, . individuen). de 
vangsten komen in hoofdzaak uit de opener bossen [-] 
en struwelen [], met name van berkenbossen. in mindere 
mate zijn er ook vangsten van de drogere heiden, in een 
enkel geval (zeer) talrijk in droge heide (Calluna) met boch-
tige smele (Deschampsia flexuosa) [], maar telkens nabij (ei-
ken-)berkenbossen). Eurytopie:  (pres = , en sim = 
,). Bodem: zand. Vocht: . Begeleiders: Pterostichus 
oblongopunctatus ,% (%), Notiophilus biguttatus ,% 
(,%), Carabus nemoralis % (,%), Calathus rotundi-
collis ,% (,%), C. problematicus % (,%), Nebria 
brevicollis ,% (,%), Loricera pilicornis ,% (,%) en 
Pterostichus niger ,% (,%).

 Amara brunnea

hoofdstuk 8 de soorten: amara
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 Amara cursitans

Biologie
nachtactief. Burmeister (1939) veronderstelde in zuid-euro-
pa twee generaties en in het noorden één. het is goed mo-
gelijk dat er juist sprake is van een meerjarige ontwikkeling. 
de top van de activiteit en ovipositie valt meestal in augus-
tus (den Boer 1977), dit is ook de tijd waarin in drenthe man-
netjes met uitgestoken genitaliën werden gevonden (ook 
twee in mei). Voortplanting in de nazomer en de herfst. 
naast de larven, die in de bodem overwinteren, vinden we 
ook veel oude adulten (mArggi 1992). Polyfaag, met een voor-
keur voor mieren. de larve is opgenomen in de tabellen van 
Arndt (1991) en Luff (1993).
Dispersie: macropteer. Vliegwaarnemingen o.a. uit dren-
the: mei , juni  (tVh). in het noord-europa ook frequent 
gevonden in aanspoelsel aan de kust (Lindroth 1945). niet in 
de iJsselmeerpolders gevonden.

Bedreiging
niet bedreigd. het is een karakteristieke bewoner van bos-
typen op zure bodem en misschien bruikbaar als indicator-
soort in combinatie met andere soorten.

 Amara (Celia) cursitans 

Areaal
West-Palearctische soort, boreomontaan. in europa van 
scandinavië in zuidelijke richting tot midden-spanje, 
noord-italië en het noordelijke Balkanschiereiland. naar 
het oosten tot in klein-Azië en de kaukasus. Areaalkarakte-
ristiek: , nederland: subcentraal.

Voorkomen
in nederland komen de vangsten in hoofdzaak uit Limburg 
en de Veluwe. de meest recente vangsten komen alle uit 
vangpotten. op de Britse eilanden slechts één vangst van 
twee exemplaren, in de jaren vijftig in Londen, die waar-
schijnlijk geïntroduceerd waren; waarschijnlijk niet gevestigd 
(ALLen 1956, LuFF 1998). in denemarken zeer verspreid en zeld-
zaam (BAngshoLt 1983). in zweden eveneens verspreid in de la-
gere delen in het zuiden, verder in Fennoscandië zeer zeld-
zaam (Lindroth 1945, 1986). in duitsland het meest algemeen in 
de bergen, in de noord-duitse laagvlakte zeer zeldzaam en 
plaatselijk (horion 1941). niet op de faunalijst van Bremen 
(mossAkoWski 1991), maar in Berlijn (BArndt et AL. 1991) en Baden-
Württemberg (trAutner 1992B) op de rode Lijst. in midden-
europa voornamelijk in de bergen, Alpen en karpaten, in 
italië tot de Abruzzen en op de Balkan tot in het bergland 
van montenegro en Bulgarije, maar overal vrij zeldzaam. in 
zwitserland slechts enkele zeer verspreide waarnemingen; op 
de rode Lijst (mArggi 1992). in België, aansluitend aan de ver-
spreiding in zuid-Limburg, in de Ardennen, maar alleen 
waarnemingen van voor  (desender 1986, desender et AL. 1995). 
Status: in nederland en het omliggend gebied overal zeer 
sterk achteruitgegaan, of geruime tijd niet meer waargeno-
men (desender & turin 1986, 1989).

Oecologie
Xerobiont-xerofiel. op open, droge, grindachtige of zandi-
ge bodem, gewoonlijk met een ijle vegetatie. min of meer 
synantroop en dan ook vaak aangetroffen op ruderale plaat-

sen en weinig bemeste akkers (Lindroth 1974, 1986). in dene-
marken op kapvlakten in bossen, samen met Carabus arven-
sis, C. problematicus en Bradycellus verbasci en op gebrande 
plaatsen met Pterostichus quadrifoveolatus (Lindroth 1974, 1986). 
in België vaker aangetroffen in utm-hokken met kalk dan 
op andere bodemsoorten (desender 1986). Volgens Burmeister 
(1939) (als A. properans) in midden-europa vooral in bosrijke 
bergdalen, en in de alpiene regio op graslanden. ook vaak 
in gebieden waar veel kiezel en steenslag ligt, bijvoorbeeld 
in groeven en aan oevers. marggi (1992) gaf voor zwitserland 
een hoogteverspreiding van - m, maar geen verdere 
oecologische bijzonderheden. in Bulgarije van - m 
(hieke & WrAse 1988).
Vangpotten. Groep: z(d) ( series,  individuen). de wei-
nige vangsten beperken zich tot ruderale terreinen []. Eu-
rytopie: onvoldoende gegevens. Bodem, Vocht en Begelei-
ders: onvoldoende gegevens.

Biologie
nachtactief. tegen de avond soms in grashalmen. Voort-
planting in het najaar. overwintering als larve, maar ook 
oude adulten overwinteren soms (BArndt 1981, FrAnz 1970). de 
larve is opgenomen in de tabellen van Arndt (1991) en Luff 
(1993). 
Dispersie: macropteer, maar vliegwaarnemingen zijn niet 
bekend.

Bedreiging
onvoldoende gegevens.

 Amara (Celia) fusca 

Areaal
West-Palearctische soort. in West-, midden- en zuid-euro-
pa en noord-Afrika. naar het oosten tot klein-Azië, de 
kaukasus en siberië. op de Balkan in roemenië, dalmatië, 
Albanië, macedonië en zuid-Bulgarije, griekenland en 
turkije (hieke & WrAse 1988). Areaalkarakteristiek: , neder-
land: marginaal.

Voorkomen
in nederland slechts weinig waargenomen, voornamelijk in 
het midden en zuiden. recent enkele verspreide waarne-
mingen, ondermeer in Arnhem () (tg) en Baarn () 
(tg). de zuidelijke waarneming komt uit vangpotten in het 
gebied cranendonk bij eindhoven () (At). in de Britse 
eilanden eerder slechts bekend van één oude waarneming 
uit kent (), tot hij op drie plaatsen werd gevonden in 
West-suffolk (LuFF 1998, teLFer & eVershAm 1994). de meldingen 
van hyman (1992) voor durham, hebben hoogstwaarschijn-
lijk betrekking op A. nitida (LuFF 1998). hyman zette hem wel 
voor groot-Brittannië op de rode Lijst. in denemarken 
vooral op de oostelijke eilanden, zeldzaam, maar toene-
mend (BAngshoLt 1983). in Fennoscandië voor het eerst waar-
genomen in  in het uiterste zuiden, zich uitbreidend 
(Lindroth 1945, 1986). in duitsland rond  slechts van 
Frankfurt en darmstadt bekend maar horion (1941) meldde 
dat hij door heel duitsland verspreid is. in West- en zuid-
duitsland volgens horion sedert  duidelijk algemener 
geworden. in Baden-Württemberg echter op de rode Lijst 
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(trAutner 1992B). in zwitserland zeer zeldzaam, alleen in de 
xerotherme gebieden rond genève en in Wallis (mArggi 1992), 
aldaar ook op de rode Lijst. in België nog niet gevonden. 
Status: in nederland gelijk gebleven, in denemarken voor-
uitgegaan.

