
GenuS OPhOnuS

soorten -

middelgrote (,- mm) bruine of blauwmetalige soorten, 
met vaak dicht behaarde dekschilden.

Areaal
de ca.  soorten komen in hoofdzaak in het mediterrane 
gebied voor (sciAky 1987), waarvan ongeveer  voornamelijk 
in zuid-europa. in nederland zijn tot dusverre elf soorten 
waargenomen (fig. ).

Oecologie
de soorten zijn doorgaans xero-thermofiel en bewonen 
droge, open terreinen met een gevarieerde kruidenbegroei-
ing. ordinatie fig. .

Biologie
enkele van de grotere blauwmetalige soorten van het subge-
nus Ophonus s.str. zijn tenminste gedeeltelijk dagactief, de 
soorten van het subgenus Ophonus (Metophonus) doorgaans 
nachtactief. zowel voorjaars- als najaarsvoortplanting komt 
voor. de soorten van dit genus zijn exclusief fytofaag en le-
ven van zaden van vooral schermbloemigen (zetto-BrAnd-

mAyr 1990).

Taxonomie
de taxonomie, en als gevolg daarvan de nomenclatuur, van 
deze groep is uitermate gecompliceerd, reden waarom de uit-
voerige synonymie vermeld is. in de naamlijst van Brakman 
(1966) werden voor ons land nog  soorten vermeld. Blijkens 
een uitgebreide revisie van het gehele genus door sciaky (1987) 
en een uitvoerige controle van collectiemateriaal (tg), be-
draagt het werkelijke aantal in ons land voorkomende soor-
ten slechts elf. de namen O. zigzag en O. schaubergerianus (= 
rufibarbis redt. volgens Brakman) verdwenen van de neder-
landse lijst. enkele andere soorten zijn wellicht uitgestorven.

 Ophonus (Ophonus) ardosiacus 

Synoniemen
Ophonus diffinis auctt.; Harpalus diffinis auctt.; Ophonus ro-
tundicollis (Fairmaire & Laboulbene); O. stictus sensu Freu-
de; O. ardosianus (sciaky).

Areaal
in europa in hoofdzaak westelijk en in het zuiden tot het 
noordelijke middellandse-zeegebied, inclusief noordwest-
Afrika, madeira en de Azoren. naar het oosten tot de 
 zwarte zee. Areaalkarakteristiek: , nederland: marginaal.

Voorkomen
zeldzaam, in nederland aan de noordgrens van het ver-
spreidingsgebied; en in hoofdzaak beperkt tot het zuiden 
van het land, met name zeeland en Limburg. de laatste 
vangsten zijn van noord-sloe (es),  (PJB) en van col-
mont (gs), - (cB & PP). op de Britse eilanden ligt 
de noordgrens van het verspreidingsgebied in zuid-Wales; 
recentelijk min of meer beperkt tot de zuidkust van enge-
land (LuFF 1998); de soort staat op de waarschuwingslijst (hy-

mAn 1992). niet in denemarken en Fennoscandië. hij is pas 
recentelijk gemeld voor zuidwest-duitsland: zuidelijk 
rheinland en Baden (horion 1954, Persohn 1988), hetgeen merk-
waardig is wanneer we het verspreidingspatroon in zwitser-
land (mArggi 1992) bekijken, waar de soort frequent gemeld is 
uit het gehele noordwestelijke deel van het land. in mid-
den-europa ook bekend van oostenrijk (horion 1941, mAndL 

1978), waar hij als sterk bedreigd op de rode Lijst staat (FrAnz 

1983), daarnaast bekend van geheel Frankrijk (BonAdonA 1971) 
en van België (desender 1986) waar het verspreidingsbeeld 
goed aansluit op de zeeuwse en zuid-Limburgse waarne-
mingen bij ons. in Vlaanderen is het voorkomen onvol-
doende bekend (desender et AL. 1995).
Niet opgenomen: een oude melding uit de vorige eeuw uit 
kolhorn (fu).
Status: in nederland en het omliggend gebied met grote 
waarschijnlijkheid achteruitgegaan (desender & turin 1986, 1989).

Oecologie
de oecologie van deze soort is slecht bekend. hij komt 
vooral voor op kalkbodem of, zeldzamer, op kalkrijke zand- 
of (zee)kleibodem (Burmeister 1939, hymAn 1992, Lindroth 1974, 

LuFF 1998) met een min of meer ruderale vegetatie (mArggi 1992), 
waar hij wordt aangetroffen onder stenen of in krimpscheu-
ren of, niet zelden, op de schermen van wilde peen (Daucus 
carota). Volgens horion (1954) sterk thermofiel. de meeste 
nederlandse vangplaatsen zijn met de literatuurgegevens in 
overeenstemming (BrAkmAn 1952, 1954). in België eveneens meer 
in x km-hokken met kalkbodem aangetroffen (desender 

1986). in midden-europa heeft de soort een voorkeur voor 
het heuvelland en wordt vooral gevonden tussen de  en 
 m (mArggi 1992).
Vangpotten. geen vangsten.

Biologie
overdag actief, maar eveneens op licht gevangen (mArggi 

1992). Voortplanting in de nazomer en vroege herfst. over-
wintering volgens marggi (1992) als imago in de bodem. de 
soort is exclusief fytofaag en leeft voornamelijk van de za-
den van schermbloemen, met name wilde peen (Daucus 
carota). de larve is onbekend.
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Figuur  
ordinatie van Ophonus. 

ß. Figuur 

 Ophonus azureus

Dispersie: macropteer. Vliegwaarnemingen o.a. uit lichtval-
len in hongarije (kádár & széL 1989).

Bedreiging
onvoldoende gegevens. zeer onregelmatig en incidenteel 
aangetroffen. Waarschijnlijk kan deze soort in onze streken 
slechts populaties handhaven in kalkgraslanden die niet te 
klein zijn of te geïsoleerd liggen.

Taxonomie
de soort is in het verleden voor nederland opgevoerd als 
Ophonus diffinis (BrAkmAn 1966B, turin et AL. 1977). O. diffinis is 
echter een mediterrane, halobionte soort, die bij ons niet 
voorkomt. ook de door Freude et al. (1976) gebruikte naam 
O. stictus is verwarrend en niet correct (sciAky 1987). de naam 
O. ardosianus sciaky berust op een spellingfout (ALders 1989).

