
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.
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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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 Pseudoophonus griseus

 Pseudoophonus rufipes

ß Figuur 

(mossAkoWski 1991) en als bedreigd opgevoerd voor de omge-
ving van Berlijn (BArndt et AL. 1991). in zwitserland blijkt de 
soort vrij algemeen te zijn en marggi (1992) vermeldde hem 
ook voor grotere delen van midden-europa. in België ver-
breid, maar veel oude waarnemingen (desender 1986). in 
Vlaanderen als bedreigd op de rode Lijst (desender et AL. 1995). 
Status: in nederland en het omliggend gebied is het aantal 
waarnemingen overal teruggelopen (desender & turin 1986, 1989).

Oecologie
Xerofiel. thiele (1977) gaf hem op als een soort van weinig 
bemeste akkers in oost-europa. in scandinavië is het een 
soort van schaars begroeide zandbodems, met name schrale 
graslanden en vegetaties met buntgras (Corynephorus canes-
cens) (Lindroth 1986). in midden-europa op weinig bemeste 
cultuurlanden, vooral op braakliggende zandige akkers en 
in droge schrale graslanden, met een voorkeur voor heuvel-
achtig terrein (Burmeister 1939, mArggi 1992). Volgens Lindroth 
(1986) in het noorden samen met P. calceatus. in zwitserland 
vaak samen met P. rufipes (mArggi 1992).
Vangpotten. Groep: z(g) ( series,  individuen). de wei-
nige vangsten komen uit het eiken-berkenbos en kruiden-
rijke graslanden, hetgeen nauwelijks overeenstemt met de 
oecologische gegevens uit de literatuur. Eurytopie:  (pres = 
, en sim = ,). Bodem, Vocht en Begeleiders: onvol-
doende gegevens.

Biologie
nachtactief. overdag verborgen onder rozetten van planten 
en ingegraven tussen wortels van bijvoorbeeld wilde averuit 
(Artemisia campestris). Voortplanting in het najaar, met een 
top in augustus (LArsson 1939). overwintering hoofdzakelijk 
als larve, maar er overwinteren ook adulten. ‘Verse’ dieren 
in juli (Lindroth 1986). zowel larven als adulten zijn waar-
schijnlijk omnivoor en eten naast insectenlarven en derge-
lijke ook zaden van grassen. de larve is onbekend.
Dispersie: macropteer. een goede vlieger die vaak op licht 
afkomt (o.a. in ,  exemplaren in de Peel, ft (kA & 

th). eveneens in zuidelijk oostenrijk en zuid-Frankrijk in 
augustus met honderden per avond op een gewone gloei-
lamp (ht). ook aangetroffen in aanspoelsel aan de kust (BA-

rAnoWski & gärdenFors 1974). 

Bedreiging
onvoldoende gegevens. Waarschijnlijk bedreigd door het 
verdwijnen van droge, schrale graslanden (VergeLiJk: desender 

et AL. 1995).

 Pseudoophonus (Pseudoophonus) rufipes 
Aardbeiloopkever

Synoniem
Harpalus pubescens (o.F. müller); H. rufipes.

Areaal
Palearctische soort. in europa in het gehele gebied, behalve 
het uiterste noorden van Fennoscandië en rusland. naar 
het oosten tot Japan. Van noord-Afrika tot iran. ook op de 
Azoren en madeira. geïntroduceerd in noord-Amerika. 
Areaalkarakteristiek: , nederland: centraal.

Voorkomen
in heel nederland gewoon. ook op de Britse eilanden alge-
meen en verbreid, alleen naar het noorden en westen toe 
plaatselijker (LuFF 1998), in denemarken (BAngshoLt 1983) en in 
het zuidelijke deel van Fennoscandië (Lindroth 1945, 1986) wijd 
verbreid en één van de meest voorkomende soorten. in heel 
duitsland algemeen tot zeer algemeen (horion 1941). ook in 
overig midden-europa een verbreide en algemene soort 
(mArggi 1992). in België eveneens gemeld uit het hele land, 
vooral in het westelijk deel uit bijna alle x km-hokken 
(desender 1986). in nederland en het omliggend gebied is het 
aantal waarnemingen overal toegenomen (desender & turin 

1986, 1989).

