
GenuS hArPAluS

soorten -

meest middelgrote loopkevers van ca. - mm, maar er 
zijn ook kleinere soorten, vanaf  mm. de dieren zijn egaal 
geel, (rood)bruin, zwart of metaalkleurig.

Areaal
Harpalus is een zeer soortenrijk genus, met meer dan  
soorten, die verspreid zijn over de meeste faunistische regio’s, 
behalve zuid-Amerika en Australië (BALL 1960, km). de meeste 
soorten komen voor in de holarctische regio, met meer dan 
 soorten in het Palearctische gebied en ca.  in europa. 
in nederland zijn  soorten gevonden (fig. ).

Oecologie
er is bestaat een zekere oecologische verwantschap tussen 
Harpalus- en Amara-soorten, maar over het geheel genomen 
zijn Harpalus-soorten vooral te kenmerken als specialisten 
van droge, warme, open biotopen, veelal op zand- of kalk-
bodem. hieronder vallen soorten die kenmerkend zijn voor 
droge heiden en buntgrasvegetaties (Corynephorus canescens) 
zoals H. servus, en H. neglectus, en typische kalksoorten, zo-
als H. dimidiatus. enkele soorten zijn uitgesproken eury-
toop, zoals H. affinis en H. latus. slechts weinig soorten zijn 
gebonden aan (open) bossen, zoals H. laevipes en H. xantho-
pus. ordinatie van Harpalus en Pseudoophonus in fig. .

Biologie
Veel soorten zijn nachtactief, overdag ingegraven in het zand 
of onder stenen. een kleinere groep is ook overdag  actief, 
waaronder ook enkele zwarte soorten, zoals Harpalus latus, 
die al zeer vroeg in het voorjaar bij zonnig weer kan worden 
aangetroffen. het voedsel bestaat voor een belangrijk deel 
uit plantaardig materiaal, vooral zaden en vruchten.

Taxonomie
Harpalus-soorten zijn niet altijd gemakkelijk te determine-
ren. Vaak is een combinatie van determinatiewerken no-
dig. tabellen in Freude et al (1976), Lindroth (1986) en traut-
ner & geigenmüller (1987). Vroeger werden ook Ophonus- 
en Pseudoophonus-soorten vaak onder Harpalus gerang-
schikt, thans worden ze algemeen in aparte genera onder-
gebracht.

 harpalus (Acardystus) flavescens .

Synoniem
Harpalus rufus (Brüggeman).

Areaal
West-Palearctische soort. in grote delen van europa, behal-
ve het noorden, zuidelijk tot midden-italië en Bosnië. Van-
af Frankrijk naar het oosten tot West-siberië en de kauka-
sus. Areaalkarakteristiek: , nederland: submarginaal.

Voorkomen
in nederland vrijwel aan de noordgrens van het versprei-
dingsgebied. een moeilijk te vinden soort die echter af en 
toe, uitsluitend op de zandgronden, nog wordt aangetrof-
fen. niet op de Britse eilanden en slecht eenmaal in dene-
marken (BAngshoLt 1983). ook in het zuiden van zweden 
slechts zeer incidenteel, alleen oude waarnemingen (Lin-

droth 1945, 1986). in duitsland eveneens alleen in zandige ge-
bieden, meestal zeldzaam en plaatselijk, maar soms in aantal 
(horion 1941). Voor Berlijn (BArndt et AL. 1991) op de rode Lijst. 
Weinig gemeld uit West-duitsland, maar tamelijk verbreid 
in hannover, mittelelbe en mecklenburg. niet in Baden-
Württemberg (horion 1941, trAutner 1992B). niet in oostenrijk. 
marggi (1992) vermeldde slechts één vangst voor zwitserland 
uit het uiterste zuiden. gemeld uit zandige gebieden in 
Frankrijk, maar niet in de nabijheid van zwitserland. in 
België alleen in het noorden, in het gebied direct ten zuiden 
van noord-Brabant, maar weinig recente vindplaatsen (de-

sender 1986); op de rode Lijst voor Vlaanderen (desender et AL. 

1995). 
Status: in nederland en het omliggend gebied is het aantal 
waarnemingen enigszins teruggelopen (desender & turin 1986, 

1989).

Oecologie
extreem xero-psammofiel. een uiterst stenotope soort van 
open, bijna onbegroeide zandgrond met eventueel een zeer 
verspreide, ijle begroeiing van grassen (Lindroth 1986). in onze 
streken uitsluitend op stuifzanden en droge heiden met 
open zandige plekken (mossAkoWski 1970B), of open zandvlak-
ten in de nabijheid van de kust. Burmeister (1939) noemde 
hem ook van braakland en open plekken in bossen. een 
soort van het laagland, minder van het heuvelland; in Bel-
gië vooral gevangen in x km-hokken met een hoogte-
ligging onder de  m.
Vangpotten. Groep: z(b) ( serie,  individuen). Eurytopie, 
Bodem, Vocht en Begeleiders: onvoldoende gegevens.

Biologie
nachtactief. overdag vrij dicht onder de oppervlakte in 
kleine holten onder takken of stenen, of ingegraven tussen 
de wortels van grassen zoals buntgras (Corynephorus canes-
cens) of helm (Ammophila arenaria). Voortplanting in de 
herfst (o.A. LArsson 1939). overwintering als larve, waarvan de 
ontwikkeling diep in het zand plaatsvindt. de larve is nog 
niet beschreven. 
Dispersie: macropteer. Vliegwaarnemingen zijn nog niet 
bekend. gezien de dynamiek van zijn habitat is het waar-
schijnlijk dat de soort kan vliegen.

Bedreiging
de soort wordt bedreigd door versnippering van het stuif-
zandareaal en door te intensieve recreatie in deze gebieden. 
Vooral in combinatie met soorten als Amara fulva, Calathus 
mollis, Cicindela maritima, Harpalus servus en Bembidion 
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Figuur 

Harpalus laevipes.

Figuur 

Harpalus: aantal soorten per 
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 argenteolum een goede indicator van waardevolle stuifzand-
complexen met aanwezigheid van zowel stuivende als niet-
stuivende gedeelten.

 harpalus (haploharpalus) froelichii 

Synoniem
Harpalus froehlichi.

Areaal
Palearctische soort. in europa van zuid-zweden tot de Py-
reneeën, noord-italië en Bulgarije (hieke & WrAse 1988). Van 
engeland in oostelijke richting tot de kaukasus, oost-sibe-
rië en noord-china. Areaalkarakteristiek: , nederland: 
subcentraal.

Voorkomen
in nederland voornamelijk op de zandgronden van 
noord-Brabant, midden-Limburg, de Veluwe en de 
utrechtse heuvelrug. hier en daar ook vondsten langs de 
kust. op de Britse eilanden beperkt tot het zuiden van en-
geland en recentelijk alleen in het zuidoosten (east Anglia) 
aan de kust (LuFF 1998). hyman (1992) vermeldde de soort als 
‘zeer bedreigd’ op de rode Lijst. in denemarken zeer ver-
spreide waarnemingen, waarvan slechts weinig na  
(BAngshoLt 1983). in Fennoscandië alleen bekend van zuid-
zweden (Lindroth 1945, 1986). in duitsland verbreid, maar 
horion (1941) noteert hem als plaatselijk en zeldzaam; het 
meest in het noorden (schles wig-holstein) en het oosten; 
uitgesproken zeldzaam in het westen en het zuiden. Als 
‘bedreigd’ opgevoerd op de rode Lijsten van Berlijn 
(BArndt et AL. 1991) en Baden-Württemberg (trAutner 1992B). 
ook in oostenrijk (FrAnz 1983) en zwitserland, waar hij al-
leen in de zuidelijke dalen is aangetroffen, staat hij op de 
rode Lijst (mArggi 1992). in België in het noorden van het 
land in een gebied aansluitend aan het verspreidingsgebied 
in nederland (desender 1986); in Vlaanderen eveneens als be-
dreigd op de rode Lijst (desender et AL. 1995). 
Status: behalve in nederland, waar in verhouding nog veel 
recente waarnemingen zijn gedaan, is het aantal vindplaat-
sen na  in het gehele omliggend gebied sterk terugge-
lopen (desender & turin 1986, 1989). 