 Ophonus (Ophonus) stictus 

Synoniem
Ophonus obscurus (Fabricius), Harpalus obscurus.

Areaal
in hoofdzaak beperkt tot midden-europa. een zeer pleks-
gewijze verspreiding in warmtegebieden, vanaf groot-Brit-
tannië, naar het oosten tot Polen en oekraïne (krim). zui-
delijk tot toscane in italië en tot de noord-Balkan. Areaal-
karakteristiek: , nederland: submarginaal.

Voorkomen
in nederland nog zeldzamer dan O. ardosiacus en uit deze 
eeuw is alleen een waarneming van terschelling () be-
kend. op de Britse eilanden slechts recente meldingen van 
gloucestershire, Leicestershire and northamptonshire (PhiL-

LiPs & eVAns 1996, LuFF 1998). op de Britse eilanden als zeer be-
dreigd aangemerkt (hymAn 1992). niet in denemarken en 
Fennoscandië. in duitsland volgens Freude et al. (1976) de 
meest algemene ‘blauwe’ Ophonus-soort. horion (1941) meld-
de hem inderdaad voor praktisch alle delen van dit gebied, 

behalve het noorden, maar verwachtte zelfs een uitbreiding 
van het areaal in deze richting. hij gaf evenwel aan dat de 
soort overal zeldzaam is en dat het bijna altijd om inciden-
tele vangsten gaat. over het recente voorkomen in duits-
land zijn geen precieze gegevens gevonden. in zwitserland 
uitermate zeldzaam, slechts in het zuiden (mArggi 1992). zo-
wel in zwitserland als in oostenrijk op de rode Lijst. in 
België zijn slechts drie oude waarnemingen van voor   
bekend uit het zuidoosten van het land (desender 1986). niet 
in Vlaanderen. 
Niet opgenomen: een oncontroleerbare vangst van  uit 
het gooi (ft).
Status: in nederland en België zeer waarschijnlijk alleen als 
zwerver, die incidenteel nog wel eens gemeld zou kunnen 
worden.

Oecologie
thermofiel in noordwest-europa, vooral op zuidhellingen. 
de soort heeft, zeker in zuidelijk midden-europa, een 
voorkeur voor bergachtige gebieden. Vooral op kalkbodem, 
ook op cultuurgrond, langs spoorbanen en andere licht ru-
derale plaatsen (mArggi 1992). over het algemeen op droge 
gronden.
Vangpotten. geen vangsten.

Biologie
overdag actief in de zon (Burmeister 1939). er is slechts weinig 
over de soort bekend. Volgens marggi (1992) voortplanting in 
het voorjaar, maar mogelijk bij ons ook in de zomer (LuFF 

1998) met imago-overwintering in de bodem, en maximum-
voorkomen van de imago’s in juli-augustus. evenals de 
meeste ‘blauwe’ Ophonus-soorten, is hij gespecialiseerd op 
de zaden van schermbloemen, met name wilde peen (Dau-
cus carota) (Burmeister 1939, JeAnneL 1941-1942). de larve is opge-
nomen in de tabel van Arndt (1991).
Dispersie: macropteer. Vliegwaarnemingen o.a. uit lichtval-
len in hongarije (kádár & széL 1989).

Bedreiging
hyman (1992) wijt de achteruitgang in groot-Brittannië aan 
het verdwijnen van kalkgraslanden enerzijds en veranderin-
gen in maai- en beweidingsregimes anderzijds. de vangsten 
in onze streken zijn te schaars om zinnige uitspraken over 
het natuurbehoudsaspect te kunnen doen.

Taxonomie
Verwarring met O. stictus sensu Freude et al. (1976) (= O. ar-
dosiacus, zie voorgaande soort), kan er toe geleid hebben dat 
informatie over deze soort in de literatuur hier en daar be-
trekking heeft op andere soorten.

 Ophonus (Ophonus) azureus .

Synoniem
Harpalus azureus.

Areaal
in europa verspreid over een groot deel van het gebied. 
noordelijk loopt de grens van zuid-engeland via midden-
nederland, zuid-denemarken en estland naar midden-
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rusland. naar het oosten tot klein-Azië, de kaukasus, iran, 
het midden-oosten en centraal-Azië. zuidelijk tot noord-
Afrika. Areaalkarakteristiek: , nederland: subcentraal.

Voorkomen
in nederland vrijwel beperkt tot zeeland (incidenteel) en 
zuid-Limburg, waar de soort plaatselijk op enkele kalkrijke 
terreinen niet zeldzaam is. de enige waarneming buiten dit 
gebied betreft een oude melding uit Brummen (lc: ) 
en heeft waarschijnlijk betrekking op een zwerver. in 
groot-Brittannië vooral ten zuiden van de lijn Lincoln-
shire-mersey, voornamelijk in de kalkrijke kuststreken (LuFF 

1998), op de waarschuwingslijst (hymAn 1992). in denemarken 
enkele waarnemingen uit het zuiden en van Bornholm 
(BAngshoLt 1983); op de rode Lijst (Jørum 1995). in Fennoscan-
dië beperkt, maar niet zeldzaam op Öland en gotland (Lin-

droth 1945, 1986). in duitsland zeer verbreid over praktisch het 
gehele gebied en plaatselijk op kalkbodem niet zeldzaam 
(horion 1941). in zwitserland in de niet te hoge delen zeer 
verbreid en verreweg de meest voorkomende soort van het 
subgenus Ophonus s.str.(mArggi 1992). in België in het oosten, 
vooral in het maasdal verbreid (desender 1986). uit Vlaande-
ren verdwenen (desender et AL. 1995). 
Status: in nederland is het aantal waarnemingen en vind-
plaatsen ongeveer gelijk gebleven, in België minder waarge-
nomen na  (desender & turin 1986, 1989).