Oecologie
overwegend xerofiel en warmtepreferent. een zeer euryto-
pe veldsoort, die op veel typen min of meer open bodem 
met enige vorm van begroeiing voorkomt (den Boer 1977, Lin-

droth 1974, 1986). Lindroth noemde hem speciaal van klei-
gronden met humus, een voorkeur die niet uit de neder-
landse vangpotgegevens blijkt; bij ons met een zekere voor-
keur voor zandige of kalkrijke bodems (VergeLiJk LuFF 1998). 
Vaak in verband gebracht met cultuurgronden, van vrij in-
tensief bewerkte akkers en weilanden, tot parken, tuinen en 
ruderale plaatsen (Burmeister 1939, mArggi 1992, thieLe 1977). in 
mindere mate ook in open bossen en op kapvlakten (Von 

Broen 1965), maar bij onderzoeken in houtwallen en heggen 
in engeland en duitsland, werd hij uitsluitend in het veld 
en niet in de heggen aangetroffen (PoLLArd 1986, thieLe 1964).
Vangpotten. Groep: eu(e) ( series, . individuen). 
het is één van de vier soorten die in alle terreintypen wer-
den aangetroffen. de laagste dichtheden werden gemeten in 
hoogveen [] en de meest typische duinen [-]. in de hei-
den [-] vaak present, maar de aantallen zijn relatief laag. 
zeer hoog scoren de vangsten in schrale graslanden, in stru-
welen en cultuurlanden op zandige bodem [-]. middel-
matig zijn de scores in bossen [-], maar ook daar wordt 
hij regelmatig aangetroffen. ook zeer goed vertegenwoor-
digd in de overige terreintypen, die voor een deel ook op 
kalk- [] of kleibodem liggen [-, -, ] en deels op 
zandbodem [-]. het lijkt erop dat de soort zowel te 
open terrein [, -, ] als te zware beschaduwing [-] 
enigszins mijdt. Eurytopie:  (pres = , en sim = ,). 
Bodem en Vocht: geen voorkeur. Begeleiders: geen.

Biologie
nachtactief. Luff () volgde een populatie in een aard-
beienveld in northumberland van  tot  en vond 
actieve overwinterde mannetjes vanaf het begin van het 
voorjaar, terwijl de overwinterde vrouwtjes pas vanaf mei 
actief werden. Verse, voornamelijk vrouwelijke adulten wer-
den pas actief vanaf augustus. de voortplantingsactiviteit 
van de overwinterde adulten start in de vroege zomer en de 
eieren worden gelegd in augustus met een gemiddelde van 
- eieren per individu. in midden-europa ligt de maxi-
male activiteit in juli (mArggi 1992). Voortplanting in de zo-
mer en vroege herfst van juli tot september. mannetjes met 
uitgestoken genitaliën zijn in drenthe gevonden in juli en 
augustus (PB). overwintering als larve, die in de loop van de 
herfst van de oppervlakte ‘verdwijnt’; de L overwintert 
diep in de bodem ingegraven, levend van zaden die door de 
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larven tijdens het eerste en tweede stadium zijn verzameld 
in min of meer verticale gangen (LuFF 1980). ook een deel van 
de oude imago’s overwintert; in het laboratorium bleek de 
overleving ongeveer %. in zweden zijn ‘verse’ dieren 
waargenomen in juli en augustus (Lindroth 1945), in drenthe 
ook in september en oktober (PB). Waarschijnlijk is in noor-
delijke gebieden (o.a. vanaf noord-engeland en in scandi-
navië) de ontwikkelingsduur veelal tweejarig, en wordt in 
het jaar volgend op de ovipositie, nog niet gereproduceerd 
(zie LuFF 1980, 1998). ook volgens Briggs (1965) leggen nieuwe 
vrouwtjes vaak pas in het jaar na de ontpopping de eerste 
eieren en nemen sommige in het daarop volgende jaar nog 
eens aan de reproductie deel. matalin (1997) trekt uit observa-
ties in zuidwest-moldavië de conclusie dat de soort twee 
keer per vegetatieseizoen zou reproduceren, in die zin dat er 
twee, min of meer gescheiden groepen binnen de populatie 
zouden bestaan, waarvan de ene in de zomer (met imago-
overwintering) en de andere in de herfst reproduceert en als 
larve overwintert. dit kan echter een foute interpretatie van 
waarnemingen van een tweejarige cyclus zijn (zie boven). 
de sluipwesp Microctonus caudatus (familie Braconidae), 
die door Luff (1976) in % van de gevangen individuen 
werd aangetroffen, is een van de weinige parasitaire wespen 
die tot op heden in adulte loopkevers is gevonden (LuFF 1987) 
een vijand van de larve is de sluipwesp Proctotrupes gladia-
tor (Proctotrupidae) (LuFF 1993). de adulten zijn omnivoor en 
leven zowel van insectenlarven, bladluizen en mieren (sku-