Oecologie
Xero-thermofiel. een soort van open, droge zandige bo-
dem, vooral van schrale graslanden en heiden met moza-
iekachtige vegetaties waarin onder andere buntgras (Cory-
nephorus canescens), struikheide (Calluna vulgaris) of alsem 
(Artemisia) voorkomen (Lindroth 1974, 1986). soms ook in dui-
nen aan de kust (LuFF 1998). nagenoeg beperkt tot het laag-
land (Burmeister 1939).
Vangpotten. Groep: b ( serie,  individuen). Eurytopie, 
Bodem, Vocht en Begeleiders: onvoldoende gegevens.

Biologie
nachtactief, overdag ingegraven tussen plantenwortels. 
Voortplanting volgens schjøtz-christensen (1966) vooral in 
het voorjaar, maar binnen dezelfde populatie mogelijk ook 
in het najaar. evenals in denemarken (LArsson 1939) ook bij 
ons een forse activiteitstop in het najaar. overwintering 

waarschijnlijk voornamelijk als imago. de larve is onbe-
kend. 
Dispersie: macropteer. een goede vlieger waarvan vele 
vliegwaarnemingen bekend zijn.

Bedreiging
het aantal waarnemingen is in nederland minder sterk te-
ruggelopen dan in het omliggend gebied. gezien de toe-
name van de verzamelintensiteit is er waarschijnlijk wel 
sprake van een vermindering van het voorkomen. het is 
moeilijk uitspraken te doen over de bedreiging, maar waar-
schijnlijk hangt de achteruitgang samen met vermindering 
van oppervlakte en kwaliteit van droge heiden en schrale 
graslanden (zie ook: BArndt et AL. 1991 en hymAn 1992). mogelijk 
een bruikbare indicator van waardevolle, droge, zandige 
terreintypen.

Figuur  
ordinatie van Harpalus en Pseu-
doophonus.
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 Harpalus froelichii

 harpalus (harpalus) affinis 

Synoniem
Harpalus aeneus (Fabricius).

Areaal
Palearctische soort. in geheel europa, behalve het zuiden 
van het iberisch schiereiland. naar het oosten tot in sibe-
rië, klein-Azië en iran. geïntroduceerd en gevestigd in 
noord-Amerika (oost- en West-canada) (sPence 1990), en in 
nieuw zeeland (sunderLAnd et AL. 1995). Areaalkarakteristiek: 
, nederland: centraal.

Voorkomen
in heel nederland algemeen, een van onze gewoonste soor-
ten. op de Britse eilanden algemeen in engeland en Wales, 
maar plaatselijker in schotland; in ierland klaarblijkelijk be-
perkt tot de kuststreken (LuFF 1998). in denemarken overal 
(BAngshoLt 1983) en ook in Fennoscandië verbreid, behalve in 
de bergen (Lindroth 1945, 1986). in heel duitsland een van de 

meest algemene soorten (horion 1941). eveneens in de rest van 
midden-europa een verbreide en algemene soort, die onder 
andere in zwitserland ook in de bergen voorkomt (mArggi 

1992). ook in België verbreid en algemeen (desender 1986). 
Status: in nederland en het omliggend gebied is het aantal 
vindplaatsen toegenomen (desender & turin 1986, 1989).

Oecologie
gematigd xerofiel. een zeer eurytope soort die voorkomt 
op vele soorten open grond met tenminste enige begroeiing 
van grassen en kruiden, zoals akkers, tuinen, braaklanden 
en ruderale plekken (Lindroth 1974, 1986). diverse auteurs rap-
porteren een voorkeur voor zandige bodem, zoals mossa-
kowski (1970B) en schjøtz-christensen (1965) die het een karak-
teristieke soort van zandige heiden in noord-duitsland, 
respectievelijk denemarken noemen. in midden-europa 
een soort van het laagland en de heuvels tot in het subal-
piene gebied, ca.  m (Burmeister 1939, mArggi 1992), aldaar 
ook vooral op zandige of grindachtige bodem, maar ook op 
leem of humus.
Vangpotten. Groep: eu(e) ( series, . individuen). de 
vangsten beslaan een groot oecologisch traject waarvan de 
verdeling sterk lijkt op die van Pseudoophonus rufipes, zij het 
dat deze laatste nog iets eurytoper is. H. affinis mijdt duide-
lijker bijna geheel bossen [, -]. ook in hoogveen, 
natte heiden en duinen [-, -] is hij slecht vertegen-
woordigd. de hoogste dichtheden vinden we in droge hei-
den [], schrale graslanden en cultuurlijke gronden op zand 
[-], ruderale terreinen [] en drooggevallen gronden 
[-. Eurytopie:  (pres = , en sim = ,). Bodem en 
Vocht: geen voorkeur. Begeleiders: geen.

Biologie
hoofdzakelijk nachtactief (Lindroth 1986, thieLe 1977 e.A.), het-
geen uitzonderlijk is voor een metaalkleurige soort, maar 
voor het voorjaar wordt ook dagactiviteit gemeld voor 
maximaal naar schatting eenderde van de dieren. marggi 
(1992) noemde de soort zelfs heliofiel. de adulten zijn al zeer 
vroeg in het voorjaar actief. het grootste deel van de popu-
latie neemt deel aan voortplanting in het voorjaar, heeft zo-
merlarven die uitkomen in juli-augustus en overwintert als 
imago; een minderheid reproduceert in het najaar en heeft 
winterlarven. Veel dieren overwinteren en reproduceren een 
tweede keer (schJøtz-christensen 1965), enkele worden zelfs 
drie of vier jaar oud. de adulten zijn volgens de meeste op-
gaven in de literatuur polyfaag en voeden zich met insecten-
larven, mieren en zaden (Burmeister 1939, mArggi 1992), maar 
skuhravy (1959) vond bij dissectie weinig insectenresten en 
bijna % plantaardig materiaal in de magen. hij kan 
evenals Pseudoophonus rufipes schadelijk zijn aan aardbeien 
(Briggs 1965). sunderland et al. (1995) vonden dat hij in nieuw 
zeeland hetzelfde leef- en voedselpatroon ontwikkeld had 
als in europa en Amerika, met een grote voorliefde voor 
graszaden, naast bladluizen en vliegenlarven. de larve is op-
genomen in de tabellen van Arndt (1991) en Luff (1993).
Dispersie: macropteer. Vliegwaarnemingen zijn bekend, 
o.a. uit drenthe: mei , juni  (tVh). desender (1989A) vond 
bij het Belgische materiaal bij een aanzienlijk deel van de 
populatie volledig ontwikkelde vliegspieren, niet zelden te-
gelijk met rijpe eieren. er zijn in het voorjaar regelmatig 
dieren aangetroffen in aanspoelsel (Lindroth 1986). de soort is 
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 Harpalus affinis

 Harpalus anxius

 Harpalus atratus

al in een vroeg stadium aangetroffen in de IJsselmeerpolders 
(Haeck 1971) en behoort thans nog tot de dominante soorten 
op de akkers van Zuidelijk Flevoland (SIepel et al. 1996).

Bedreiging
Niet bedreigd, niet bruikbaar als indicatorsoort. In Nieuw 
Zeeland, waar hij voor het eerst werd gevonden in  en 
aanvankelijk beschouwd als een ongewenste indringer, lijkt 
hij na bestudering van de biologie (SuNderlaNd et al. 1995) een 
gunstige rol te kunnen spelen als biologische plaagbestrijder 
in de landbouw. 

 Harpalus (Harpalus) anxius

Areaal
palearctische soort. In nagenoeg geheel europa, behalve het 
grootste deel van Fennoscandië en Noord-rusland. Niet in 
het zuiden van het Iberisch Schiereiland en op Sicilië. Naar 
het oosten tot klein-azië, Mongolië en Oost-Siberië. Are-
aalkarakteristiek: , Nederland: subcentraal.