Oecologie
een thermofiele soort met een voorkeurstemperatuur van 
ca. °c (Lindroth 1949), die voornamelijk op kalkbodem of 
kalkrijke leembodem en op zuidhellingen wordt aangetrof-
fen (Lindroth 1974, 1986). hij komt voor in open terreintypen 
zoals kalkgraslanden en extensief gebruikte kalkakkers met 
niet zelden een rijke maar vooral op de bodem, vrij open 
vegetatie (Burmeister 1939). Vaak in vrij ruderale en jonge ter-
reintypen, zoals akkerranden en hellingen in leemgroeven. 
Lindroth (1986) beschreef hem als een typische bewoner van 
de Alvar-steppe op Öland en gotland. de nederlandse 
vangplaatsen zijn geheel in overeenstemming met boven-
staand beeld (kLynstrA 1941, turin 1983A). in de literatuur wor-
den als vaste begeleiders Ophonus melletii, O. rupicola en 
Brachinus crepitans genoemd. dit kan voor nederland be-
vestigd worden (ht), met aanvulling van Amara montivaga, 
Harpalus dimidiatus en O. puncticollis in zuid-Limburg. in 
midden-europa vooral een bewoner van het heuvelland, 
veel zeldzamer in montane streken, bij uitzondering tot 
subalpien ca.  m (mArggi 1992).
Vangpotten. Groep: z(g) ( series,  individuen); onvol-
doende gegevens.

Biologie
tenminste gedeeltelijk dagactief. Voortplanting waarschijn-
lijk vooral in het voorjaar, met zomerlarven (LArsson 1939, LuFF 

1993), maar Lindroth (1986) vermeldde ook ‘verse’ dieren uit 
juni en veronderstelde dat een deel van de populatie zich 
ook in de herfst zou kunnen voortplanten. Volwassen die-
ren zijn overwinterend aangetroffen in zwitserland (mArggi 

1986). de larve is opgenomen in de tabellen van Arndt (1991) 
en Luff (1993). 
Dispersie: de soort is dimorf. uit hongarije (k d r & széL 1989) 
zijn vliegwaarnemingen op licht bekend. Volgens marggi 

(1992) koloniseert de soort gemakkelijk zeer kleine terreinen, 
hetgeen op een goed dispersievermogen zou duiden.

Bedreiging
hyman (1992) voert vooral habitatdestructie als bedreiging 
voor de soort aan. het is nog niet duidelijk of de teruggang 
in het Belgische maasgebied eveneens hierdoor wordt ver-
oorzaakt. Voor de overige delen van midden-europa is O. 
azureus een van de weinige xero-thermofiele soorten die 
nog niet op de rode Lijsten voorkomt. Wellicht een ge-
schikte indicator van xerotherme terreintypen, bijvoorbeeld 
in combinatie met andere thermofiele soorten zoals Amara 
montivaga en O. puncticeps.

 Ophonus (Metophonus) cordatus

Synoniem
Harpalus cordatus.

Areaal
Palearctische soort. in europa noordelijk tot zuid-enge-
land en midden-duitsland. naar het oosten tot West-sibe-
rië de kaukasus en iran. in het mediterrane gebied tot in 
noord-Afrika, Algerije (sciAky 1987). Areaalkarakteristiek: , 
nederland: marginaal.

Voorkomen
in nederland langs de kust en in zuid-Limburg, echter 
meest oude vangsten. op de Britse eilanden voornamelijk 
aan de zuidkust van engeland (LuFF 1998). Van hyman (1992) 
krijgt de soort de status ‘zeldzaam’ op de rode Lijst. niet in 
denemarken en Fennoscandië. in duitsland schaars en lo-
kaal op xerotherme plaatsen in West-, midden- en zuid-
duitsland (horion 1941). in Baden-Württemberg (trAutner 

1992B) op de rode Lijst. in zwitserland, evenals in geheel 
midden-europa, zeer zeldzaam en alleen in warmtegebie-
den te vinden (mArggi 1992). Van België zijn, in overeenstem-
ming met het nederlandse beeld, merendeels oudere vang-
sten bekend uit het kustgebied en de Ardennen (desender 

1986). ook in Vlaanderen als ‘uitgestorven’ op de rode Lijst.

 Ophonus cordatus
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Niet opgenomen: een melding uit Leeuwarden (fu: 
).
Status: in nederland en België is het aantal waarnemingen 
sterk achteruitgegaan (desender & turin 1986, 1989). hij is meer-
malen intensief gezocht aan de kust en niet meer gevonden, 
o.a. in de omgeving van haarlem (kA). de vangpotgegevens 
uit het zuid-hollandse kustgebied komen uit de jaren vijf-
tig.

Oecologie
thermofiel. in de kuststreken van West-europa gebonden 
aan fijn duinzand (BrAkmAn 1952, 1963, Lindroth 1974, LuFF 1998), 
zonder echter direct aan de kust of zout gebonden te zijn. 
in het binnenland in hoofdzaak een soort van warmtegebie-
den in het heuvelland en het middelgebergte, vooral in 
lichte, open vegetaties op kalkrijke bodem (Burmeister 1939, 

mArggi 1992). de nederlandse waarnemingen passen zeer 
goed in dit beeld.
Vangpotten. Groep: b ( series,  individuen). de vang-
sten komen alle van terreinen aan de kust, met name uit de 

zeereep en het duingrasland [-]. Eurytopie:  (pres = , 
en sim = ,). Bodem: zand, en Vocht: . Begeleiders: 
Masoreus wetterhalii % (,%), Amara curta ,% 
(,%), Calathus erratus ,% (,%), Calathus fuscipes 
,% (,%), Calathus melanocephalus/cinctus ,% 
(,%), Harpalus servus ,% (,%), Syntomus foveatus 
,% (%), en Amara lucida ,% (,%)

Biologie
over deze soort is weinig bekend. nachtactief. Voortplan-
ting in de late zomer en het najaar. overwintering waar-
schijnlijk als larve. hij is uitsluitend fytofaag en leeft voor-
namelijk van zaden. de larve is opgenomen in de tabel van 
Arndt (1991).
Dispersie: macropteer. Vliegwaarnemingen zijn bekend uit 
hongarije (k d r & széL 1989).

Bedreiging
Volgen hyman (1992) in engeland in de duingebieden vooral 
sterk bedreigd door bebossing en recreatie, waarbij we moe-
ten denken aan betreding en paardensport. in het binnen-
land is vooral het verlies van het areaal aan kalkgrasland ten 
behoeve van de landbouw waarschijnlijk een  belangrijke 
factor. O. cordatus is te zeldzaam en er is te weinig over be-
kend om iets te kunnen zeggen over de waarde als indica-
torsoort.