Oecologie
Xero-thermofiel. A. fusca komt voor op open, droge terrei-
nen, met name op vrij steile hellingen aan de kust of in het 
binnenland, vaak onder bijvoet (Artemisia vulgaris) of wilde 
averuit (Artemisia campestris) (Lindroth 1974, 1986, LuFF 1998). ook 
in het binnenland van midden-europa vooral op ruderale 
plekken met kiezel- of zandbodem, onder afgevallen blade-
ren of rozetten (mArggi 1992). het meest talrijk in het heuvel-
land, minder in het montane gebied. Volgen Bur meister 
(1939) ook in heiden, langs bos- of wegranden, in zand- of 
grindwinningen of op zandige rivieroevers. de bovenge-
noemde melding van Arnhem komt van opgespoten zand.
Vangpotten. Groep: b ( series,  individuen). de vang-
sten komen alle uit zandige akkers []. het beeld van de 
oecologie van deze soort zal hiermee vast niet compleet zijn. 
Eurytopie: te weinig vangsten. Bodem, Vocht en Begelei-
ders: onvoldoende gegevens.

Biologie
nachtactief? de soort is het meest talrijk in de zomer. Voort-
planting in de vroege herfst. de larven en een deel van de 
oude adulten overwinteren (Burmeister 1939, mArggi 1992). de 
‘verse’ dieren verschijnen aan het begin van de zomer. de lar-
ve is opgenomen in de tabellen van Arndt (1991) en Luff (1993). 
Dispersie: macropteer. Vliegwaarnemingen zijn echter niet 
bekend, evenmin informatie over de capaciteit van de vlieg-
spieren.

Bedreiging
de soort is mogelijk algemener in nederland dan tot dus-
verre verondersteld wordt. onvoldoende gegevens betref-
fende indicatieve waarde.

 Amara (Celia) infima 

Areaal
West-Palearctische soort. in europa vooral in het noorden 
van midden-europa en het zuiden van Fennoscandië. in 
het zuiden van midden-europa zeer zeldzaam. naar het 
oosten tot in siberië. Areaalkarakteristiek: , nederland: 
submarginaal.

Voorkomen
in nederland beperkt tot de grote zandgebieden en de Wad-
deneilanden. maar praktisch ontbrekend aan de zeekusten 
van noord- en zuid-holland. op de Britse eilanden plaat-
selijk, alleen in de zuidelijke helft van groot-Brittannië 
(zuid-engeland, east-Anglia, glamorgan); vroeger ook in 
Bedfordshire en noord-Lincolnshire (LuFF 1998). Voor groot-
Brittannië op de waarschuwingslijst (hymAn 1992). in dene-
marken en het zuiden van Fennoscandië zeer verspreid en 
zeldzaam (BAngshoLt 1983, Lindroth 1945, 1986), noordelijk tot ca. 
° noorderbreedte en slechts iets talrijker hier en daar aan 
de kust. in duitsland vooral in de grote heidegebieden van 

de noord-duitse laagvlakte, waar het zwaartepunt van de 
verspreiding van deze soort ligt, ook in het rheinland (hori-

on 1954). in zuid-duitsland is de soort zeer zeldzaam en in 
oostenrijk komt hij waarschijnlijk niet voor (horion 1941). 
Voor de omgeving van Berlijn (BArndt et AL. 1991) en in Baden-
Württemberg (trAutner 1992B) als zeer bedreigd op de rode 
Lijst. Waarschijnlijk niet in zwitserland (mArggi 1992). in Bel-
gië beperkt tot de kempen ten zuiden van noord-Brabant 
(desender 1986). in Vlaanderen zeldzaam (desender et AL. 1995). 
Status: over het geheel genomen is in onze streken het aan-
tal vindplaatsen licht afgenomen (desender & turin 1986, 1989).

Oecologie
zeer xerofiel en stenotoop. een soort van open, droge ter-
reinen op zandige of grindachtige ondergrond, met een ve-
getatie van buntgras (Corynephorus canescens), borstelgras 
(Nardus stricta) of struisgras (Agrostis), ook in Calluna-hei-
den met korstmossen (Cladonia) (Lindroth 1974, 1986, schJøtz-

christensen 1957) en in stuifzanden met een mozaïekvegetatie 
van grassen (den Boer 1977). in groot-Brittannië behalve in 
zandige heiden ook in duinbiotopen aan de kust, vooral aan 
te treffen onder struikheideplanten of in droge graspollen 
(LuFF 1998). Vanaf het laagland tot in het middelgebergte (Bur-

meister 1939). ook in bergachtige streken, maar uiterst zeld-
zaam, aldaar met name in droge bergheiden (mArggi 1992)

Vangpotten. Groep: a ( series, . individuen). de 
vangsten zijn beperkt tot de droge heiden en vegetaties met 
buntgras (Corynephorus canescens) [-] en open zeer jonge 
naaldbosaanplanten []. gezien het hoge aantal series, zal 
dit een vrij exact beeld geven van de terreinkeuze in neder-
land. Eurytopie:  (pres = , en sim = ,). Bodem: zand. 
Vocht: . Begeleiders: Calathus erratus ,% (,%), Ca-
lathus melanocephalus/cinctus ,% (,%), Poecilus lepidus 
,% (,%), Bradycellus ruficollis ,% (,%), Notio-
philus aquaticus ,% (,%), Amara lunicollis ,% 
(,%), Poecilus versicolor ,% (,%), Syntomus foveatus 
,% (,%), Bradycellus harpalinus ,% (,%), Tri-
chocellus cognatus ,% (,%), wederzijds > % Bembi-
dion nigricorne ,% (,%) en Cymindis macularis ,% 
(,%).

 Amara infima
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 Amara similata

 Amara spreta

 Amara tibialis
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 Amara bifrons

 Amara brunnea 

 Amara cursitans

hoofdstuk 8 de soorten: amara



Turin et al. 2000. In: Nederlandse Fauna 3: 397-438



 Amara ingenua

 Amara praetermissa  

Biologie
nachtactief. A. infima is evenals Bembidion nigricorne en 
Bradycellus ruficollis een uitgesproken winteractieve soort. 
mannetjes met uitgestoken genitaliën werden gevangen in 
november en december (PB). de voortplanting vindt plaats 
in de zeer late herfst en het vroege voorjaar, van half okto-
ber tot in januari (Burmeister 1939, den Boer 1977, Lindroth 1986). 
de larven ontwikkelen zich in de winter en het voorjaar en 
‘verse’ dieren komen in de late zomer te voorschijn, van 
eind juli tot in september-oktober. de oude imago’s gaan 
aan het begin van de zomer in de bodem in diapauze en 
nemen deels voor de tweede of derde keer aan de reproduc-
tie deel. de dieren kunnen dus zeker drie jaar oud worden. 
de volwassen dieren zijn tenminste ten dele fytofaag en 
klimmen in onder andere schijnspurrie (Spergula) voor de 
zaden (schJøtz-christensen 1957). de larve is opgenomen in de 
tabellen van Arndt (1991) en Luff (1993).
Dispersie: de enige brachyptere Amara-soort in onze streken; 
desender (1989A) controleerde  dieren, die alle slechts kleine 
vleugelrudimenten bezaten. Volgens Lindroth (1945), Bangsholt 
(1983) en Luff (1998) is hij dimorf en Bangsholt noemde een per-
centage van ,% macroptere voor denemarken. Lindroth 
zag één dier met volledige vleugels. Vliegwaarnemingen zijn 
niet bekend. niet in de polders aangetroffen.

Bedreiging
de soort heeft een relatief beperkt verspreidingsgebied en is 
volgens hyman (1992) vooral bedreigd door het verloren gaan 
van heiden en vegetaties met buntgras (Corynephorus canes-
cens), door ontginningen en verstorende invloeden. een 
goede en bruikbare indicatorsoort, die zonder uitzondering 
deel uitmaakt van een karakteristieke en bijzondere loopke-
verfauna.

 Amara (Celia) ingenua 

Areaal
Palearctische soort. in europa voornamelijk in het noorden 
en oosten, weinig voorkomend in het zuiden, tot noord-
oost-spanje, noord-italië, Albanië, macedonië en Bulga-
rije. naar het oosten tot klein-Azië, de kaukasus en sibe-
rië. Areaalkarakteristiek: , nederland: marginaal.