Voorkomen
In Nederland verbreid in de zandgebieden, zowel in het bin-
nenland als aan de kust. Op de Britse eilanden vooral aan 
de kust, noordelijk tot cumbria, maar in het zuiden van en-
geland ook plaatselijk in het binnenland, in zandafgravingen 
en zandige heiden (luFF 1998). In denemarken verbreid in Jut-
land, behalve in grote delen van West- en Noord-Jutland 
(BaNgSHOlt 1983). Op de oostelijke eilanden en in het zuiden 
van Zweden alleen langs de kust, verder in Fennoscandië 
slechts incidenteel of onbekend (lINdrOtH 1945, 1986). In duits-
land volgens Horion (1941) in zandgebieden plaatselijk niet 
zeldzaam en soms zelfs talrijk. In Zwitserland kent de soort 
drie verspreidingsgebieden: warme gebieden in het noorden 
(Basel-Schaffhausen), het bekken van genève en de zuid-
flank van de Jura en het heuvelland van tessin (MarggI 1992). 
In België eveneens in de zandige gebieden (deSeNder 1986), 
vooral in het binnenland merendeels oude vangsten. 
Status: in Nederland en het omliggend gebied is het aantal 
vindplaatsen matig tot sterk gedaald (deSeNder & turIN 1986, 

1989).

Oecologie
Xerofiel tot xerobiont. Volgens Schjøtz-christensen (1957) 
heeft hij een voorkeur voor vrij hoge temperaturen van ca. 
-°c. een soort van open, droge, zandige terreinen met 
in Noord-europa een zekere voorkeur voor terreinen aan de 
kust met een mozaïekachtige, relatief lage vegetatie van bij-
voorbeeld Corynephorus (lINdrOtH 1974, 1986). In denemarken 
een dominante soort in vegetaties met buntgras (Coryne
phorus canescens) (ScHJøtZ-cHrISteNSeN 1957). lindroth (1949) 
vond een voorkeur voor zeer fijn zand. Van het laagland tot 
in de rivierdalen en het laaggebergte tot ca.  m, in Mid-
den-europa op humeus zand of grindachtige bodem met 
tenminste enige begroeiing, soms ook op ruderale plaatsen 
(BurMeISter 1939, MarggI 1992). In Noord-europa vooral in gezel-
schap van H. neglectus en H. smaragdinus, in Midden-euro-
pa vaak samen met H. serripes, H. smaragdinus, Calathus 
erratus en/of diverse Amara-soorten zoals A. fusca.
Vangpotten. Groep: b ( series,  individuen). de 

vang sten concentreren zich in de drogere, open heiden en 
duinen, met vegetaties met buntgras (Corynephorus canes
cens) als uitschieter [-]; zandige akkers [] en bosaanplan-
tingen []. Verder nog in uiteenlopende zandige terreinen 
zoals schrale graslanden [] en zandplaten aan de kust []. 
Eurytopie:  (pres = , en sim = ,). Bodem: zand 
Vocht: . Begeleiders: Calathus melanocephalus/cinctus 
,% (,%), Calathus erratus ,% (,%) en Notiophilus 
aquaticus ,% (,%).

Biologie
Nachtactief, overdag onder stenen of tussen de wortels van 
grassen of bijvoorbeeld wilde averuit (Artemisia campestris). 
Het grootste deel van de populatie reproduceert in het 
voorjaar met zomerlarven en imago-overwinteraars, maar 
een klein deel plant zich voort in de herfst en heeft winter-
larven (lINdrOtH 1986). Volgens Schjøtz-christensen (1965) le-
ven en reproduceren de dieren vaak gedurende meerdere 
jaren. de larve is opgenomen in de tabellen van arndt (1991) 
en luff (1993). 
Dispersie: macropteer, maar er zijn geen vliegwaarnemin-
gen bekend. Volgens desender (1989a) zijn de vliegspieren bij 
deze soort nooit functioneel.

Bedreiging
de soort is in het omliggend gebied nog niet op de rode 
lijsten aangetroffen. In Nederland en België kan echter een 
flinke achteruitgang in vindplaatsen geconstateerd worden. 
dit hangt waarschijnlijk direct samen met versnippering 
van schrale zandige milieus, wellicht in combinatie met het 
slechte verbreidingsvermogen. Het is zeer waarschijnlijk een 
bruikbare indicator van bovengenoemde terreintypen.

 Harpalus (Harpalus) atratus

Areaal
West-palearctische soort. de noordgrens loopt van Zuid-
limburg naar Midden-polen en Zuid-rusland. In Midden- 
en Zuid-europa en de transkaukasus. Naar het zuiden tot 
Noord-Spanje, Zuid-Italië, albanië en griekenland. Areaal-
karakteristiek: , Nederland: marginaal.

Voorkomen
In Nederland voornamelijk enkele oude vangsten uit Zuid-
limburg, waarvan de meest recente afkomstig zijn van Be-
melen (fs: ) (cB) en van de pietersberg (fs: -

). Verder een zeer recente vondst in april  afkomstig 
uit aanspoelsel in het natuurgebied kwade Hoek in Zuid-
Holland (JM). Niet bekend van de Britse eilanden, dene-
marken en Fennoscandië. Volgens Horion (1941) in de berg-
achtige streken van West-, Midden- en Zuid-duitsland 
verbreid maar niet algemeen. In West-duitsland zou de 
soort echter plaatselijk en periodiek vrij algemeen geweest 
zijn en ook trautner (1992B) vermeldt hem voor Baden-Würt-
temberg als niet bedreigd. Volgens Marggi (1992) in geheel 
Midden-europa niet zeldzaam. In België alleen in het oos-
ten, in de ardennen (deSeNder 1986). In Vlaanderen op de 
rode lijst in de categorie ‘uitgestorven’ (deSeNder et al. 1995). 
Status: in Nederland sterk achteruit gegaan, geen vangsten 
na . In het direct aansluitende gebied van België en 
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klaarblijkelijk ook in duitsland, blijkt hij nog steeds voor te 
komen (deSeNder & turIN 1986, 1989).

Oecologie
eurytope bossoort van het heuvelland en het montane ge-
bied tot ca.  m, daar op vochtige plaatsen in tuinen en 
struwelen (BurMeISter 1939). Volgens Marggi (1992) wordt de 
binding aan bos pas goed duidelijk in tessin, waar de soort 
zeer algemeen is in de strooisellaag van bossen en struwelen. 
Beschaduwing en vochtigheid zijn belangrijke voorwaarden.
Vangpotten. geen vangsten.

Biologie
Nachtactief? (zie onder dispersie). de adulten kunnen wor-
den aangetroffen van maart tot oktober. Voortplanting in het 
voorjaar met ‘verse’ dieren in juni, juli en augustus (MarggI 

1992). Overwintering als volwassen dier. de larve is onbekend. 
Dispersie: dimorf (polymorf volgens HeJkal 1985). Over de 
vliegcapaciteit en kwaliteit van de vliegspieren is weinig be-
kend. desender (1989a) meldde dat één exemplaar vliegend 
overdag werd gevangen.

Bedreiging
Onvoldoende gegevens.

 Harpalus (Harpalus) attenuatus

Areaal
West-palearctische soort. In europa in het westen en het 
zuiden, tot Noord-afrika. Naar het oosten vanaf Zwitser-
land en Noord-Italië tot de Bosporus. de soort komt ook 
voor op Madeira (MacHadO 1992). Areaalkarakteristiek: , Ne-
derland: marginaal.

Voorkomen
In Nederland vooral aan de kust en in Zuid-limburg (O.a. 