 Ophonus (Metophonus) melletii 

Synoniemen
Ophonus championi sharp; O. rectangulus thomson; O. 
schaubergerianus sensu Jeannel (1941-1942); Harpalus melleti.

Areaal
europese soort met een zeer pleksgewijze verspreiding. de 
noordgrens ligt in zuid-engeland en min of meer disjunct 
in het zuiden van scandinavië. naar het oosten tot Polen en 
roemenië. zuidelijk tot Portugal, zuid-italië en de noorde-
lijke Balkan. Areaalkarakteristiek: , nederland: marginaal.

Voorkomen
in nederland beperkt tot zuid-Limburg. op de Britse ei-
landen alleen in engeland ten zuiden van de lijn van de 
humber tot de severn, maar zeer verspreid (LuFF 1998). in 
groot-Brittannië op de waarschuwingslijst geplaatst (hy-

mAn 1992). in denemarken slechts enkele waarnemingen, 
maar verbreid op Öland en gotland (BAngshoLt 1983, Lin-

droth 1986). Volgens horion (1941) in duitsland zeer ver-
spreid, maar incidenteel en zeer zeldzaam. niet op de fau-
nalijsten van Bremen (mossAkoWski 1991) en Berlijn (BArndt et 

AL. 1991). in Baden-Württemberg door trautner (1992B) op de 
rode Lijst als bedreigd opgevoerd. ook op de rode Lijst 
van oostenrijk (FrAnz 1983) als zeer bedreigd aangemerkt. in 
zwitserland komt hij met name in het westelijke deel van 
het land voor (mArggi 1992). uit België zijn slechts twee 
waarnemingen uit het zuidoosten van het land bekend (de-

sender 1986), niettemin als ‘bedreigd’ op de Vlaamse fauna-
lijst (desender et AL. 1995).
Status: uit onze streken zijn onvoldoende gegevens bekend 
om iets te kunnen zeggen over voor- of achteruitgang.
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Oecologie
uiterst xerofiel en thermofiel (Lindroth 1949). een uitgespro-
ken kalksoort die op warme, meestal droge bodem met ijle 
maar hoge vegetaties voorkomt, soms met lichte beschadu-
wing (Lindroth 1974, 1986). in engeland ook op alluviale bo-
dem gevonden (LuFF 1998). Volgens Burmeister (1939) iets alge-
mener in de open terreintypen van het heuvelland en het 
middelgebergte dan in de laagvlakte. in zwitserland vooral 
op weinig bemeste akkers en aan akkerranden (mArggi 1992). 
Vaak in gezelschap van Brachinus crepitans en Ophonus azu-
reus (o.A. Lindroth 1986).
Vangpotten. Groep: d ( series,  individuen). de vang-
sten komen alle van kalkgraslanden en kalkakkers [] in 
zuid-Limburg. Eurytopie, Bodem en Vocht: onvoldoende 
gegevens.

Biologie
geen gegevens over de activiteit binnen het etmaal. het 
maximum van de activiteit van de dieren ligt in het voorjaar 
wanneer waarschijnlijk de voortplanting plaatsvindt. ‘Verse’ 
dieren zijn in de nazomer gevonden, overwintering als ima-
go (Lindroth 1986). dit is niet in overeenstemming met Lars-
son (1939) die herfstvoortplanting veronderstelt, zij het dat 
hij ook overwinterende adulten heeft waargenomen. de 
larve is opgenomen in de tabel van Arndt (1991). zowel de 
larven als de adulten zijn fytofaag. de volwassen dieren 
klimmen in schermbloemigen en eten de zaden. 
Dispersie: de soort is macropteer en er zijn diverse vlieg-
waarnemingen bekend.

Bedreiging
deze soort is waarschijnlijk wel gevoelig voor isolatie. Bij 
inventarisatie van een twintigtal kalkgraslandresten en -re-
servaten, werd hij op slechts vier terreinen aangetroffen. Als 
O. melletii wordt aangetroffen, gaat het vrijwel zeker om 
bijzondere xerotherme omstandigheden.

 Ophonus (Metophonus) nitidulus 

Synoniem
Ophonus punctatulus (duftschmid); Harpalus punctatulus.

Areaal
West-Palearctische soort. in een groot deel van europa, be-
halve het noorden en het zuiden. naar het oosten tot sibe-
rië en de kaukasus. Areaalkarakteristiek: , nederland: 
submarginaal.

Voorkomen
in nederland in de gebieden met xerotherme plaatsen, zoals 
zuid-Limburg, de zuidhellingen van de centrale stuwwal-
len; recent o.a. op de grebbeberg () (kA & th) en in het 
gooi () (rJ). op de Britse eilanden vooral in het zuid-
oosten van engeland, ten zuiden van de humber tot zuid-
Wales (LuFF 1998); op de waarschuwingslijst geplaatst (hymAn 

1992). in denemarken praktisch beperkt tot de oostkust van 
Jutland en de oostelijke eilanden (BAngshoLt 1983). in Fennos-
candië verbreid op Öland en gotland, maar niet algemeen 
(Lindroth 1945, 1986). Pas in de jaren dertig verschenen in de 
zuidelijke kuststreken van Finland. in duitsland zeer ver-

breid, maar over het algemeen plaatselijk en zeldzaam 
 (horion 1941). Voor de omgeving van Berlijn op de rode Lijst 
(BArndt et AL. 1991). in zwitserland vooral in de montane ge-
bieden van de Jura en de Alpen (mArggi 1992). in België in het 
midden en het oosten van het land, maar bijna uitsluitend 
oude waarnemingen (desender 1986). Alleen in het zuiden van 
België enkele recente vangsten. in Vlaanderen op de rode 
Lijst als ‘uitgestorven’ (desender et AL. 1995). 
Status: in nederland en het omliggend gebied is deze soort 
overal minder waargenomen (desender & turin 1986, 1989).