Voorkomen
in nederland slechts enkele waarnemingen uit drenthe. 
Voor het eerst gevangen in emmen en emmerschans () 
(kV) en Weerdinge () (kV) (zie den Boer 1961B). enige tijd later 
() door den Boer in aantal gevangen op het terrein van 
de vam-afvalverwerking te Wijster. niet op de Britse eilan-
den. in denemarken in alle districten, maar zeer zeldzaam 
(BAngshoLt 1983), op de rode Lijst (Jørum 1995). in Fennoscandië 
verbreid tot de poolcirkel, maar niet algemeen, het meest 
voorkomend in het zuiden van noorwegen aan de kust, en 
in het zuidelijke deel van Finland (Lindroth 1945, 1986). in 
duitsland verspreid, plaatselijk en zeldzaam in het noorden 
en oosten, in het westen en zuiden zeer zeldzaam en inciden-
teel (horion 1941). Voor de omgeving van Berlijn op de rode 
Lijst (BArndt et AL. 1991), maar in de faunalijsten van Bremen 
(mossAkoWski 1991) en Baden-Württemberg (trAutner 1992B) niet 
genoemd. in midden-europa zeer schaars, in grote delen 

ontbrekend, in zwitserland alleen in Wallis en graubünden 
langs rhône, rijn en zijrivieren (mArggi 1992). in België slechts 
eenmaal gevangen bij spa in  (desender & mAes 1995). 
Status: in nederland en denemarken is het aantal vind-
plaatsen sterk achteruitgegaan (desender & turin 1986, 1989).

Oecologie
synantroop, nitrofiel? horion (1941) nam aan dat de soort 
halofiel is. ook Lindroth (1945) dacht in eerste instantie aan 
een binding met nitraten. Later dacht horion (1959) eerder 
aan verstoringen van de bodem, mogelijk in combinatie 
m e t  
het voorkomen van nitraten, al dan niet als kunstmest. de 
meeste vangsten in Fennoscandië komen uit de onmiddel-
lijke nabijheid van menselijke nederzettingen, zelfs midden 
in grote steden. Veelal gemeld van afvalhopen met een ty-
pisch ruderale vegetatie (Lindroth 1986), zowel op zand als op 
klei (den Boer 1961B). ook bovengenoemde nederlandse vang-
sten komen uit soortgelijke terreintypen. Volgens Burmeis-
ter (1939) in laagland en middelgebergte. in zwitserland op 
kleine hooggelegen akkers met zeer losse bodem (mArggi 

1992).
Vangpotten. niet gevangen.

Biologie
dagactief. Voortplanting volgens Lindroth (1986) en marggi 
(1992) in het voorjaar, copula’s vanaf maart. de eieren worden 
gelegd in sessies van ongeveer tien afzonderlijke eieren per 
dag, met tussenpozen van enkele dagen (Burmeister 1939). de 
ontwikkeling van de eieren duurt - dagen. de larven 
verblijven overdag in korte onderaardse gangen, waarbij de 
twee stadia respectievelijk ca.  en  dagen duren (inclusief 
prepop van ca.  dagen). daarna volgt een poprust van ca. 
 dagen in de gang die door de larve gemaakt is. Volgens 
Burmeister is er een voorjaars- en een najaarsgeneratie, 
maar het is niet duidelijk of het hier gaat over de resultaten 
van een kweek onder laboratoriumomstandigheden of over 
observaties in het veld. Volgens Lindroth (1986) verschijnen 
de ‘verse’ dieren in het najaar en geschiedt de overwintering 
als imago. de volwassen dieren eten aan zaden van gewoon 
varkensgras (Polygonum aviculare), maar ook aan loof van 
bijvoorbeeld aardappels (mArggi 1992). in gevangenschap ble-
ken zowel de larven als de adulten havermout en haverkor-
rels te accepteren (Burmeister 1939). de larve is opgenomen in 
de tabellen van Arndt (1991) en Luff (1993).
Dispersie: macropteer. Vliegwaarnemingen o.a. uit dren the 
(tVh).

Bedreiging
over de status valt niet veel te zeggen. het is goed mogelijk 
dat hij nog in ons land voorkomt. op de geëigende plaatsen 
is weinig of geen onderzoek verricht. naar de indicatieve 
waarde, eventueel als aanwijzer van storing en bepaalde 
stoffen, zal meer onderzoek moeten worden gedaan.

 Amara (Celia) praetermissa 

Areaal
Palearctische soort. in noord- en midden-europa en het 
noorden van zuid-europa. naar het oosten tot de kauka-
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sus, siberië en mongolië. zuidelijk vooral in montane re-
gio’s, tot het centraal massief in Frankrijk en de Pyreneeën, 
zuid-italië zonder de eilanden, de bergen van het Balkan-
schiereiland en klein-Azië. Areaalkarakteristiek: , neder-
land: subcentraal.

Voorkomen
in nederland in hoofdzaak op de hogere gronden. op de 
Britse eilanden wijd verbreid, maar vaak zeer plaatselijk, 
noordelijk tot midden-schotland en ierland (Lindroth 1974, 

LuFF 1998). in denemarken verspreid in Jutland en op Born-
holm, slechts weinig waarnemingen (BAngshoLt 1983). in Fen-
noscandië, in zweden en noorwegen verbreid en vrij alge-
meen, in Finland zeldzamer (Lindroth 1945, 1986). in duitsland 
plaatselijk en zeer incidenteel, voornamelijk in de hogere 
bergen in het zuiden (horion 1936, 1941), ook in de oosten-
rijkse Alpen. in het rheinland slechts schaarse vangsten. de 
soort kan niet als boreoalpien bestempeld worden, omdat 
de noordelijke en zuidelijke populaties door nederland, 
België, Frankrijk en duitsland aansluiten bij de montane 
van midden- en zuid-europa. Alleen in Baden-Württem-
berg op de rode Lijst geplaatst (trAutner 1992B), nog niet op 
de overige faunalijsten. in zwitserland vrij algemeen in de 
hogere delen van Wallis en graubünden (mArggi 1992). in Bel-
gië verspreid en vrij zeldzaam, waarbij de oostelijke vang-
sten alle van vóór  zijn (desender 1986). in Vlaanderen als 
‘zeldzaam’ op de faunalijst (desender et AL. 1995). 
Status: in nederland en het omliggend gebied is het aantal 
vindplaatsen duidelijk teruggelopen (desender & turin 1986, 1989).

Oecologie
Xerofiel. in noordelijk europa vooral in droog, open terrein 
op schrale zandgrond (BArndt et AL. 1991, den Boer 1977) of op 
kalkbodem met een grazige, mozaïekachtige vegetatie, bij 
voorkeur op hellingen van groeven en op kalkgraslanden 
(Lindroth 1974, 1986). in het dwingelderveld () aangetrof-
fen in mozaïekheide en een klein eikenbosje op de droge 
heide (VAn essen 1993). Volgens Luff (1998) ook op kunstmatige 
grindachtige ondergrond, zoals oude spoorlijnen. horion 
(1954) typeerde hem als een soort van heiden, venen en koude 
plaatsen in noord-duitsland, maar een deel van de in de 
literatuur genoemde terreintypen kan evengoed als warm 
geïnterpreteerd worden. hyman (1992) meldde hem voor 
groot-Brittannië ook van oude spoorwegen. in midden-
europa tot hoog in de bergen, in sterker mate alpien dan 
subalpien, vooral tussen  en  m, in alpiene steppen 
en grasheiden (mArggi 1992).
Vangpotten. Groep: d ( series,  individuen). de ne-
derlandse vangsten komen uit een uitgesproken koud en 
warm biotoop, resp. vegetaties met buntgras (Corynephorus 
canescens) [], dat doorgaans gekenmerkt wordt door noor-
delijke faunaelementen en kalkgraslanden [], waar we 
vooral zuidelijke soorten aantreffen. deze terreintypen 
 passen wel goed in het beeld van de habitat, dat in de 
 literatuur geschetst is. Van de overige vangsten is die in 
vochtig struweel [] moeilijk te begrijpen. Eurytopie:  
(pres = , en sim = ,). Bodem: kalk. Vocht: . Begelei-
ders: Calathus melanocephalus/cinctus ,% (,%), Brady-
cellus harpalinus ,% (%), Amara plebeja ,% (%), 
Notiophilus aquaticus ,% (,%), Poecilus versicolor 

,% (,%), Olisthopus rotundatus ,% (,%), Poecilus 
lepidus ,% (,%), Syntomus foveatus ,% (,%), Pseu-
doophonus rufipes ,% (,%), Loricera pilicornis ,% 
(,%), Notiophilus germinyi ,% (,%), Pterostichus ni-
ger ,% (,%) en Trichocellus cognatus , (,).