hrAVy 1959) als van zaden van ganzenvoet (Chenopodium), var-
kensgras (Polygonum aviculare), granen en aardbeien. Aan 
aardbeien zouden ze aanzienlijke schade kunnen toebren-
gen volgens herhaalde berichten in de literatuur, hetgeen 
leidde tot de naam ‘strawberry seed beetle’ (o.A. BLunck & 

mühLmAnn 1954, Burmeister 1939 en thieLe 1977). Volgens Briggs 
(1965) is deze schade echter beperkt, tot maximaal % en 
zijn er naast P. rufipes ca.  loopkeversoorten aan te wijzen 
die mede verantwoordelijk kunnen zijn. Bij dieet en ont-
wikkelingsexperimenten, bleek de waarde van dierlijke voe-
ding voor de ontwikkeling veel lager dan die van zaden; de 
zaden van paardenbloem (Taraxacum) werden het meest ge-
prefereerd en die van straatgras (Poa annua) bleken de 
meeste voedingswaarde te leveren (Jorgensen & tAFt 1997). de 
bladluis Metopolophium dirhodum en het fruitvliegje Dro-
sophila bleken sterk te worden geprefereerd, hoewel de 
waarde voor de ontwikkeling laag was. Luff (1980) noemt 
graszaden in het algemeen en met name die van melganze-
voet (Chenopodium album) als belangrijke voedselbron. hij 
vond de larven gewoonlijk geclusterd in dichtheden van 
- per m2. de larve is opgenomen in de tabellen van 
Arndt (1991) en Luff (1993).
Dispersie: macropteer. een goede vlieger die kan zwermen 
op warme avonden als de temperatuur boven °c is (Lin-

droth 1986). desender (1989A) vond bij de dieren uit lichtvang-
sten gemiddeld iets grotere vleugels dan bij de dieren uit 
bodemvallen, terwijl hij bij de laatste een aanzienlijk per-
centage dieren met vliegspierautolyse vond. Volgens tietze 
(1963) degenereren de vliegspieren bij de oudere dieren. er 
zijn vele vliegwaarnemingen, ook uit drenthe, per halve 
maand: juni /, juli /, augustus /, september / (tVh). 
een van de vroege immigranten in de iJsselmeerpolders en 
thans op de akkers van zuidelijk Flevoland nog steeds een 
dominante soort (siePeL et AL. 1996). matalin (1997) stelt dat de 
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 Pseudoophonus rufipes

 Pseudoophonus calceatus
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jaarlijkse migratie die vliegend plaats vindt, kenmerkend is 
voor de herfstvoortplanters die overwinteren als larven, het-
geen bevestigd wordt door vangsten in lichtvallen en de 
staat van de vliegspieren.