BrakMaN 1940, 1963). Op de Britse eilanden voornamelijk een 
zuidelijke kustsoort, maar ook bekend van enkele zandige 
binnenlandse lokaties, noordelijk tot Noord-Wales en York-
shire (luFF 1998). Niet bekend van Ierland. Niet in denemar-
ken, Fennoscandië en duitsland. In Midden-europa zeer 
beperkt tot hier en daar de dalen van de grote rivieren, zoals 
in Zwitserland alleen in Wallis, door het rhônedal (MarggI 

1992). In België aan de kust en in het noorden, onder Noord-
Brabant, tamelijk verbreid (deSeNder 1986). 
Status: in Nederland en het omliggend gebied geen grote 
veranderingen in het aantal vangsten en vindplaatsen (de-

SeNder & turIN 1986, 1989).

Oecologie
Vooral in de duinen aan de kust en, zeldzamer, op droge, 
zandige terreinen in het binnenland (luFF 1998). In het bin-
nenland van Midden-europa op schaars begroeide zandige, 
meestal xerotherme plaatsen, vaak op kalkrijke bodem (Bur-

MeISter 1939, MarggI 1992).
Vangpotten. Groep: d ( series,  individuen). de vang-
sten komen slechts uit één terreintype, ruderaal []. dit 
geeft een incompleet beeld van de habitat van deze soort. 
Eurytopie: onvoldoende gegevens. Bodem: kalk. Vocht: . 
Begeleiders: onvoldoende gegevens.

Biologie
activiteit binnen het etmaal onbekend. Voortplanting in het 
voorjaar. Overwintering als imago. de larve is onbekend. 
Dispersie: macropteer. Vliegwaarnemingen zijn niet bekend.

Bedreiging
geen gegevens.

 Harpalus (Harpalus) autumnalis

Areaal
europese soort. In europa niet in het noorden. Zuidelijk 
tot Zuid-Frankrijk, Zuid-Italië (niet op corsica en Sardi-
nië) en Joegoslavië. Naar het oosten tot de Oeral en turkije. 
Areaalkarakteristiek: , Nederland: marginaal.

Voorkomen
In Nederland vroeger verspreider, vooral in de zandgebie-
den van de Veluwe en Noord-Brabant, thans in hoofdzaak 

 Harpalus attenuatus
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 Harpalus autumnalis

 Harpalus dimidiatus

 Harpalus distinguendus

beperkt tot het centrum van het land (Veluwe). Niet op de 
Britse eilanden en in denemarken. In Fennoscandië (lIN-

drOtH 1986) is één lokatie in Zuid-Zweden gemeld. Volgens 
Horion (1956) gaat het hier om een relictpopulatie uit de 
postglaciale steppetijd. door Silfverberg (1992) gemeld uit li-
touwen. In duitsland verbreid, maar plaatselijk in zandige 
gebieden en niet algemeen (HOrION 1941). algemener in Oost-
duitsland, maar uitgesproken zeldzaam in het westen. In 
Baden-Württemberg (trautNer 1992B) op de rode lijst. Voor 
de Zwitserse fauna een onzekere soort; alleen oude litera-
tuuropgaven bekend (MarggI 1992). Niet in Italië, in Frankrijk 
volgens Marggi (1992) zeldzaam en slechts plaatselijk in zand-
gebieden langs enkele grote rivieren zoals de rijn, Moezel, 
Seine en loire. In België min of meer fluviatiel in het mid-
den en het westen van het land (deSeNder 1986). In Vlaande-
ren als bedreigd op de rode lijst (deSeNder et al. 1995). 
Status: in Nederland en België is het aantal vindplaatsen 
achteruitgegaan (deSeNder & turIN 1986, 1989).

Oecologie
Xerofiel. een karakteristieke soort van droge graslanden op 
zandige bodem met buntgras (Corynephorus canescens), en-
gels gras (Armeria maritima) of muizenoor (Hieracium pilo
sella) (BarNdt 1976). een soort van het laagland en het mid-
delgebergte waar hij voorkomt in velden en zandige Callu
na-heiden (BurMeISter 1939). In Frankrijk in rivierduinen en 
aan de kust, vooral op kalkrijke bodem, vaak onder heide- 
of graspollen (MarggI 1992).
Vangpotten. Niet gevangen.

Biologie
Nachtactief. Voortplanting in de herfst. Overwintering als 
larve. de larve is opgenomen in de tabel van arndt (1991). 
Dispersie: brachypteer. Vliegwaarnemingen zijn niet be-
kend. Het slechte verbreidingsvermogen is mogelijk de ver-
klaring voor het feit dat de soort bij ons niet in de vaak ge-
isoleerd liggende duingebieden voorkomt.

Bedreiging
Onvoldoende gegevens. desender et al. (1995) geven aan dat 
vooral het verdwijnen van grote heidegebieden en droge, 
schrale graslanden, alsmede versnippering en vergrassing 
van deze gebieden, als belangrijke bedreigende factoren 
moeten worden gezien.

 Harpalus (Harpalus) dimidiatus 

Areaal
West-palearctische soort. In europa vooral in zuidelijk 
Midden-europa en Mediterraan, met als noordgrens de lijn 
Zuid-engeland, West-duitsland, Oostenrijk, Zuid-Oekraï-
ne. Naar het oosten tot de transkaukasus en Noord-Iran. 
Areaalkarakteristiek: , Nederland: marginaal.

Voorkomen
In Nederland in Zuid-limburg (O.a. Berger & pOOt 1970, klYN-

Stra 1941) en op enkele xerotherme lokaties in Noord-Brabant 
en langs de zuidzoom van de centrale stuwwallen (recent bij 
Wageningen, ft) (tH). Op de Britse eilanden alleen in 
Zuid-engeland en het eiland Wight, zeer plaatselijk en zeld-

zaam, vooral aan de kust en op enkele plaatsen in het bin-
nenland op kalkrijke bodem, vroeger mogelijk wijder ver-
breid (luFF 1998). Voor engeland op de waarschuwingslijst (HY-

MaN 1992). Niet in denemarken en Fennoscandië. In duits-
land in het westen en zuiden (HOrION 1941). In Baden-Würt-
temberg op de waarschuwingslijst (trautNer 1992B), evenals in 
Oostenrijk (FraNZ 1983). Verder verbreid in grote delen van 
Midden-europa en niet zeldzaam, bv. in de Zwitserse Jura 
(MarggI 1992). In het westen van Frankrijk veel zeldzamer, en 
beperkt tot kalkgebieden (HOrION 1941). In België veel oude 
waarnemingen langs de rivieren in het midden en het zuiden 
van het land, na  zijn de vangsten beperkt gebleven tot 
het zuidoosten en luxemburg (deSeNder 1986). In Vlaanderen 
als ‘uitgestorven’ op de rode lijst (deSeNder et al. 1995). 
Niet opgenomen: een buiten het Nederlandse verspreidings-
gebied vallende, ongedateerde melding uit katwijk (et). 
Status: in Nederland, maar vooral in België, is het aantal 
vindplaatsen sterk teruggelopen (deSeNder & turIN 1986, 1989).

Oecologie
gematigd xero-thermofiel. thiele (1977) meldde dat de soort 
zich bij preferentieproeven als vrij eurytherm gedroeg. een 
soort van droge, zongeëxponeerde terreinen, vooral op zuid-
hellingen met een kalkrijke, zandige of grindachtige bodem, 
zoals kalkgraslanden en met name randen van weinig be-
meste akkers (BurMeISter 1939, MarggI 1992). Ook op ruderale 
plaatsen, tuinen, wegranden en op dijken. Vooral in heuvel-
achtig terrein, in het Midden-europese bergland soms tot 
subalpien, maximaal tot ca.  m (MarggI 1992).
Vangpotten. Groep: d ( series,  individuen). de vang-
sten komen alleen van kalkgraslanden en kalkakkers []. 
Eurytopie: onvoldoende gegevens. Bodem: kalk. Vocht: . 
Begeleiders: te weinig vangsten.