Biologie
nachtactief? Voortplanting in het najaar, de grootste activi-
teit in augustus. overwintering in noordelijk europa als 
larve (LuFF 1993). marggi (1992) meldde echter voor midden-
europa ‘verse’ dieren in september, en dat naast de larven 
ook volwassen dieren overwinteren. Lindroth (1986) veron-
derstelde dat de soort in noordelijk Fennoscandië in de ber-
gen een tweejarige ontwikkeling heeft, hetgeen ook het ge-
val kan zijn in het midden-europese bergland. de larven 
zijn carnivoor, de adulten fytofaag (hymAn 1992). de larve is 
opgenomen in de tabellen van Arndt (1991) en Luff (1993).
Dispersie: macropteer. Vliegwaarnemingen zijn gegeven 
door Lindroth (1945), maar er zijn nog geen bevestigingen. 
Waarschijnlijk heeft de soort een slecht verbreidingsvermo-
gen.

Bedreiging
Volgens hyman (1992) vooral bedreigd door biotoopverlies. 
mogelijk een goede aanwijzer van xerofiele milieus, maar 
hij wordt doorgaans slechts in zeer lage aantallen gevangen 
(VAn essen 1993), hetgeen de bruikbaarheid vermindert.

 Amara (Celia) quenseli silvicola 

Synoniem
Amara silvicola zimmermann.

Areaal
circumpolaire soort (Lindroth 1986). in europa staat de on-
dersoort A. quenseli quenseli bekend als boreoalpien en 
komt voor in iJsland, Fennoscandië, de schotse hooglan-
den (en rhum) (LuFF 1998) en alpien in midden-europa (Bur-

meister 1939, JeAnneL 1941-1942, Lindroth 1986, mAndL 1978). de bij 

 Amara quenseli silvicola
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ons voorkomende laaglandvorm A. quenseli silvicola, komt 
voor van zuid-Fennoscandië, zuidelijk tot België, zuid-
duitsland en moravië (Lindroth 1945), maar overbrugt voor 
zover bekend niet het gebied tussen de noordelijke en mid-
den-europese berglandpopulaties van de vorm quenseli in 
de Pyreneeën, Alpen, karpaten en gebergten op de Balkan. 
naar het oosten tot de kaukasus, door siberië tot kamtsjat-
ka, in mongolië en het noorden van Japan (hieke & WrAse 

1988). hieke noemde hem arctoalpien. Volgens Lindroth 
(1986) komen beide vormen ook in noord-Amerika voor. 
Areaalkarakteristiek: , nederland: submarginaal.

Voorkomen
in nederland vooral op zandgronden, zeldzaam, voor zover 
bekend alleen de ondersoort silvicola (nagenoeg alle materi-
aal is gecontroleerd door kA, Fh, tg). op enkele oude vang-
sten van de Waddeneilanden na, zijn bij ons geen waarne-
mingen uit de duinen aan de kust bekend. op de Britse ei-
landen alleen de ondersoort quenseli, beperkt tot de schotse 

hooglanden (LuFF 1998), aldaar voorkomend op spaarzaam be-
groeide, zandige plaatsen zoals (rivier)duinen en wegbermen. 
in denemarken de ondersoort silvicola (BAngshoLt 1983). in 
Fennoscandië overwegend de typische vorm quenseli in het 
noorden op de ‘fjelds’ en zelfs tot in de toendra; in de dui-
nen aan de zuidkust alleen silvicola (Lindroth 1945, 1986). in 
duitsland volgens horion (1941) alleen silvicola, in hoofdzaak 
in de heide- en duingebieden van noord-duitsland. Voor de 
omgeving van Berlijn op de rode Lijst (BArndt et AL. 1991). in 
de midden-europese Alpen wordt de typische vorm nage-
noeg niet beneden de  m aangetroffen, in zwitserland 
tussen  en  m, maximaal tot  m hoog (mArggi 

1992). ook op de Balkan (durmitor, rhila, Pirin) tussen  
en  m (hieke & WrAse 1988). in België, waar naar alle waar-
schijnlijkheid de zuidgrens van silvicola ligt, ook niet aan de 
kust, maar alleen in het noorden, merendeels oude waarne-
mingen (desender 1986). in Vlaanderen als bedreigd op de 
rode Lijst (desender et AL. 1995). 
Status: in nederland en denemarken is het aantal vind-
plaatsen vrij stabiel, in België achteruitgegaan (desender & 

turin 1986, 1989).

Oecologie
Xerofiel. een soort van open terreinen op zandige of 
grindachtige bodem met zeer spaarzame vegetatie, in het 
alpiene gebied onder andere in dwergstruikvegetaties en 
bergheiden, soms samen met Miscodera arctica (Lindroth 1974, 

1986, mArggi 1992). in het laagland in duinen aan de kust (Bur-

meister 1939, horion 1941) en in stuifzanden met een open mo-
zaïekvegetatie (den Boer 1977).
Vangpotten. Groep: c ( series,  individuen). de 
vangsten komen alle van vegetaties met buntgras (Corynep-
horus canescens) [] of zeer open zandgronden: zeer jonge 
bosaanplant [] en zandige drooggevallen bodem en oevers 
[-]. Eurytopie:  (pres = , en sim = ,). Bodem en 
Vocht: geen voorkeur. Begeleiders: Calathus melanocepha-
lus/cinctus % (,%), Bradycellus harpalinus ,% (%) 
en Calathus erratus ,% (,%).

Biologie
nachtactief, overdag verborgen onder stenen en bladrozet-
ten. Voortplanting in de herfst. Jonge dieren worden gevon-
den in juni-juli. overwintering als larve. in noordelijke 
streken en in alpiene gebieden (A. q. quenseli) vergt de ont-
wikkeling mogelijk twee jaar (Lindroth 1986, LuFF 1998), maar 
dit geldt zeer waarschijnlijk niet voor silvicola. de larve is 
zowel fytofaag als carnivoor (Lindroth 1986). de adulten eten 
zaden van uiteenlopende plantensoorten, zoals duizend-
knoop (Persicaria), goudhaver (Trisetum flavescens), veldbies 
(Luzula), echt walstro (Galium verum) en wilde tijm (Thy-
mus serpyllum) (Burmeister 1939). de larve is opgenomen in de 
tabellen van Arndt (1991) en Luff (1993).
Dispersie: macropteer/dimorf. A. quenseli is een goed voor-
beeld van een soort met grote verschillen in het voorkomen 
van vleugelmorfen binnen het verspreidingsgebied (hieke 

1990A). in het laagland van midden-europa tot in siberië, 
zijn de dieren constant langvleugelig. daarnaast komen vol-
gens hieke in de verschillende bergstreken van europa drie 
hoofdtypen van verkorte vleugels voor, die hij al naar gelang 
hun verspreiding, in verband brengt met het ontstaan van 
deze reducties in verschillende ijstijden. directe vliegwaar-
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nemingen zijn niet bekend en ook experimenten van Lin-
droth (1945) bleven zonder resultaat. er zijn echter, naast een 
enkele vondst in aanspoelsel aan zee (Lindroth 1945), aanwij-
zingen voor een goed verbreidingsvermogen. hij werd al 
vroeg aangetroffen op een zanddepot in zuidelijk Flevo-
land. Bovendien was het de eerste, en lange tijd de enige, 
soort die op het jonge vulkanische eiland surtsey bij iJsland 
is gevonden (Lindroth 1970, 1971).

Bedreiging
over het voorkomen in nederland zijn onvoldoende gege-
vens beschikbaar. hij is beslist onderbemonsterd omdat 
bleek dat hij bij enkele gerichte zoekacties in het centrum 
van het land snel gevonden werd (tg). mogelijk een bruik-
bare indicator van zeer open zandige terreintypen, maar 
ogenschijnlijk evenveel in dynamische als in stabiele mili-
eus. Voor Vlaanderen, waar beduidende achteruitgang is 
geconstateerd, pleitten desender et al. (1995) voor het tegen-
gaan van successie (verbossing) van droge, schrale graslan-
den en het inperken van recreatie in de duinen.