Bedreiging
niet bedreigd, niet bruikbaar als indicator.

 Pseudoophonus (Platus) calceatus .

Synoniem
Harpalus calceatus, Pardileus calceatus.

Areaal
Palearctische soort. in europa niet in het noorden. zuidelijk 
tot midden-spanje, de Balearen, midden-italië en grieken-
land. naar het oosten tot siberië, de kaukasus, centraal-Azië 
en china. Areaalkarakteristiek: , nederland: submarginaal.

Voorkomen
in nederland op de Veluwe en rond nijmegen, uit het bin-
nenland alleen oude waarnemingen. recent alleen aange-
troffen bij oostvoorne (et: ) (ms). niet gevestigd op 
de Britse eilanden; Lindroth (1974) meldde slechts enkele 
waarnemingen, die hij toeschreef aan zwerfgedrag. niet 
door hyman (1992) en Luff (1998) voor de Britse fauna ge-
noemd. in denemarken zeer incidenteel en zeldzaam 
(BAngshoLt 1983); op de rode Lijst (Jørum 1995). in Fennoscan-
dië alleen gevestigd in het uiterste zuiden van zweden (Lin-

droth 1945, 1986). in noorwegen en Finland slechts inciden-
tele vangsten. in duitsland vooral in het oosten plaatselijk 
niet zeldzaam en door horion (1941) zelfs periodiek als tal-
rijk gerapporteerd van o.a. thüringen, de dübener heide 
en de Lüneburgerheide. in de overige delen van duitsland, 
vooral in het westen en het zuiden zeer zeldzaam en inci-
denteel. recentelijk voor de omgeving van Berlijn (BArndt 

et AL. 1991) en Baden-Württemberg (trAutner 1992B) als be-
dreigd op de rode Lijsten geplaatst. ook in oostenrijk 

(FrAnz 1983) en zwitserland (mArggi 1992) op de rode Lijst. in 
België alleen in het zuidoosten, vóór  (desender 1986). 
niet in Vlaanderen. 
Status: in nederland en het omliggend gebied klaarblijke-
lijk sterk achteruitgegaan of in grote gebieden mogelijk zelfs 
geheel verdwenen (desender & turin 1986, 1989). het is goed mo-
gelijk dat de areaalgrens in noordwest-europa aan sterke 
veranderingen onderhevig is.

Oecologie
Xerofiel. een soort van zandige bodem met een ijle vegeta-
tie van o.a. grassen en wilde averuit (Artemisia campestris) 
(Lindroth 1986). ook vaak in cultuurland op droge zandbo-
dem, bij voorkeur in braaklanden in het laagland, zeldza-
mer in bergland (Burmeister 1939). marggi (1992) noemde de 
soort xero-thermofiel.
Vangpotten. Groep: z(d) ( series,  individuen). de vang-
sten die alle uit het kustgebied komen, geven zeker een in-
compleet beeld van de oecologie. Eurytopie:  (pres = , 
en sim = ,). Bodem, Vocht en Begeleiders: onvoldoende 
gegevens.

Biologie
nachtactief volgens Lindroth (1986), maar volgens Burmeis-
ter (1939) ook overdag actief. Voortplanting in het najaar. 
overwintering als larve. Volgens Burmeister (1939) is hij in 
zuidoost-europa massaal gevonden op granen, boekweit en 
vlas, waarvan de zaden werden meegenomen naar onder-
aardse holten. marggi (1992) meldde dat hij vaak gevonden 
wordt onder wilde averuit (Artemisia campestris). maar hij is 
omnivoor en het voedsel bestaat ook uit dieren, bijvoor-
beeld de in midden- en oost-europa schadelijke bieten-
snuitkever Cleonus punctiventris. de larve is opgenomen in 
de tabel van Luff (1993).
Dispersie: macropteer. een goede vlieger, die regelmatig 
wordt gerapporteerd uit lichtvallen.

Bedreiging
onvoldoende gegevens.

 Pseudoophonus calceatus

. Plaat :
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