Biologie
Nachtactief. Overdag in  tot  centimeter diepe gangen in 
de bodem, onder stenen of hout (BurMeISter 1939). Voortplan-
ting in het voorjaar met ovipositie vanaf mei, maar uit het 
feit dat ‘verse’ dieren zowel in het najaar als het voorjaar 
gevonden zijn (BurMeISter 1939), mag worden afgeleid dat ook 
najaarsvoortplanting plaatsvindt, met winterlarven. Het 
voedsel van de adulten is in hoofdzaak plantaardig en be-
staat voornamelijk uit zaden (HYMaN 1992). Burmeister (1939) 
meldde dat de soort bij een kweek goed in leven kon wor-
den gehouden met havermout. de larve is opgenomen in 
de tabel van arndt (1991).
Dispersie: macropteer, echter zonder gegevens over de 
vliegcapaciteiten.

Bedreiging
Volgens Hyman (1992) is hij bedreigd door het grote verlies 
aan kalkgraslandareaal en intensivering van de akkerbouw 
in voormalig weinig bemeste gebieden.

 Harpalus (Harpalus) distinguendus

Areaal
palearctische soort. In geheel europa behalve de Britse ei-
landen en het noorden van Fennoscandië. Zuidelijk tot 
Noord-afrika; ook op de azoren en Madeira. Naar het oos-
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ten tot de kaukasus, Syrië, Iran, afghanistan, centraal-
azië, tibet en Siberië. Areaalkarakteristiek: , Nederland: 
submarginaal.

Voorkomen
In Nederland verbreid en niet zeldzaam op de zandgronden. 
Niet op de Britse eilanden. In denemarken zeer zeldzaam, 
alleen enkele oude waarnemingen bekend van de zuidkust 
van de oostelijke eilanden (BaNgSHOlt 1983), wellicht ook daar 
verdwenen; inmiddels als uitgestorven op de rode lijst 
(JøruM 1995). In Fennoscandië zeer verspreid en plaatselijk in 
de zuidelijke helft van Zweden (lINdrOtH 1945, 1986). gemeld 
van alle Baltische staten (SIlFVerBerg 1992). In grote delen van 
duitsland verbreid en vooral in het westen en zuiden, plaat-
selijk talrijk (HOrION 1941). In Noord-duitsland zeldzamer. In 
Midden-europa overal verbreid en vrij algemeen, inclusief 
Zwitserland, daar vooral in de grote rivierdalen (MarggI 1992). 
In België over het gehele land verbreid (deSeNder 1986). 
Status: in Nederland en het omliggend gebied is het aantal 
waarnemingen gelijk gebleven of licht gedaald (deSeNder & 

turIN 1986, 1989).

Oecologie
Overwegend xerofiel. Bij preferentieproeven bleek een voor-
keur voor warmte (tHIele 1977). Op droge en open, zongeëx-
poneerde bodem, vooral op zand of kleiig zand met een mo-
zaïekachtige vegetatie van grassen en kruiden (lINdrOtH 1974, 

1986). In Noord-europa vooral synantroop: op ruderale plaat-
sen en in stedelijke biotopen. In Midden-europa een soort 
van de heuvels en het montane gebied, zelden tot subalpien, 
maximaal tot ca.  m (BurMeISter 1939). In Zwitserland ge-
meld van lichte, zandige bodem, vaak xerotherme plaatsen, 
maar ook van intensief bewerkt cultuurland (MarggI 1992).
Vangpotten. Groep: b ( series,  individuen). de vang-
sten komen uit droge heiden [-] en zandige akkers, inclu-
sief braaklanden [-]. Verder marginale vangsten van ru-
derale plaatsen [] en kruidenrijke graslanden []. Eury-
topie:  (pres = , en sim = ,). Bodem: zand. Vocht: . 
Begeleiders: Amara aenea ,% (,%), Harpalus affinis 
,% (,%), Pseudoophonus rufipes ,% (%), Amara 
plebeja ,% (,%), Bembidion lampros ,% (,%), 
Calathus erratus ,% (,%), Calathus melanocephalus/
cinctus ,% (,%) en Syntomus foveatus ,% (,%).

Biologie
dagactief, vooral bij zonneschijn. Voortplanting overwe-
gend in het voorjaar met overwintering van de imago’s, 
maar ook najaarsvoortplanting met larveoverwintering. de 
imago’s zijn geobserveerd bij het eten van slakkeneieren (lIN-

drOtH 1945). de larve is opgenomen in de tabel van arndt 
(1991).
Dispersie: macropteer. diverse vliegwaarnemingen, o.a. uit 
drenthe, per halve maand: april /, mei / en juni / 
(tVH). Ook overdag bij zonnig weer vliegend waargenomen 
(lINdrOtH 1986). desender (1989a) vond uitsluitend optimaal 
ontwikkelde vleugels en volledig ontwikkelde vliegspieren.

Bedreiging
Niet bedreigd. Bruikbaar als indicatorsoort van gematigd 
xerotherme terreintypen, bij voorkeur in combinatie met 
andere soorten.

 Harpalus (Harpalus) honestus 

Areaal
palearctische soort. In Midden-europa en het Mediterrane 
gebied. Naar het oosten tot klein-azië en West-Siberië. 
Areaalkarakteristiek: , Nederland: marginaal.

Voorkomen
In Nederland tot op heden slechts één geverifieerde vangst 
uit uden (ft, ) (du). klynstra (1939) meldde dat alle 
dieren die onder de naam H. honestus in de collecties voor-
komen, tot een variatie van H. rufipalpis gerekend moeten 
worden. recente controles van het materiaal in de musea 
van leiden en amsterdam van o.a. de meldingen uit everts 
(1925), bevestigden dat (ka, tg). Ook een recente literatuurmel-
ding van een vangst bij Wolfheze (ft) (SterreNBurg 1989) 
betrof niet deze soort. recentelijk ontdekt op de Britse ei-
landen aan de kust van cumbria (bij Whitehaven); oude 
waarnemingen zijn bekend van Zuid-engeland (Berkshire) 
en mogelijk recent geïntroduceerd in Noordwest-engeland 
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(luFF 1998). Niet in denemarken en Fennoscandië. In duits-
land in het westen en zuiden, in warme gebieden (HOrION 

1941). In Zwitserland eveneens in de warmtegebieden van 
Wallis, tessin en de zuidflank van de Jura (MarggI 1992). In 
België in het oosten, met een uitloper in de richting van 
Zuid-limburg, waar de soort waarschijnlijk zal kunnen 
worden gevonden (deSeNder 1986). Op de Vlaamse rode lijst 
als ‘uitgestorven’ (deSeNder et al. 1995).
Status: de actuele status van deze soort is voor Nederland 
en het omliggend gebied moeilijk vast te stellen. Het is niet 
zeker of de soort bij ons nog voorkomt.

Oecologie
Xero-thermofiel. een soort van het laagland en de bergen, 
tot alpien, ca.  m (BurMeISter 1939, MarggI 1992). Op open, 
droge, zandige of grindachtige bodem met doorgaans wei-
nig humus. Vooral op zonnige hellingen, ruderale plaatsen 
en overhoekjes in cultuurland, maar altijd op zeer ijl be-
groeide, schaduwarme plekken.
Vangpotten. Niet gevangen. de vangsten die onder deze 

naam voorkomen in vroegere publicaties, die (mede) geba-
seerd zijn op het Nederlandse gegevensbestand (ZIe O.a. turIN 

et al. 1991), moeten blijkens bovengenoemde controles tot an-
dere soorten behoren.

Biologie
dagactief? Voortplanting waarschijnlijk in het voorjaar met 
overwintering als imago. de larve is opgenomen in de tabel 
van arndt (1991). 
Dispersie: polymorf. een deel van de dieren met volledig 
ontwikkelde vleugels bezat ook volledig ontwikkelde vlieg-
spieren. Vliegwaarnemingen zijn niet bekend.

Bedreiging
geen gegevens.

 Harpalus (Harpalus) latus 

Areaal
palearctische soort. In geheel europa, behalve het zuiden. 
Zuidelijk loopt de grens door Noord-Spanje, Noord-Italië 
en Bosnië. Naar het oosten tot in Siberië en de kaukasus en 
centraal-azië. Areaalkarakteristiek: , Nederland: centraal.