Taxonomie
Lindroth (1945) ziet silvicola niet als een zelfstandige onder-
soort, maar als een op het leven in het zand aangepaste 
vorm, vergelijkbaar met de vorm arenaria van A. fulva. Vol-
gens hieke (1976A) is silvicola mogelijk toch een zelfstandige 
ondersoort.

 Amara (Bradytus) apricaria 

Areaal
holarctische soort, circumpolair. geheel europa, zonder 
het zuiden van het iberisch schiereiland, corsica, sardinië 
en kreta. op de Balkan zeldzaam. naar het oosten tot in 
klein-Azië, de kaukasus en kashmir. in Azië zuidelijk tot 
de himalaya (hieke 1981). in noord-Amerika zowel in oost- 
als West-canada. Areaalkarakteristiek: , nederland: cen-
traal.

Voorkomen
in heel nederland zeer verbreid. op de Britse eilanden 
vooral algemeen in het oosten van groot-Brittannië, meer 
plaatselijk in het westen en in ierland (LuFF 1998). in denemar-
ken en Fennoscandië zeer verbreid en algemeen tot in het 
hoge noorden (BAngshoLt 1983, Lindroth 1945, 1986). in duitsland 
nergens zeldzaam, vooral in noord- en oost-duitsland alge-
meen tot zeer algemeen (horion 1941), in het Alpengebied en 
oostenrijk zeldzaam. in zwitserland beperkt tot de warmere 
en drogere gebieden in Wallis, tessin en graubünden, in 
noord-zwitserland slechts één waarneming (mArggi 1992), daar 
op de rode Lijst. in België zeer verbreid, maar de meeste 
waarnemingen komen uit het lage deel (desender 1986). 
Status: in nederland en het omliggend gebied niet achter-
uitgegaan (desender & turin 1986, 1989).

Oecologie
eurytoop. Vooral in open terreinen, op uiteenlopende ma-
tig droge bodemsoorten, waarbij hij een licht synantrope 
inslag laat zien met een terreinkeuze van begroeide akkers, 
parken en tuinen. ook voorkomend op anderszins droge en 

open terreinen, vaak met enige dynamiek, bijvoorbeeld in 
de vorm van bodemverstoring (horion 1941, Lindroth 1974, 1986). 
Van het laagland tot in het hooggebergte, tot ca. , 
maximaal  m, daar doorgaans op lichtere bodem zoals 
zand en kiezel, met een voorkeur voor zandige cultuurter-
reinen (Burmeister 1939, mArggi 1992).
Vangpotten. Groep: eu(c) ( series,  individuen). 
conform de literatuur vinden we de hoogste scores bij de 
nederlandse vangsten in de open terreintypen, met name 
heiden [-], met de hoogste presenties in de droge terrei-
nen [-], cultuurlanden, akkers en grasland [-, ] en 
open dynamische milieus zoals akkers in de polders en oe-
vers [, -]. Eurytopie:  (pres = , en sim = ,). 
Bodem en Vocht: geen voorkeur. Begeleider: alleen Cala-
thus melanocephalus/cinctus ,% (%).

Biologie
Voornamelijk nachtactief. overdag ook waargenomen, 
maar dan meestal onder bladrozetten of stenen (Burmeister 

1939). Voortplanting in de nazomer en herfst. overwintering 
als larve. een deel van de oude adulten overwintert even-
eens. de ‘verse’ dieren verschijnen in het voorjaar. de larve 
is opgenomen in de tabellen van Arndt (1991) en Luff (1993). 
Dispersie: macropteer. Vliegwaarnemingen zijn bekend, o.a. 
uit drenthe, per halve maand: juni /, juli /, augustus 
/, september / (tVh). een zeer goede vlieger, die vaak op 
licht afkomt en regelmatig is aangetroffen in aanspoelsel aan 
zee. Volgens desender kent A. apricaria evenals A. aulica en 
A. bifrons individuele variatie in de ontwikkeling van de vlieg-
spieren over het seizoen, zonder dat er sprake is van geredu-
ceerde vleugels. niet in de iJsselmeerpolders aangetroffen.

Bedreiging
niet bedreigd, niet bruikbaar als indicator.

 Amara (Bradytus) consularis 

Areaal
Palearctische soort. in europa zonder het noorden en het 
zuiden van het mediterrane gebied. naar het oosten in 

 Amara apricaria

 Amara consularis

hoofdstuk 8 de soorten: amara
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 Amara fusca

 Amara infima

 Amara ingenua
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 Amara praetermissa  

 Amara quenseli silvicola

 Amara apricaria

hoofdstuk 8 de soorten: amara
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 Amara fulva

 siberië tot het Baikalmeer, in het zuiden tot op het Balkan-
schiereiland, Bulgarije, klein-Azië, de kaukasus, iran en 
centraal-Azië (hieke & WrAse 1988). Areaalkarakteristiek: , 
nederland: subcentraal.

Voorkomen
in nederland op de hogere gronden, met name op  diluviale 
zandgronden, weinig aan de kust. op de Britse eilanden 
plaatselijk en alleen in engeland, met name in het zuiden en 
westen (LuFF 1998); wel voorkomend op de faunalijsten van ier-
land en schotland. in denemarken zeer verbreid en alge-
meen (BAngshoLt 1983). in zweden algemeen tot ca. ° noor-
derbreedte, ook in noorwegen niet zeldzaam (Lindroth 1945, 

1986). in nagenoeg heel duitsland, maar alleen in noord-
duitsland algemeen (horion 1941). in Baden-Württemberg op 
de rode Lijst (trAutner 1992B). in zwitserland verbreid, vooral 
in de drogere gebieden (mArggi 1992). in  geheel midden-euro-
pa, maar in het zuiden van het  verspreidingsgebied zeldzaam 
tot zeer zeldzaam. in België verbreid, maar plaatselijk (desen-

der 1986), zeldzaam in Vlaanderen (desender et AL. 1995). 
Status: in nederland en het omliggend gebied is het aantal 
vindplaatsen beduidend achteruitgegaan (desender & turin 

1986, 1989).

Oecologie
Xerofiel. een soort van droge open terreinen met een spaar-
zaam begroeide, open, zandige of kleiige, vaak humusrijke 
bodem (Lindroth 1986). in noordwest-europa vaak op grazige 
akkers, ruderale terreinen of braaklanden (den Boer 1977). 
Voor groot-Brittannië daarnaast ook genoemd van grind-
groeven, kalkgraslanden, heiden en duinen (hymAn 1992, Lin-

droth 1974, LuFF 1998). Vanaf het laagland tot in de bergen, 
maximaal  m (Burmeister 1939). de zwitserse vangsten 
komen uit het heuvelland en het montane gebied tot  
m, van droge terreinen, met name in Wallis en de Föhn-
dalen van tessin en graubünden (mArggi 1992). soms ook in 
vochtiger regio’s, op zandgronden met ijle vegetaties, in de 
bergen liefst op stenige bodem.
Vangpotten. Groep: b ( series,  individuen). de 
 nederlandse vangsten komen uit de droge heiden [-] en 
kruidenrijke graslanden [], maar vooral uit akkers en 

braaklanden [-]. marginaal zijn de waarnemingen in 
twee (open) bostypen [, ]. hij ontbreekt in humusarme 
terreinen zoals de duinen en schrale graslanden [-], jonge 
drooggevallen gronden en oevers [-]. ook niet in prak-
tisch alle vochtige tot natte terreintypen. Eurytopie:  (pres 
= , en sim = ,). Bodem: zand. Vocht: . Begeleiders: 
Amara plebeja ,% (,%), Calathus melanocephalus/cinctus 
,% (,%), Calathus fuscipes ,% (,%), Pseudo ophonus 
rufipes ,% (,%) en Calathus erratus ,% (,%).

Biologie
nachtactief, overdag in de bodem of onder bladrozetten, 
niet zelden in aantal. Volgens Burmeister (1939) ook overdag 
actief. Voortplanting in de vroege herfst. de larve overwin-
tert met een relatief groot deel van de oude dieren (LArsson 

1939, LuFF 1998). ‘Verse’ dieren in het voorjaar. Burmeister (1939) 
noemde het een soort met een voorjaars- (maart-mei) en 
een najaarsgeneratie (juli-oktober); zie de inleiding bij het 
genus. het voedsel van de larven bestaat vooral uit dierlijk 
voedsel, met name Aphodius-larven (mestkevers, scarabaei-
dae). de adulten zijn fytofaag. de larve is opgenomen in de 
tabellen van Arndt (1991) en Luff (1993).
Dispersie: macropteer. Vliegwaarnemingen zijn bekend, 
o.a. uit drenthe: juni  (tVh). hij komt geregeld op licht.