Oecologie
zeer thermofiel, gematigd xerofiel. een soort van humusrijke 
en kalkrijke, meestal lemige bodem, vooral op licht bescha-
duwde plaatsen zoals grazige plekken in lichte hellingbossen 
en aan bosranden die een overgang vormen naar kalkgrasland 
(Lindroth 1974, 1986, LuFF 1998). ook op warme niet beboste terrei-
nen waar de kruidenvegetatie vrij hoog is. Volgens Burmeister 
(1939) in het laagland en het middelgebergte, maar zuidelijker 
in europa met een kennelijke voorkeur voor de berggebieden, 
waar hij eveneens op min of meer xerotherme plekken wordt 
gevonden in wegbermen, hooilanden en ook op vrij ruderale 
plaatsen, maar altijd daar waar een goed ontwikkelde vegeta-
tie aanwezig is (mArggi 1992). de nederlandse vangsten sluiten 
goed bij het beeld uit de literatuur aan (zie o.A. turin 1983A).
Vangpotten. Groep: z(d) ( series,  individuen); onvol-
doende gegevens.

Biologie
dagactief. de hoogste aantallen worden gevonden in het 
voorjaar wanneer waarschijnlijk de voortplanting plaats-
vindt (Lindroth 1986). Volgens Larsson (1939) zouden sommige 
vrouwtjes ook in de herfst eieren kunnen leggen. overwin-
tering overwegend als imago. de larve is opgenomen in de 
tabellen van Arndt (1991) en Luff (1993). 
Dispersie: macropteer. de vleugels zijn volgens Lindroth 
(1949) zeker functioneel, maar vliegwaarnemingen zijn tot op 
heden nog niet bekend. Lindroth veronderstelt een goed 
vliegvermogen op grond van de late en plotselinge vestiging 
van de soort in Finland, alleen verklaarbaar door  immigratie 
over de Finse golf.

 Ophonus melletii

 Ophonus nitidulus

hoofdstuk 8 de soorten: ophonus



0

2

4

6

8

oevers,
kwelders

rietlanden eabeschaduwd 
vochtig

bossencultuur 
op zand

duinenheiden,
hoogveen

0

0,02

0,04

0,06

0,08

33312621161261

Presentie %

Abundantie


 

O
ph

on
us

 n
iti

du
lu

s












DNOSAJJMAMFJ











DNOSAJJMAMFJ

Turin et al. 2000. In: Nederlandse Fauna 3: 441-453



 Ophonus ardosiacus

 Ophonus stictus

 Ophonus azureus
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 Ophonus cordatus

 Ophonus melletii

 Ophonus nitidulus
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 Ophonus puncticeps  

 Ophonus puncticollis

 Ophonus rufibarbis

Bedreiging
het verloren gaan van kalkgrasland ten behoeve van de land-
bouw en veranderingen in het beheer, vormen volgens hy-
man (1992) een grote bedreiging voor de populaties van deze 
soort. een goede indicator van xerotherme omstandigheden.

 Ophonus (Metophonus) puncticeps 

Synoniemen
Ophonus angusticollis J. müller; O. rectanguslus sensu sharp; 
Harpalus puncticeps.

Areaal
West-Palearctische soort. Vanaf West-europa, naar het oos-
ten tot Polen, roemenië, Bulgarije, klein-Azië, de kauka-
sus en syrië (hieke & WrAse 1988, sciAky 1987). geïntroduceerd in 
noord-Amerika (dAVidson 1975, steFFens & dAVidson 1979, sPence 

1990). Areaalkarakteristiek: , nederland: subcentraal.

Voorkomen
in nederland liggen de waarnemingen vooral in zuid-Lim-
burg, zeeland en het fluviatiele gebied. op de Britse eilan-
den voornamelijk in het zuiden, inclusief zuidwest-ierland; 
noordelijk tot het eiland man (LuFF 1998, sPeight et AL. 1982). in 
denemarken verbreid, maar niet in West- en noord-Jut-
land (BAngshoLt 1983). in Fennoscandië zijn alleen meldingen 
van deze eeuw bekend uit zuid-zweden, waar de soort zich 
nog steeds uitbreidt (Lindroth 1945, 1986). ook in duitsland is 
hij pas vanaf het begin van deze eeuw bekend (horion 1941), 
maar dat hangt grotendeels samen met de taxonomische en 
nomencla tor i sche  verwarr ing  rond de  Ophonus 
(Metophonus)-soorten. in zwitserland in vrijwel het gehele 
gebied (mArggi 1992). in België eveneens wijd verbreid en 
plaatselijk niet zeldzaam (desender 1986). in Vlaanderen zeld-
zaam (desender et AL. 1995). 
Status: in nederland en het omliggend gebied zijn geen 
noemenswaardige verschuivingen in het voorkomen vastge-
steld (desender & turin 1986, 1989).

Oecologie
het is een gematigd eurytope veldsoort, die iets minder xe-
ro-thermofiel is dan de meeste Ophonus (Metophonus)-soor-
ten (Lindroth 1974, 1986). een voorkeur voor terreinen met een 
lichte vorm van storing, zoals ruderale plaatsen, wegbermen 
en zand- of kalkgroeven, maar ook in schrale graslanden en 
kalkgraslanden met een begroeiing van schermbloemigen 
(LuFF 1998). zowel in het laagland als in de heuvels en het 
montane gebied, tot maximaal ca.  m hoogte (Burmeis-

ter 1939, mArggi 1992).
Vangpotten. Groep: d ( series,  individuen). de 
vangsten komen in hoofdzaak van ruderale plaatsen en 
kalkgraslanden [-]; verder enkele vangsten uit schrale 
graslanden [] en zandbanken aan de kust []. Eurytopie: 
 (pres = , en sim = ,). Bodem: kalk. Vocht: . Bege-
leider: Pterostichus madidus % (%).

Biologie
dagactief. Volgens marggi (1992) voortplanting in het voor-
jaar; hij vond overwinterende imago’s tussen plantenwor-
tels in een lichte vegetatie, maar Lindroth (1945) veronder-

stelde herfstvoortplanting op grond van de grote activiteit 
van de adulten in augustus-september en het optreden van 
‘verse’ dieren in mei-juni. het beeld van Lindroth sluit be-
ter aan bij de verdeling van de vangsten in nederland en 
denemarken (LArsson 1939). desender (1989A) vermeldde dat O. 
puncticeps tot de soorten behoort, waarvan de adulten waar-
schijnlijk pas in het jaar na de ontpopping tot reproductie 
komen. in het najaar worden de volwassen dieren vaak in 
aantal aangetroffen in de dichtgeklapte, verdrogende scher-
men van wilde peen (Daucus carota), waarvan de zaden ook 
de belangrijkste voedselbron voor de larven vormen (BrAnd-

mAyr & zetto-BrAndmAyr 1975B). de larve maakt een voorraad-
kamer met zaden van peen, waarin ook de verpopping 
plaatsvindt. de larve is opgenomen in de tabellen van 
Arndt (1991) en Luff (1993).
Dispersie: macropteer. Vele vliegwaarnemingen zijn be-
kend.