Voorkomen
In Nederland min of meer beperkt tot de duinen en de ho-
gere gronden. Op de Britse eilanden verbreid en gewoon, 
vooral in het noorden (luFF 1998). In denemarken (BaNgSHOlt 

1983) en ook het overgrote deel van Fennoscandië verbreid en 
algemeen, alleen in het noorden en noordwesten meer 
plaatselijk (lINdrOtH 1945, 1986). In duitsland in het gehele ge-
bied, en vooral in zandige gebieden overal gewoon (HOrION 

1941). In Zwitserland en geheel overig Midden-europa niet 
zeldzaam (MarggI 1992). In België eveneens verbreid in het ge-
hele land (deSeNder 1986). 
Status: in Nederland en het omliggend gebied zijn geen 
grote veranderingen in het aantal waarnemingen geconsta-
teerd (deSeNder & turIN 1986, 1989).

Oecologie
eurytoop, mesofiel. Op bijna alle soorten niet te droge bo-
dem. Hoewel in hoofdzaak in zandige gebieden, volgens 
lindroth (1986) minder op pure zandgrond dan op zand met 
enige bijmenging van klei en humus. Volgens luff (1998) op 
tamelijk droge, maar niet te warme plaatsen. Zowel in open 
terreintypen, zoals akkers, graslanden of ruderale plaatsen, 
als in lichte, open bossen. In Midden-europa tot alpien, ca. 
 m (BurMeISter 1939, MarggI 1992). Hoog in de bergen ook 
boven de boomgrens op alpiene steppen.
Vangpotten. Groep: a ( series, . individuen). de 
vangsten komen vooral van heiden [-], maar bijna niet uit 
het hoogveen [] en vegetaties met buntgras (Corynephorus 
canescens) []. Verder is de soort talrijk in uiteenlopende 
graslandtypen [, , -] en jonge bosaanplant []. In 
bossen wordt de aanwezigheid snel minder naarmate het 
bos dichter wordt [-]. Hij mijdt de duinen [-], de 
zeer natte en instabiele drooggevallen gronden [, -, -

] en oevers [-]. Eurytopie:  (pres = , en sim = 
,). Bodem en Vocht: geen voorkeur. Begeleiders: Amara 
lunicollis ,% (,%), Calathus melanocephalus/cinctus 
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,% (,%), Pterostichus niger ,% (,%), wederzijds 
> % Poecilus versicolor % (,%), Pterostichus diligens 
,% (%), Poecilus lepidus ,% (,%) en Bradycellus 
ruficollis ,% (,%).

Biologie
dagactief, op zonnige plaatsen vaak al zeer vroeg in het jaar. 
Bijna gedurende het gehele jaar actief, met doorgaans een 
maximum in mei-juni. Voortplanting vindt plaats in het 
voorjaar én in de herfst, met de meeste ‘verse’ dieren in 
Zweden in juli (lINdrOtH 1986). Overwintering als larve en 
imago. Volgens den Boer & den Boer-daanje (1990) en 
larsson (1939) een zomervoortplanter (mei-half augustus). In 
denemarken werden larven geobserveerd van februari tot 
september, met een top in mei (larSSON 1939). de larve is op-
genomen in de tabellen van arndt (1991) en luff (1993). 
Dispersie: macropteer. Marggi (1992) vermeldde dat de soort 
tot vliegen in staat is, maar dit weinig doet. desender (1989a) 
vond bij het Belgische materiaal relatief kleine vleugels en 
uitsluitend dieren zonder volledig ontwikkelde vliegspieren, 
terwijl den Boer et al. (1980) relatief grotere vleugels vonden. 
uit het drentse gebied zijn ook vliegwaarnemingen be-
kend, per halve maand: juli / (tVH).

Bedreiging
Niet bedreigd, niet bruikbaar als indicatorsoort.

 Harpalus (Harpalus) luteicornis 

Areaal
palearctische soort. In europa van Zuid-Zweden tot het 
centraal-Massief in Frankrijk, Noord-Italië, Bosnië en roe-
menië. Naar het oosten tot in Siberië, Baikal? Areaalkarak-
teristiek: , Nederland: submarginaal.

Voorkomen
In Nederland zeer verspreide waarnemingen langs de kust 
en een aantal oude opgaven uit het zuidelijke binnenland. 
Niet op de Britse eilanden en in denemarken. In Fennos-
candië meest waarnemingen van zwervende immigranten, 
maar wellicht gevestigd langs de zuidwestkust van Zweden 
(lINdrOtH 1945, 1986). In duitsland over het gehele gebied, 
maar steeds zeer plaatselijk en incidenteel, (HOrION 1941). In 
Zwitserland verbreid in de Jura, het Mittelland, de alpen, 
Wallis, graubünden en tessin (MarggI 1992). In België weinig, 
zeer verspreide vangsten uit het midden en het oosten van 
het land (deSeNder 1986). 
Status: in Nederland en het omliggend gebied geen bedui-
dende veranderingen in het aantal waarnemingen (deSeNder 

& turIN 1986, 1989). Het is merkwaardig dat hij, ondanks de 
grote zeldzaamheid, nergens op rode lijsten in de bedreig-
de categorieën valt.

Oecologie
Mesofiel tot hygrofiel (MaNdl 1978). Volgens Barndt et al. (1991) 
echter overwegend xerofiel. de oecologie is slecht bekend, 
omdat hij pas relatief laat is onderscheiden van H. xantho
pus (lINdrOtH 1974, 1986). In het noorden in lichte bossen, maar 
ook op opener terrein; van het laagland tot in het montane 
gebied, zeldzamer subalpien, tot maximaal ca.  m (Bur-

MeISter 1939). Marggi (1992) gaf aan dat de oecologische aan-
duidingen van koch (1989) op zijn minst onvolledig zijn met 
betrekking tot Midden-europa. In Zwitserland vooral in de 
uiterwaarden van rivieren, op weinig begroeide zandige of 
grindachtige strandjes. Amara schimperi wordt genoemd als 
begeleidende soort (MarggI 1992).

Vangpotten. Groep: z(b) ( series,  individuen). de wei-
nige vangsten komen uit duingebieden aan de kust [-]. 
Eurytopie:  (pres = , en sim = ,). Bodem: geen 
voorkeur. Vocht: . Begeleiders: onvoldoende gegevens.

Biologie
dagactief (BurMeISter 1939). Voortplanting waarschijnlijk 
voornamelijk in het voorjaar, slechts weinig activiteit van de 
volwassen dieren in de herfst (larSSON 1939). Overwinterende 
adulten zijn gevonden in graspollen (MarggI 1992). de larve is 
onbekend. 
Dispersie: macropteer. Vliegwaarnemingen zijn bekend, 
maar gegevens over de kwaliteit van vliegspieren niet.

Bedreiging
Onvoldoende gegevens.

 Harpalus (Harpalus) melancholicus 

Areaal
West-palearctische soort. In europa langs de kusten vanaf de 
Middellandse Zee tot Zuid-Zweden en op diverse plaatsen in 
zandige gebieden in het binnenland. Naar het oosten tot 
klein-azië. Areaalkarakteristiek: , Nederland: submarginaal.

Voorkomen
In Nederland aan de kust en één oude vangst in Zuid-lim-
burg. Op de Britse eilanden alleen aan de zuidkust van en-
geland (o.a. east anglia), weliswaar verbreid over een groot 
gebied, maar het betreft hier alleen waarnemingen van  
en ouder (luFF 1998). er is één recente vangst bekend uit 
Zuid-Wales. In groot-Brittannië op de rode lijst (HYMaN 

1992). In denemarken zeer zeldzaam op de oostelijke eilan-

 Harpalus latus

 Harpalus luteicornis

hoofdstuk 8 de soorten: harpalus
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 Harpalus modestus 

 Harpalus neglectus  

den, slechts enkele vangsten (BaNgSHOlt 1983); op de rode 
lijst (JøruM 1995). In Fennoscandië alleen aan de kust in 
Zuid-Zweden en op Öland en gotland (lINdrOtH 1945, 1986). 
In duitsland in het westen zeer plaatselijk en zeldzaam, 
maar algemener in Oost-duitsland in zandige gebieden aan 
de kust en in het binnenland (HOrION 1941). Voor de omge-
ving van Berlijn op de rode lijst (BarNdt et al. 1991). Niet in 
Zwitserland en Oostenrijk. In België slechts enkele oude 
waarnemingen aan de kust (deSeNder 1986). Op de Vlaamse 
rode lijst als ‘uitgestorven’ (deSeNder et al. 1995). 
Status: in Nederland enkele recente waarnemingen en mis-
schien stabiel. te weinig vangsten om een goede indruk te 
krijgen in samenhang met omliggend gebied (deSeNder & tu-

rIN 1986, 1989).