Bedreiging
mogelijk bedreigd door habitatverlies (hymAn 1992). Bruik-
baarheid als indicatorsoort niet duidelijk.

 Amara (Bradytus) fulva 

Areaal
Palearctische soort. in praktisch geheel europa, behalve 
griekenland en de grote mediterrane eilanden. naar het 
oosten via West-siberië tot irkoetsk, klein-Azië, kazach-
stan. geïntroduceerd in noord-Amerika (erWin et AL. 1977), 
zowel in oost- als West-canada (sPence 1990). Areaalkarakte-
ristiek: , nederland: centraal.

Voorkomen
in heel nederland, zelfs op zeer kleine zandige terreinen in 
uitgestrekte kleigebieden. op de Britse eilanden plaatselijk 
in engeland en zuid-Wales en vrij zeldzaam en plaatselijk 
in schotland; de drie waarnemingen uit ierland dateren alle 
van voor  (LuFF 1998). in groot-Brittannië op de waar-
schuwingslijst (hymAn 1992). in denemarken zeer verbreid en 
algemeen (BAngshoLt 1983). in Fennoscandië vrij algemeen in 
het zuiden, maar zeldzamer en plaatselijker in noordelijke 
richting. in noorwegen alleen in het zuiden en zuidoosten, 
waarschijnlijk vanwege het te vochtige klimaat ontbrekend 
in het westen (Lindroth 1945, 1986). in duitsland algemeen in 
het noorden en oosten, in West- en zuid-duitsland niet 
algemeen (horion 1941). in Baden-Württemberg op de rode 
Lijst (trAutner 1992B). in zwitserland zeer plaatselijk en zeld-
zaam, maar dan vaak wel in aantal (mArggi 1992), daar op de 
rode Lijst. in italië slechts zeer incidenteel. in België vooral 
in het noorden en het uiterste zuidoosten, inclusief zuide-
lijk Luxemburg (desender 1986). 
Status: in nederland en het omliggend gebied is het aantal 
vindplaatsen stabiel gebleven (desender & turin 1986, 1989).

de loopkevers van nederland
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Oecologie
zeer xerofiel. in open terreinen in droog, los en bijna onbe-
groeid zand met soms enige bijmenging van grind of klei. 
nooit op bodems met een gesloten vegetatie (Lindroth 1974, 

1986). Vooral algemeen in duinen, stuifzand en in rivierduinen 
met zeer lichte begroeiing (den Boer 1977, Burmeister 1939). in 
midden-europa in de heuvels en het montane gebied, in 
bergdalen tot maximaal  m, vooral langs meren en 
 rivieren (mArggi 1992).
Vangpotten. Groep: c ( series,  individuen). het 
 accent van de vangsten ligt op duinen en zandige cultuur-
gronden [, -}, open drooggevallen gronden en oevers 
[-]. ook in de droge heiden en vegetaties met buntgras 
(Corynephorus canescens) [-], bijvoorbeeld op plaatsen waar 
de grond omgewoeld is door gegraaf van konijnen. de scores 
in de overige terreintypen betreffen bijna alle kleine, open, 
zandige plaatsen, die soms zeer geïsoleerd binnen andere bo-
demsoorten kunnen liggen. dit is ook het geval met de vang-
sten uit de polders [-]. de soort mijdt gesloten vochtige 
vegetaties van bijvoorbeeld hoogveen en vochtige heiden [-
] en de meeste bostypen. Eurytopie:  (pres = , en sim = 
,). Bodem en Vocht: geen voorkeur. Begeleider: alleen 
Calathus melanocephalus/cinctus ,%

Biologie
in hoofdzaak nachtactief, overdag in de bodem; er zijn waar-
nemingen van dagactiviteit (kA). Voortplanting in de zomer 
en het najaar, van juli tot eind augustus (LArsson 1939). over-
wintering als larve, maar ook volwassen dieren overwinteren. 
Burmeister (1939) veronderstelde twee generaties per jaar, na-
melijk april-juni en augustus-oktober. de voorjaarspiek in 
juni betreft wellicht oude adulten die vroeg beginnen met 
reproduceren en het verschijnen van de ‘verse’ dieren (zie ook 

LArsson 1939). de volwassen dieren vreten aan grassen en land-
bouwgranen, soms zelfs aan aardappelloof (Burmeister 1939). 
de larven zijn in hoofdzaak carnivoor. de larve is opgeno-
men in de tabellen van Arndt (1991) en Luff (1993).
Dispersie: macropteer. Vliegwaarnemingen zijn schaars, o.a. 
uit drenthe: juni , juli  en augustus  (tVh). ook waargeno-
men terwijl hij overdag kleine stukjes vloog (kA). desender 
(1989A) vond geen dieren met vliegspieren, maar beschikte 
slechts over ‘verse’ dieren. Lindroth (1945) trachtte zonder suc-
ces dieren in het laboratorium tot vliegen te bewegen. Waar-
schijnlijk niettemin een goede verspreider en kolonisator die 
ook al vroeg in de iJsselmeerpolders werd aangetroffen (hAeck 

1971).

Bedreiging
het habitatverlies dat hyman (1992) aanvoert als een mogelij-
ke bedreiging, speelt waarschijnlijk een minder belangrijke 
rol voor deze soort, omdat hij klaarblijkelijk goed dispergeert 
en op allerhande kleine zanddepots te vinden is, vooral ook 
op plaatsen waar bouwactiviteiten plaatsvinden. Als indicator 
wellicht bruikbaar in combinatie met andere soorten.

 Amara (Bradytus) majuscula 

Areaal
Palearctische soort. naar het oosten tot siberië en noord-
china. naar europa vanuit het oosten pas na  uit-

gebreid (den Boer 1962, Lindroth 1945). thans in een vrij groot 
deel van noordelijk europa, recent ook naar de Balkan 
 uitgebreid (hieke & WrAse 1988). Areaalkarakteristiek: , 
 nederland: marginaal.

Voorkomen
in nederland pas na  voor het eerst waargenomen (den 

Boer 1962). hij werd door Brakman (1961) voor ons land ver-
wacht. na de eerste vangst in drenthe (kV) uit verschillende 
delen van het land gemeld, maar vooral na de drooglegging 
van zuidelijk Flevoland () heeft hij in korte tijd in de 
polders een enorme uitbreiding doorgemaakt. op de Britse 
eilanden nog niet aangetroffen. in denemarken waren al 
drie vangsten bekend van vóór , daarna heeft hij zich 
vooral langs de kust uitgebreid, maar is nog steeds erg ver-
spreid en zeldzaam (BAngshoLt 1983). in zuid-zweden dateert 
de eerste vangst van , nu zeer verbreid tot de rivier de 
dalälven (Lindroth 1945, 1986). Voor duitsland nog niet ge-
noemd door horion (1941), de eerste vangst is van , 
waarna snel meer volgden in  (horion 1954). thans op de 
faunalijsten van ondermeer Bremen (mossAkoWski 1991), Ber-
lijn (rode Lijst) (BArndt et AL. 1991) en Baden-Württemberg 
(trAutner 1992B) en de meeste andere gebieden (trAutner & 

müLLer-motzFeLd 1995). Voor zwitserland nog niet gemeld 
(mArggi 1992). in België wonderbaarlijk genoeg nog niet ge-
vonden (desender 1986, kd). 
Status: evenals bij andere soorten met een grote areaaldyna-
miek, is het moeilijk om een idee te krijgen over de actuele 
status.