Bedreiging
in combinatie met Amara montivaga, en andere Ophonus-
soorten, kan de aanwezigheid op bepaalde xerotherme om-
standigheden duiden.

 Ophonus (Metophonus) puncticollis

Synoniem
Harpalus puncticollis.

Areaal
West-Palearctische soort. in geheel europa, behalve het 
noorden van de Britse eilanden, Fennoscandië en rusland. 
naar het oosten tot West-siberië, de kaukasus en klein-
Azië. Areaalkarakteristiek: , nederland: subcentraal.

Voorkomen
in nederland alleen geregeld waargenomen in zuid-Lim-
burg op kalkhellingen, o.a. bij colmont, kunrade, maas-
tricht en Wijlre (Berger & Poot 1970, kLynstrA 1939, ht). daarbui-
ten slechts enkele incidentele waarnemingen. Bij controle 
(tg) bleken de in de oude atlas genoemde vangsten van bui-
ten zuid-Limburg bijna alle tot O. puncticeps of O. rufibar-
bis te behoren. op de Britse eilanden een uiterst zeldzame 
soort met een zuidoostelijke verspreiding (hymAn 1992, LuFF 

1998), nog niet waargenomen in ierland (sPeight et AL. 1982). Van 
denemarken zijn slechts enkele vangsten bekend (BAngshoLt 

1983); op de rode Lijst (Jørum 1995). in Fennoscandië alleen in 
het zuiden, zeldzaam en zeer plaatselijk (Lindroth 1945, 1986). in 
heel duitsland op xerotherme plaatsen, maar niet algemeen, 
soms periodiek talrijker, vooral in kalkgebieden (horion 1941). 
in Baden-Württemberg op de waarschuwingslijst (trAutner 

1992B) in zwitserland slechts twee waarnemingen uit het wes-
ten van het land (mArggi 1992). in midden-europa bijna overal 
vrij zeldzaam. in België vooral in het oosten verbreid, met 
name in het maasdal (desender 1986), en recent nog enkele 
vindplaatsen in midden-Vlaanderen, waar hij als bedreigd 
op de rode Lijst staat (desender et AL. 1995). 
Status: in nederland en het omliggend gebied is nog geen 
betrouwbaar beeld van de status van deze soort te krijgen. 
in België is het aantal waarnemingen en vindplaatsen sterk 
teruggelopen (desender & turin 1986, 1989).
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Oecologie
Xerofiel en thermofiel. in onze streken voornamelijk op 
warme zuidhellingen, in droge (kalk)graslanden, wijnber-
gen of spoordijken (Lindroth 1974, 1986, mArggi 1992). Vooral op 
vrij open kalkbodem met een grove grindachtige textuur. 
ook in België uitsluitend in x km-hokken met kalkbo-
dem (desender 1986). een soort van het laagland en het mid-
delgebergte (Burmeister 1939). de nederlandse vangplaatsen 
zijn in overeenstemming met de gegevens uit de literatuur: 
grotendeels kalkhellingen (turin 1983).
Vangpotten. Groep: z(d) ( series,  individuen); onvol-
doende gegevens.

Biologie
nachtactief. Voortplanting waarschijnlijk in het voorjaar 
(Lindroth 1986). er zijn geen gegevens gevonden over het op-
treden van ‘verse’ dieren. de adulten zijn vaak te vinden op 
schermbloemigen, o.a. wilde peen (Daucus carota), en op de 
vruchten van de kleine bevernel (Pimpinella saxifraga) (Lin-

droth 1986). de larve is opgenomen in de tabellen van Arndt 
(1991) en Luff (1993).
Dispersie: macropteer. Vliegwaarnemingen zijn bekend. de 
soort ontbreekt op een groot aantal van de nederlandse 
kalkgraslandreservaten (turin 1983), waaruit verondersteld kan 
worden, dat isolatie wellicht een rol speelt. de geïsoleerde 
recente waarnemingen buiten zuid-Limburg veronderstellen 
echter weer een goed ontwikkeld verbreidingsvermogen.

Bedreiging
hyman (1992) gaf als belangrijkste bedreigingen het verlies 
van kalkgraslandareaal en veranderingen in het beheer. de 
soort is zeker indicatief voor xerotherme plaatsen, maar is 
onberekenbaar in voorkomen. het voorkómen van natuur-
lijke successie (dichtgroeien met bomen en struiken) op 
kalkgrashellingen, is van groot belang voor het behoud van 
deze soort (desender et AL. 1995).

 Ophonus (Metophonus) rufibarbis

Synoniemen
Ophonus brevicollis (dejean); O. schaubergerianus auctt.; O. 
seladon (schauberger); O. subpunctatus stephens; Harpalus 
rufibarbis.

Areaal
West-Palearctische soort. in europa van het zuiden van 
Fennoscandië tot in het middellandse-zeegebied, inclusief 
corsica, sardinië en sicilië. Vanaf het iberisch schiereiland 
en noord-Afrika, naar het oosten tot de kaukasus en cen-
traal-Azië (sciAky 1987). Areaalkarakteristiek: , nederland: 
subcentraal.

Voorkomen
in nederland de meest algemene Ophonus (Metophonus)-
soort, voorkomend in grote delen van het land, met een 
voorkeur voor de kleigronden. op de Britse eilanden ver-
breid in oostelijk engeland, maar plaatselijk ook in ierland, 
Wales en schotland (LuFF 1998). Verbreid en algemeen in grote 
delen van denemarken, maar zeldzaam in midden- en 
West-Jutland (BAngshoLt 1983). in Fennoscandië verbreid en 
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 Ophonus puncticeps  

 Ophonus puncticollis

 Ophonus rufibarbis 
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niet zeldzaam in het zuiden (Lindroth 1945, 1986). Volgens 
 horion (1941, 1951) waarschijnlijk in heel duitsland, maar het 
verspreidingsbeeld is lange tijd onduidelijk gebleven (zie on-
der ‘taxonomie’). Van zwitserland gaf marggi (1992) slechts 
schaarse en verspreide waarnemingen. Aangenomen mag 
worden dat de soort in grote delen van midden-europa niet 
zeldzaam is. in België verbreid en algemeen (desender 1986). 
Status: in nederland en het omliggend gebied is het aantal 
waarnemingen van deze soort overal toegenomen (desender 

& turin 1986, 1989).