Oecologie
Xerofiel. de soort heeft een sterk op H. flavescens gelijkende 
oecologie en is eveneens sterk gebonden aan droge en schra-
le, zandige terreinen, gewoonlijk in duinen aan de kust tus-
sen zandhaver (Leymus arenarius) (lINdrOtH 1974, 1986, luFF 1998). 
Bij ons nog niet gevonden op stuifzanden in het binnen-
land. In het binnenland zeer zeldzaam op schrale graslan-
den onder buntgras (Corynephorus canescens) of alsem (Arte
misia). een soort van het laagland (BurMeISter 1939). Volgens 
Barndt et al. (1991) soms ook op droge heiden.
Vangpotten. Groep: z(b) ( series,  individuen). de wei-
nige vangsten komen uit duingrasland []. Eurytopie, Bo-
dem, Vocht en Begeleiders: te weinig vangsten.

Biologie
Nachtactief. Overdag ingegraven tussen plantenwortels. 
Voortplanting vooral in het voorjaar met imago-overwinte-
ring, daarnaast ook reproductie in de herfst met winterlar-
ven. de larve is onbekend. 
Dispersie: macropteer. diverse vliegwaarnemingen zijn be-
kend.

Bedreiging
als grootste bedreiging ziet Hyman (1992) het verloren gaan 
van duinen en stranden, en de te intensieve recreatie, waar-

bij met name betreding en paardrijden schadelijk zijn. de 
soort is waarschijnlijk vrij kwetsbaar en treedt bovendien te 
incidenteel op om bruikbaar als indicator te kunnen zijn.

 Harpalus (Harpalus) modestus 

Areaal
palearctische soort. In europa vanaf Zuid-Zweden tot het 
noorden van het europese Mediterrane gebied. Naar het 
oosten tot Siberië en Japan. Areaalkarakteristiek: , Neder-
land: submarginaal.

Voorkomen
In Nederland waargenomen in de zandgebieden op xero-
therme plaatsen, meest oude vangsten, vooral afkomstig van 
de zuidelijke Veluwezoom uit de omgeving van Wagenin-
gen en arnhem. de meest recente vangst bij tilburg (ft, 
) (HJk). Niet op de Britse eilanden, denemarken en 
Fennoscandië. In duitsland verbreid, behalve in het noor-
den. Over het algemeen zeer zeldzaam en plaatselijk, tegen-
woordig bijna overal bedreigd, alleen in West- en Zuid-
duitsland soms iets algemener (HOrION 1941, trautNer & Mül-

ler-MOtZFeld 1995). In de omgeving van Berlijn (BarNdt et al. 

1991) en Baden-Württemberg (trautNer 1992B) op de rode 
lijst als zeer bedreigd. Ook in Oostenrijk (FraNZ 1983) en 
Zwitserland, waar de soort zeer verspreid voorkomt, op de 
rode lijst (MarggI 1992). In België verspreide waarnemingen, 
maar ook daar zeldzaam (deSeNder 1986). In Vlaanderen als 
zeer bedreigd op de rode lijst (deSeNder et al. 1995). 
Status: in Nederland en het omliggend gebied, evenals in 
overig Noordwest-europa, is het aantal waarnemingen van 
deze soort sterk achteruitgegaan (deSeNder & turIN 1986, 1989).

Oecologie
Xero-thermofiel. Vooral in warme zandgebieden in open 
terreintypen zoals droge heiden, zandige akkers, braaklan-
den en woeste gronden, vanaf het laagland tot maximaal ca. 
 m in het bergland (BurMeISter 1939, MarggI 1992).
Vangpotten. geen vangsten.

Biologie
Nachtactief? Voortplanting waarschijnlijk in het voorjaar, 
met imago-overwintering. Mogelijk ook nog reproductieac-
tiviteit in het najaar. de larve is onbekend. 
Dispersie: macropteer, maar vliegwaarnemingen ontbreken.

Bedreiging
Onvoldoende gegevens over de oorzaken van de bedreiging 
of over de waarde als indicatorsoort. Mogelijk hangt de be-
dreiging samen met het verdwijnen van droge, schrale gras-
landen in heidecomplexen (VergelIJk: deSeNder et al. 1995).

 Harpalus (Harpalus) neglectus 

Areaal
West-palearctische soort. In europa vooral in het zuidwes-
ten, tot Noord-afrika. Niet overal in het binnenland van 
Midden-europa. Naar het oosten tot Oekraïne. Areaalka-
rakteristiek: , Nederland: submarginaal.
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 Harpalus honestus  

 Harpalus latus

 Harpalus luteicornis
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Voorkomen
In Nederland vooral langs de duinkust en op de Veluwe. 
klaarblijkelijk praktisch ontbrekend in de heide-stuifzand-
complexen van Noord-Brabant en drenthe. Op de Britse 
eilanden beperkt tot de westelijke en zuidelijke duinkusten 
van engeland en Wales (luFF 1998). Niet in Schotland en afge-
voerd van de Ierse lijst (SpeIgHt et al. 1982). In denemarken 
verspreid langs de westkust en oostkust (BaNgSHOlt 1983). In 
Fennoscandië alleen aan de uiterste zuidkust van Zweden 
(lINdrOtH 1945, 1986). In grote delen van duitsland, maar alleen 
algemener in de grote heidegebieden in het noorden en aan 
de kust (HOrION 1941); voor de omgeving van Berlijn als be-
dreigd op de rode lijst (BarNdt et al. 1991). In het westen en 
het zuiden slechts zeer incidenteel. Niet in Oostenrijk, in 
Zwitserland alleen oude literatuuropgaven (MarggI 1992). In 
Italië niet in het noorden, maar wel in toscane. In België in 
de zandgebieden in het noorden, ten zuiden van Noord-
Brabant en aan de kust, merendeels oude waarnemingen 
(deSeNder 1986). In Vlaanderen als zeer bedreigd op de rode 
lijst (deSeNder et al. 1995). 
Niet opgenomen: een onwaarschijnlijke melding uit de 
Biesbosch (ft) uit . 
Status: in Nederland en het omliggend gebied is het aantal 
vindplaatsen sterk teruggelopen en de soort dreigt uit ons 
gebied te verdwijnen (deSeNder & turIN 1986, 1989). Waarschijn-
lijk al verdwenen uit grote delen van het Zeeuwse en Zuid-
Hollandse duingebied.