Oecologie
mesofiel. Lindroth (1945) noemde het nog een soort van 
 dynamische, zandige cultuurterreinen, maar gaf tevens aan 
dat de oecologie nog bijna onbekend is. Lindroth (1986) 
noemde hem vooral als bewoner van akkers en ruderale 
plaatsen, zowel op zand als op klei, vaak samen met A. apri-
caria. de vangsten in de nederlandse polders bevestigen het 
beeld van een koloniserende soort van gestoorde, zich ont-
wikkelende jonge milieus (zie onder). ook de drentse 
vangsten waren van ruderale plaatsen (den Boer 1962).
Vangpotten. Groep: h ( series,  individuen). de 

 Amara majuscula
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 Amara aulica

 Amara convexiuscula 

Plaat :, :

ß Figuur , blz. 

vangplaatsen in de iJsselmeerpolders en drenthe zijn in 
overeenstemming met de literatuur en komen vooral uit 
 akkers en andere instabiele terreintypen. Eurytopie:  
(pres = , en sim = ,). Bodem: zeeklei. Vocht: geen 
voorkeur. Begeleiders: Pterostichus niger ,% (,%), 
Bembidion tetracolum ,% (,%), Pterostichus melana-
rius ,% (,%), Pterostichus strenuus ,% (,%), 
Blemus discus ,% (,%), Loricera pilicornis ,% 
(,%), Pterostichus vernalis ,% (,%), Anisodactylus 
binotatus % (,%), Bembidion assimile % (%), 
Trechus quadri striatus % (,%), Poecilus cupreus ,% 
(,%), Amara plebeja ,% (,%), Amara similata 
,% (,%), Anchomenus dorsalis ,% (,%), Ama-
ra communis ,% (,%) en Stenolophus mixtus ,% 
(,%).

Biologie
nachtactief. Voortplanting in het najaar. de biologie lijkt 
waarschijnlijk sterk op die van de overige Bradytus-soorten. 
overwintering als larve (LuFF 1993). de larve is opgenomen in 
de tabellen van Arndt (1991) en Luff (1993). 
Dispersie: macropteer. Vele vliegwaarnemingen zijn bekend 
van o.a. raamvallen in zuidelijk Flevoland () (hAeck 1971) 
en uit drenthe, per halve maand: juni /, juli /, augus-
tus /, september / (tVh). ook zeer vaak gevangen op 
licht. er zijn geen gegevens bekend over de ontwikkeling 
van de vliegspieren. het is mede gezien in het licht van de 
enorme areaaluitbreiding gedurende deze eeuw, een zeer 
krachtige verspreider en kolonisator. hij hoorde tot de 
vroege immigranten in zuidelijk Flevoland (hAeck 1971) en 
komt daar nog steeds voor (siePeL et AL. 1996).

Bedreiging
status onduidelijk maar zich waarschijnlijk nog steeds uit-
breidend. niet geschikt als indicatorsoort.

 Amara (Curtonotus) aulica 

Areaal
Palearctische soort. in europa, behalve het uiterste zuiden 
en het grootste deel van het iberisch schiereiland naar het 
oosten tot West-siberië, klein-Azië, westelijk centraal-Azië 
en noordwest-china. geïntroduceerd in noord-Amerika. 
Areaalkarakteristiek: , nederland: subcentraal.

Voorkomen
in nederland vooral in streken met kleiige of lemige bo-
dem. op de Britse eilanden vrij algemeen en verbreid, 
maar wat plaatselijker en minder algemeen in ierland en 
schotland, echter zeer talrijk op de hebriden (LuFF 1998). in 
denemarken verbreid en vrij algemeen, behalve in West- en 
noord-Jutland (BAngshoLt 1983). in Fennoscandië verbreid en 
algemeen, zeldzaam in West-noorwegen en het noorden 
(Lindroth 1945, 1986). in duitsland niet zeldzaam in het zuiden, 
algemeen in het noorden (horion 1941). in midden-europa, 
evenals in zwitserland, overal verbreid en niet zeldzaam 
(mArggi 1992). in België eveneens over het gehele land, alge-
meen (desender 1986). 
Status: in nederland en het omliggend gebied is het aantal 
vindplaatsen gelijk gebleven (desender & turin 1986, 1989).

Oecologie
Licht hygrofiel en tamelijk eurytoop. op droge tot matig 
vochtige, meestal zandige of zandige kleibodem met een rijke, 
vrij hoge maar niet te dichte vegetatie, liefst met veel grassen, 
composieten, vooral distels; ook op akkers en  ruderale terrei-
nen (WAchmAnn et AL. 1995, Lindroth 1974, 1986). Luff et al. (1989, 1992) 
vonden hem in engeland vooral in graslanden en aan kleiige 
oevers. in midden-europa vanaf de heuvels tot subalpien, 
soms alpien tot ca.  m (Burmeister 1939, mArggi 1992).
Vangpotten. Groep: h ( series,  individuen). de 
 nederlandse vangsten komen vrijwel niet uit korte, open ve-
getaties zoals heiden [-] en ook niet uit zeer schaduw rijke 
biotopen, zoals bossen [-]. het best vertegenwoordigd in 
graslanden [, -], polders en andere drooggevallen gron-
den met hoge begroeiing [-]. Verder in diverse typen ru-
derale en dynamische milieus [, ] en vochtige plaatsen 
zonder schaduw van bomen [, -]. Eurytopie:  (pres = 
, en sim = ,). Bodem en Vocht: geen voorkeur. Begelei-
ders: Pseudoophonus rufipes ,% (,%), Pterostichus melana-
rius ,% (,%) en Pterostichus vernalis % (,%).

Biologie
nachtactief, waarbij hij zeer vaak hoog in de vegetatie te vin-
den is, op zoek naar voedsel (zaden). Voortplanting in de 
herfst, ovipositie van juli-september (LArsson 1939). de overwin-
tering vindt in hoofdzaak plaats als volgroeide larve, naast een 
relatief klein aandeel oude adulten. de poprust in het voor-
jaar (april-mei) duurt ca. twee weken, de ‘verse’ dieren ver-
schijnen in het voorjaar (Burmeister 1939). de volwassen dieren 
zijn vrijwel uitsluitend fytofaag, waarbij ze een breed spec-
trum aan zaden en vruchtbeginsels eten van met name com-
posieten en schermbloemen. in het najaar zijn ze vooral te 
vinden op distels. Burmeister (1939) gaf een uitgebreide lijst van 
plantensoorten waarop hij regelmatig is aangetroffen. de lar-
ve is opgenomen in de tabellen van Arndt (1991) en Luff (1993).
Dispersie: macropteer. Vliegwaarnemingen o.a. uit dren the, 
per halve maand: juni /, juli / en augustus / (tVh). ook 
vaak op licht. Volgens desender heeft slechts een klein aantal 
van de dieren functionele vliegspieren en is een groter aantal 
in vliegspierautolyse, terwijl alle dieren over optimaal ontwik-
kelde vleugels beschikken. in de iJsselmeerpolders is hij pas 
als secondaire immigrant gesignaleerd, maar is op het mo-
ment subdominant in akkerranden in zuidelijk Flevoland (sie-

PeL et AL. 1996).

Bedreiging
niet bedreigd. niet bruikbaar als indicatorsoort.

 Amara (Curtonotus) convexiuscula 

Areaal
West-Palearctische soort. Voornamelijk aan de kusten van de 
noord- en oostzee, West-Frankrijk en langs de zwarte zee 
en de kaspische zee. in europa ook op zilte terreinen en 
soms op ruderale plaatsen in het binnenland. Areaalkarakte-
ristiek: , nederland: centraal.

Voorkomen
in nederland voornamelijk aan de kust en in de jonge 
 iJsselmeerpolders niet zeldzaam. ook hier en daar in het bin-
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nenland, met name langs de grote rivieren. op de  Britse ei-
landen is dit beeld in grote lijnen hetzelfde, voornamelijk aan 
de kust, vooral in engeland. ook gemeld uit Wales en schot-
land, maar afgevoerd van de ierse lijst (LuFF 1998, sPeight et AL. 

1982). in denemarken algemeen langs de kust (BAngshoLt 1983), 
in Fennoscandië alleen van de kusten van zuidoost-noorwe-
gen, zuid-zweden en zuid-Finland bekend (Lindroth 1945, 

1986). in duitsland in hoofdzaak aan de noordkust (horion 

1941). Volgens horion (, ) komt een  ondersoort, A. 
convexiuscula bohemica, op zilte plaatsen in het binnenland 
van europa voor, zonder daar strikt aan gebonden te zijn. hij 
gaf hiervan een uitgebreid overzicht: ondermeer aan de neu-
siedler see in hongarije, Frankrijk, Bohemen en in duits-
land (hessen, Beieren, thüringen, südhannover, rheinge-
biet). op de faunalijsten van Baden-Württemberg (trAutner 

1992B), in Berlijn op de rode Lijst (BArndt et AL. 1991). niet in 
zwitserland (mArggi 1992). in België voornamelijk aan de kust, 
maar ook enkele binnenlandse waarnemingen (desender 1986). 
Als ‘zeldzaam’ op de Vlaamse lijst (desender et AL. 1995). 
Status: in nederland en het omliggend gebied in aantal 
vindplaatsen overal vooruitgegaan (desender & turin 1986, 1989).