Oecologie
de minst xerofiele en thermofiele Ophonus (Metophonus)-
soort (Lindroth 1986). hij komt voor op licht beschaduwde 
plaatsen op niet te droge bij voorkeur kleiige bodem met 
veel strooisel of humus en vaak een vrij rijke kruidenvegeta-
tie, zoals in parken en tuinen, akkers, ruderale plaatsen en 
in ruigtevegetaties, bijvoorbeeld langs rivieroevers (Lindroth 

1974). desender (1989A) meldde de soort ook van schorren, 
hetgeen voor nederland vanuit het vangpotmateriaal nog 

niet bevestigd werd. Voor midden-europa gaf marggi (1992) 
een habitatbeschrijving die wat ‘droger’ uitvalt en noemde 
hem een xerofiele veldsoort.
Vangpotten. Groep: d ( series,  individuen). de vang-
sten komen vooral uit vochtige bossen en struwelen [-], 
ruderale plaatsen [] en kruidenrijke graslanden [-]. 
daarnaast nog aangetroffen in schrale graslanden en wei-
landen [-] en marginaal in eiken-berkenbos []. Eury-
topie:  (pres = , en sim = ,). Bodem rivierklei. 
Vocht: . Begeleider: Pterostichus melanarius ,% (,%).

Biologie
nachtactief. Voortplanting in het voorjaar, met de hoogste 
activiteit in mei. overwintering als larve. de adulten zijn 
gedeeltelijk fytofaag en kunnen worden aangetroffen op de 
schermen van onder andere fluitenkruid (Anthriscus sylves-
tris). de larve is opgenomen in de tabellen van Arndt (1991) 
en Luff (1993).
Dispersie: macropteer. een vrij goede verspreider, waarvan 
vliegwaarnemingen bekend zijn, o.a. uit drenthe: juni  

 Ophonus rupicola

 Ophonus signaticornis
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 Ophonus rupicola

(tVh). desender vond een vrij hoog aandeel individuen zon-
der de aanleg van vliegspieren. de relatieve vleugelafmetin-
gen bleken ook bij deze soort duidelijk groter van de dieren 
die vliegend werden gevangen.

Bedreiging
niet bedreigd, niet bruikbaar als indicator.

Taxonomie
rond de naamgeving van deze soort en de taxonomie van 
het subgenus Metophonus is zoveel verwarring geweest dat 
deze soort enige tijd bijna over het hoofd is gezien of bij 
andere soorten is ingedeeld, dit heeft geleid tot een troebel 
verspreidingsbeeld voor grote delen van midden-europa (zie 

ook horion 1941, kLynstrA 1939, Lindroth 1935, 1974, PoPe 1977, sciAky 

1987 en VAn der WieL 1956). dit heeft eveneens sterk doorgewerkt 
in de europese verspreidingskaart die gepubliceerd is in de 
eerste loopkeveratlas (turin et AL. 1977).

 Ophonus (Metophonus) rupicola 

Synoniemen
Ophonus zigzag costa; Harpalus zigzag; H. rupicola.

Areaal
West-Palearctische soort. in europa vanaf zuid-zweden tot 
aan de middellandse zee en noord-Afrika. naar het oosten 
tot oekraïne, klein-Azië en iran. Areaalkarakteristiek: , 
nederland: submarginaal.

Voorkomen
in nederland alleen in het zuiden, zeer zeldzaam. de 
 meeste vangsten komen uit zuid-Limburg, uit zeeland 
tot dusverre alleen oudere vangsten (zie ook kLynstrA 1939). 
op de Britse eilanden beperkt tot het zuidoosten (east 
Anglia), vooral aan de kust, zeer zeldzaam (LuFF 1998). hy-
man (1992) plaatst hem op de waarschuwingslijst. in dene-
marken slechts enkele waarnemingen op de eilanden 
(BAngshoLt 1983). in scandinavië  alleen in zuid-zweden, in-

cidenteel, maar wel gevestigd op Öland en gotland (Lin-

droth 1945, 1986). geen meldingen uit het noorden van 
duitsland, maar plaatselijk in het midden en het zuiden 
niet zeldzaam in warmtegebieden, op kalk (horion 1941). in 
midden-europa tamelijk verbreid, echter vrij weinig waar-
nemingen uit het westen van zwitserland (mArggi 1992). in 
België verspreid, met het accent op het oosten, maar veel 
waarnemingen dateren van voor  (desender 1986). in 
Vlaanderen zeldzaam. 
Status: in nederland en het omliggend gebied is met name 
in België het aantal waarnemingen teruggelopen (desender & 

turin 1986, 1989).

Oecologie
gematigder xero-thermofiel dan de meeste andere Ophonus 
(Metophonus)-soorten. een uitgesproken soort van kalkbo-
dem met een open maar vaak vrij hoge vegetatie met onder 
andere wilde peen (Daucus carota) en grote centaurie (Cen-
taurea scabiosa) (Lindroth 1974, 1986). Volgens Lindroth meestal 
op zuidhellingen, maar de nederlandse waarnemingen uit 
vangpotten betreffen in tenminste één geval ook een noord-
westhelling bij Wijlre in zuid-Limburg (turin 1983). de soort 
wordt vaak samen aangetroffen met andere Ophonus-soor-
ten, o.a. O. azureus, O. melletii, of met Brachinus crepitans. 
Vooral een soort van het heuvelland, in midden-europa 
montaan tot ca.  m (Burmeister 1939, mArggi 1992). de wei-
nige nederlandse vangplaatsen passen goed in bovenstaand 
beeld, en liggen alle op kalkrijke bodem. Luff (1998) noemt 
voor zuid-engeland ook verdroogde zoutmoerassen als be-
horende tot de habitat van O. rupicola.
Vangpotten. Bij de classificatie van loopkeverhabitats is O. 
rupicola ingedeeld bij groep G, terwijl het aantal vangse-
ries, respectievelijk het aantal gevangen individuen geno-
teerd staat op  series en  individuen (turin et AL. 1991). 
controle heeft uitgewezen dat het hier gaat om vangsten 
van O. puncticeps die onder de naam van O. rupicola geno-
teerd zijn. de gegevens uit vangpotten zijn derhalve onvol-
doende om uitspraken over de oecologie in nederland te 
kunnen doen.