Oecologie
in de literatuur veelal beschreven als halobiont. gezien het 
voorkomen op diverse plaatsen in het binnenland zonder 
enige binding met zout, bijvoorbeeld op kalkbodem, is dit 
niet verdedigbaar (horion 1959). in het noorden van het areaal 
evenwel zo goed als tot de kust beperkt, op enigszins voch-
tige, zandige bodems en op schorren op de zware zeeklei, in 
ijle vegetaties, onder zeewier of onder schelpen (Lindroth 

1974, 1986, Burmeister 1939). in het binnenland van europa soms 
op zeer ruderale plekken. geen oeversoort en zelden gevon-
den in direct contact met water (heydemAnn 1967A).
Vangpotten. Groep: h ( series, . individuen). de 
vangsten zijn nagenoeg beperkt tot iets vochtige, niet te 
dichte, instabiele terreintypen, zoals akkers, drooggevallen 
gronden en oevers [, , , -]. ook op enkele van de 
wat zwaardere graslandtypen [, ]. Eurytopie:  (pres = 
, en sim = ,). Bodem en Vocht: geen voorkeur. Bege-
leiders: wederzijds > % Bembidion minimum ,% 
(%) en Dicheirotrichus gustavii ,% (,%).

Biologie
nachtactief. zomer- en herfstvoortplanting, ovipositie 
voornamelijk van eind juni tot eind augustus. de larve 
 ontwikkelt zich in het najaar, winter en voorjaar in kleine 
cellen in de grond, tot ongeveer mei-juni (Burmeister 1939). 
Volgens Larsson (1939) vindt de verpopping soms al in maart 
plaats, maar hoofdzakelijk in april-mei. Volgens Burmeister 
vreten de adulte dieren aan zeekraal (Salicornia). de larve is 
opgenomen in de tabellen van Arndt (1991) en Luff (1993). 
Dispersie: macropteer. de vliegspieren zijn vaak, maar niet 
altijd, functioneel, terwijl de vleugels steeds optimaal ont-
wikkeld zijn. een redelijk goede vlieger en vliegwaarnemin-
gen zijn volop bekend, o.a. uit drenthe: augustus  (tVh); af 
en toe zwermend waargenomen, ondermeer in de begintijd 
van de iJsselmeerpolders, waar hij thans nog talrijk is. het 
is een slechte zwemmer (heydemAnn 1967).

Bedreiging
niet bedreigd, niet bruikbaar.

hoofdstuk 8 de soorten: amara
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 Amara equestris

 Amara (Percosia) equestris 

Areaal
Palearctische soort. in geheel europa, zonder het noorden 
en het zuiden. naar het oosten tot de kaukasus, klein- en 
centraal-Azië, siberië tot het Baikalmeer, noordwest-chi-
na en Afghanistan (hieke 1978, hieke & WrAse 1988). marggi (1992) 
noemde hem circumpolair, maar er zijn geen ondersteu-
nende opgaven voor noord-Amerika gevonden in Ball (1960), 
erwin et al. (1977) en spence (1990). Areaalkarakteristiek: , 
nederland: subcentraal.

Voorkomen
in nederland min of meer beperkt tot de zandgronden en 
zuid-Limburg. op de Britse eilanden zeldzaam, maar het 
meest waargenomen in het zuiden en oosten van engeland 
(east Anglia) en het zuiden van Wales (LuFF 1998). Van 
noord-engeland, noord-Wales en schotland alleen opga-
ven van vóór . in groot-Brittannië op de waarschu-
wingslijst (hymAn 1992). in denemarken verbreid, maar plaat-
selijk en niet algemeen (BAngshoLt 1983). in Fennoscandië in 
het uiterste zuidoosten van noorwegen, zuid-zweden en 
-Finland tot ° noorderbreedte (Lindroth 1945, 1986). in 
duitsland zeer verbreid, maar in het noorden algemener 
dan in het westen en zuiden (horion 1941). in zwitserland 
verbreid, met name in het zuiden in de warme streken van 
Wallis, tessin en graubünden (mArggi 1992). in België zeer 
verspreid over het land, maar vooral in het centrum veelal 
slechts oude waarnemingen (desender 1986). zeldzaam in 
Vlaanderen (desender et AL. 1995). 
Status: het aantal vindplaatsen in het omliggend gebied is 
sterk gedaald, in nederland niet (desender & turin 1986, 1989).

Oecologie
Xerofiel, stenotoop. in noordwest-europa op open of zeer 
matig beschaduwde terreinen met een droge, meestal zandi-
ge bodem met een open, grazige mozaïekvegetatie (den Boer 

1977, Lindroth 1974, 1986). Vaak op droge heideterreinen of op 
verschraalde uit cultuur genomen gronden, op warme zon-
nige plaatsen (BArndt et AL. 1991, mossAkoWski 1970B) maar ook op 
kalkbodem (Burmeister 1939, Lindroth 1974, LuFF 1998). in midden-
europa vanaf het heuvelland tot hoogalpien, tot ca.  m 
o.a. op ruderale plaatsen met zand of kiezel en langs rivieren, 
op grote hoogte op alpiene steppen (mArggi 1992).

Vangpotten. Groep: a ( series, . individuen). de 
vangsten zijn nagenoeg beperkt tot de heiden [-] met een 
uitschieter voor de droge Calluna-heiden [-]. Verder pre-
sent in enkele graslandtypen [, -], maar de scores zijn 
daar niet hoog. de overige marginale scores betreffen open 
plekken in de betreffende heidecomplexen. Eurytopie:  
(pres = , en sim = ,). Bodem: zand en veen. Vocht: 
geen voorkeur. Begeleiders: Calathus melanocephalus/cinctus 
,% (,%), Amara lunicollis ,% (,%), Poecilus 
versicolor ,% (,%), Calathus erratus ,% (%), Poe-
cilus lepidus ,% (,%), Pterostichus diligens ,% 
(,%), Bradycellus ruficollis ,% (%), Harpalus latus 
,% (%), Pterostichus niger ,% (,%), Bradycellus 
harpalinus ,% (,%), Dyschirius globosus ,% 
(,%), en wederzijds > % Trichocellus cognatus ,% 
(,%)

Biologie
nachtactief, overdag tussen de wortels van grassen of in het 
strooisel. Voortplanting in de zomer en vroege herfst, van 
juli tot half augustus. de eieren worden gelegd van eind juli 
tot begin september en de larven overwinteren, naast een 
(klein) deel van de oude adulten, die echter vrijwel geen van 
alle de winter overleven (schJøtz-christensen 1965). de ver-
popping vindt in april-mei plaats op de bodem van de lar-
vale gangen (Burmeister 1939). Jonge dieren kunnen worden 
gevonden vanaf eind mei-begin juni, ze komen korte tijd 
aan de oppervlakte, om zich daarna weer in te graven om 
uit te harden. Volgens Burmeister (1939) kent ook deze soort 
een zomer- en een herfstgeneratie (zie de inleiding bij het 
genus). de larve is opgenomen in de tabellen van Arndt 
(1991) en Luff (1993). 
Dispersie: macropteer. Lindroth (1945) en desender (1989A) 
gaven echter aan dat hij sterk gereduceerde vleugels heeft, 
terwijl er ook geen dieren werden gevonden met vliegspie-
ren. er zijn tot op heden ook geen directe vliegwaarnemin-
gen bekend. ook de indirecte melding van Lindroth (1945) 
moet als zeer twijfelachtig beschouwd worden.

Bedreiging
zeer waarschijnlijk loopt deze soort gevaar door het ver-
dwijnen of vergrassen van droge en schrale terreinen (zie ook 

hymAn 1992). een zeer kenmerkende soort voor de genoemde 
terreintypen en wellicht bruikbaar als indicator.
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 Amara consularis

 Amara fulva

 Amara majuscula
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 Amara equestris
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