Biologie
nachtactief, overdag onder stenen of ingegraven tussen de 
wortels van planten. Voortplanting in het voorjaar, met 
‘verse’ dieren van eind juli tot augustus (Lindroth 1986). over-
wintering als imago. de larven zijn fytofaag en foerageren 
voornamelijk op zaden van schermbloemigen. de larve is 
opgenomen in de tabellen van Arndt (1991) en Luff (1993).
Dispersie: macropteer en diverse vliegwaarnemingen zijn 
bekend.

Bedreiging
evenals voor andere Ophonus-soorten voert hyman (1992) 
het verloren gaan van kalkgrasland als de grootste bedrei-
ging op. de soort is zeer zeldzaam, treedt onregelmatig op, 
en is daarom weinig bruikbaar als indicator.

 Ophonus (Metophonus) signaticornis

Synoniem
Harpalus signaticornis.

de loopkevers van nederland
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Areaal
West-Palearctische soort. Vooral in midden- en zuid-euro-
pa, behalve het iberisch schiereiland en het grootste deel 
van italië. Vanaf West-Frankrijk naar het oosten tot klein-
Azië en de kaukasus (sciAky 1987). Areaalkarakteristiek: , 
nederland: marginaal.

Voorkomen
in nederland alleen oudere waarnemingen uit zuid- 
Limburg uit de omgeving van Wijlre (gs, , ) (cB, 

PP). niet op de Britse eilanden. in denemarken zeer 
 zeldzaam op de eilanden, o.a. Bornholm (BAngshoLt 1983); op 
de rode Lijst (Jørum 1995). in zuid-zweden alleen in aan-
spoelsel aan de kust, maar geen permanente populaties (Lin-

droth 1945, 1986). de scandinavische populaties komen oor-
spronkelijk eerder uit oostelijk europa, dan uit onze stre-
ken. in duitsland een oostelijke soort, die ten westen van 
de elbe zeldzamer is. zowel voor de omgeving van Berlijn 
(BArndt et AL. 1991) als in Baden-Württemberg (trAutner 1992B) 
staat de soort als bedreigd op de rode Lijsten. in het oosten 
van duitsland plaatselijk soms talrijk (horion 1941). Ver-
spreid, maar niet algemeen in zwitserland, algemener in het 
zuiden van Frankrijk en in italië (mArggi 1992). Van België zijn 
uit het centrale deel van het land uitsluitend waarnemingen 
van voor  bekend, op de Vlaamse rode Lijst als ‘uitge-

storven’ (desender 1986, desender et AL. 1995). 
Status: het voorgaande doet veronderstellen dat de soort uit 
onze streken verdwenen is (desender & turin 1986, 1989).

Oecologie
Xerofiel, thermofiel. Volgens marggi (1992) komt hij voor op 
verschillende soorten droge gronden, zowel weinig bemeste 
akkers als ruderale plaatsen. Burmeister (1939) vermeldde 
hem als een soort die meestal slechts in enkele exemplaren 
wordt aangetroffen op zandgronden in het laagland en ook 
koch (1989) noemde hem voor zandige rivieroevers en zand-
groeves. Volgens Lindroth (1986) op open zand- of kalkbo-
dem.
Vangpotten. geen gegevens.

Biologie
nachtactief? over de biologie van deze soort is onvoldoen-
de bekend. Voortplanting waarschijnlijk in het voorjaar. de 
larve is onbekend. 
Dispersie: macropteer. er is een vliegwaarneming van licht-
vallen in hongarije (k d r & széL 1989). Volgen Lindroth (1986) 
nogal eens in aanspoelsel.

Bedreiging
geen gegevens.

hoofdstuk 8 de soorten: pseudoophonus



 

 

GenuS PSeudOOPhOnuS

soorten -

gestrekte, middelgrote (- mm), bruinige kevers met 
dicht, gelig behaarde dekschilden.

Areaal
in hoofdzaak een palearctisch genus met ca - soorten, 
waarvan het merendeel in noordoost-china, korea en Ja-
pan. (Junk & schenkLing 1932, turin 1981). in europa slechts drie 
transpalearctische soorten die ook in nederland voorkomen 
(fig. ).

Oecologie
de soorten lopen uiteen van uiterst eurytope tot zeer steno-
tope veldsoorten van open grazige vegetaties of extensief 
cultuurland. over het algemeen in de wat drogere, schrale 
zandige terreinen. de ordinatie is ondergebracht bij Harpa-
lus (fig. ).

Biologie
over het geheel genomen ’s nachts actieve soorten, met zo-
mer- en/of najaarsvoortplanting. ze beschikken over een 
bijzonder goed ontwikkeld vliegvermogen, en worden dan 
ook vaak in lichtvallen aangetroffen.

 Pseudoophonus (Pseudoophonus) griseus

Synoniem
Harpalus griseus.

Areaal
Palearctische soort. Van zuid-scandinavië zuidelijk tot in 
noord-Afrika en vanaf Frankrijk tot in china en Japan. 
ook op de Azoren. Areaalkarakteristiek: , nederland: 
submarginaal.

Voorkomen
in nederland vrij zeldzaam, hoofdzakelijk in Limburg (o.a. 
de Peel), op de Veluwe en op de utrechtse heuvelrug 
 verbreid. recentelijk ook uit drenthe bekend. niet op de 
Britse eilanden. in denemarken zeer zeldzaam, vooral zwer-
vers uit midden-europa (BAngshoLt 1983); op de rode Lijst 
(Jørum 1995). in Fennoscandië alleen in het uiterste zuiden van 
zweden min of meer gevestigd (Lindroth 1945, 1986). in duits-
land vermeldde horion (1941) de soort vooral als plaatselijk 
niet zeldzaam in het noorden en oosten. in West- en zuid-
duitsland niet algemeen en in het rheinland uitgesproken 
zeldzaam (horion 1941). niet op de faunalijst van Bremen 

Figuur  
Pseudoophonus rufipes, 
 aardbeiloopkever.

Figuur 

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