Oecologie
Zeer xerofiel. de soort komt voor in open terreinen, waar 
los (stuivend) zand voorkomt, vooral bij plaatselijke, uiterst 
ijle begroeiing van buntgras (Corynephorus canescens) en 
mossen, bijvoorbeeld op net vastgelegd stuifzand (lINdrOtH 

1974, 1986). als de successie verschuift in de richting van de 
dichtere struikheide (Calluna vulgaris), verdwijnt de soort. 
daarnaast ook gevonden aan de kust, in open duinen. Bij 
preferentieproeven bleek geen duidelijke voorkeur voor fijn 
zand als substraat (lINdrOtH 1949, tHIele 1977), maar bij een stu-
die over de loopkeverfauna van vegetaties met buntgras in 
denemarken, vond Schjøtz-christensen (1957) wel een voor-
keur voor hoge temperaturen (-°c). Min of meer be-
perkt tot het laagland en lichte heuvels (BurMeISter 1939). als 
begeleidende soorten worden genoemd: Harpalus anxius, H. 
servus en H. smaragdinus (lINdrOtH 1986).
Vangpotten. Groep: b ( series,  individuen). de 
hoogste scores in mozaïekheiden met grassen en vegetaties 
met buntgras (Corynephorus canescens) [-] en in mindere 
mate in enkele terreintypen in de duinen [-, ] en 
schraal grasland []. Eurytopie:  (pres = , en sim = 
,). Bodem: zand. Vocht: . Begeleiders: Calathus erratus 
,% (,%), Calathus fuscipes ,% (,%), Broscus cep
halotes ,% (,%), Calathus ambiguus ,% (,%), 
Harpalus servus ,% (,%), Syntomus foveatus ,% 
(,%), Calathus melanocephalus/cinctus ,% (,%), Noti
ophilus aquaticus ,% (,%), Notiophilus germinyi ,% 
(,%), Amara lunicollis ,% (,%) en Carabus problema
ticus ,% (,%).

Biologie
Nachtactief. de dieren kunnen zich zeer diep tussen de 
wortels van planten in de bodem ingraven. Ze komen vrij 

laat in het voorjaar tevoorschijn en zijn pas vanaf half mei 
wat talrijker (larSSON 1939). Voortplanting vooral in het late 
voorjaar en de zomer, maar ook in de herfst met winterlar-
ven (ScHJøtZ-cHrISteNSeN 1965). de larve is opgenomen in de 
tabel van luff (1993). 
Dispersie: in de literatuur veelal gerapporteerd als dimorf 
(O.a. luFF 1998), maar desender (1989a) trof in Vlaanderen alleen 
ongevleugelde dieren aan. Vliegwaarnemingen zijn dan ook 
niet bekend. Naar alle waarschijnlijkheid een zeer slechte 
verbreider, hetgeen onder meer is af te leiden uit het feit dat 
hij niet te vinden is in grote delen van het land (drenthe, 
Noord-Brabant) waar de geschikte terreintypen ogenschijn-
lijk wel voorhanden zijn.

Bedreiging
de soort is mogelijk bedreigd door de achteruitgang in op-
pervlakte van het stuifzandbiotoop met buntgras, en/of 
door versnippering van deze terreinen en duingebieden. In 
combinatie met o.a. Amara equestris en Harpalus servus een 
zeer goede indicator van bovengenoemd biotooptype. door 
het vermoedelijk slechte verbreidingsvermogen, mogelijk 
ook bruikbaar voor het testen van verbindingen (corridors) 
in heide-stuifzand-complexen. Mede om dezelfde reden zal 
de soort gebaat zijn bij het behoud van grote, aaneengeslo-
ten stuifzand-, schraal grasland- en duincomplexen.

 Harpalus (Harpalus) picipennis 

Areaal
palearctische soort. de verspreiding van deze soort is slecht 
bekend, omdat hij vaak verwisseld is met H. pumilus (= H. 
vernalis). In Midden-europa voornamelijk aan de kust en 
op xerotherme, zandige terreinen hier en daar in het bin-
nenland. Naar het oosten tot Oost-Siberië (lINdrOtH 1986). 
Areaalkarakteristiek: , Nederland: submarginaal.

Voorkomen
In Nederland aan de kust en op enkele plaatsen in het bin-
nenland, vooral in de omgeving van arnhem en Nijmegen. 
Ook uit dit gebied slechts één recente melding, van gennep  Harpalus picipennis

hoofdstuk 8 de soorten: harpalus
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. Figuur , blz.  (gt, ) (He). Niet op de Britse eilanden (luFF 1998). In 
denemarken en het uiterste zuiden van Zweden, zeer zeld-
zaam, slechts enkele incidentele waarnemingen (BaNgSHOlt 

1983, lINdrOtH 1945, 1986); op de rode lijst (JøruM 1995). In duits-
land komt hij over een groot deel van het gebied voor, maar 
vooral in het noorden aan de kust en in het oosten (HOrION 

1941). In het westen en zuiden uiterst zeldzaam en lokaal. In 
Berlijn (BarNdt et al. 1991) en Baden-Württemberg (trautNer 

1992B) op de rode lijst. In Oostenrijk vrij verbreid maar 
zeldzaam, en eveneens op de rode lijst (FraNZ 1983). Niet in 
Zwitserland; alle vroegere opgaven hadden betrekking op 
H. pumilus (MarggI 1992). In Frankrijk zeer zeldzaam en plaat-
selijk. Niet in België (deSeNder 1986). 
Status: in Nederland is, ondanks de stijgende verzamelin-
tensiteit, het aantal vindplaatsen sterk teruggelopen (deSeN-

der & turIN 1986, 1989). Over het omliggend gebied is onvol-
doende bekend.

Oecologie
Xerofiel. een soort van droge zandgronden met een open, 

mozaïekachtige vegetatie, soms samen met H. pumilus, 
maar strikter dan deze gebonden aan los zand (lINdrOtH 1986). 
Volgens Burmeister (1939) een soort van het laagland, voorna-
melijk aan de kust.
Vangpotten. Groep: b ( series,  individuen). de vang-
sten komen alle uit een uitvoerige inventarisatie van het 
duingebied bij Oostvoorne, in hoofdzaak uit duingrasland 
[], duinstruweel [] en schraal (binnenland)grasland []; 
de vangst in een klein vochtig bosje [] in hetzelfde gebied, 
moet als atypisch worden beschouwd. Eurytopie:  (pres = 
, en sim = ,). Bodem: geen voorkeur. Vocht: . Bege-
leiders: onvoldoende gegevens.

Biologie
Nachtactief. Voortplanting uitsluitend in het voorjaar, met 
zomerlarven. Jonge dieren zijn gevonden in de herfst. Over-
wintering als imago. de larve is onbekend. 
Dispersie: dimorf. de vleugels van de brachyptere vorm be-
reiken amper de helft van de lengte van de dekschilden (lIN-

drOtH 1945). lindroth (1949), noteert hem al als een soort 
waarvan vliegwaarnemingen bekend zijn. dit werd beves-
tigd door de Hongaarse lichtvalvangsten van kádár & Szél 
(1995).

Bedreiging
geen gegevens.

 Harpalus (Harpalus) laevipes .

Synoniem
Harpalus quadripunctatus dejean.

Areaal
palearctische soort, boreomontaan. Vanaf Ierland en groot-
Brittannië tot hoog in het noorden en zuidelijk tot Midden-
Frankrijk, de pyreneeën en in de gebergten van Midden-
europa, Joegoslavië, roemenië, Bulgarije, West en Zuid-
rusland. Naar het oosten tot in klein-azië, de kaukasus en 
Siberië. Areaalkarakteristiek: , Nederland: subcentraal.

Voorkomen
In Nederland een vrij recente, noordelijke immigrant, die 
thans in grote delen van de centrale stuwwallen, Overijssel en 
drenthe voorkomt. Op de Britse eilanden de laatste tijd 
voornamelijk noordelijke waarnemingen uit Ierland, Schot-
land en Wales, maar steeds zeer plaatselijk. er zijn oudere 
waarnemingen uit het zuiden (luFF 1998). In groot-Brittannië 
is het eerder een soort met een inkrimpend verspreidingsge-
bied, en Hyman (1992) plaatste hem dan ook op de waarschu-
wingslijst. In denemarken vooral verbreid in het oosten en 
op de eilanden (BaNgSHOlt 1983). In Fennoscandië verbreid over 
het gehele gebied, het meest echter waargenomen in Zuid-
Zweden (lINdrOtH 1945, 1986). In duitsland volgens Horion (1941) 
vooral een oostelijke soort die met name in de bergen vrij al-
gemeen is, maar die, naar het westen toe, ook in de bergen 
geleidelijk aan steeds zeldzamer wordt. In Zwitserland ver-
breid, maar plaatselijk (MarggI 1992). In België vooral in het 
oosten (deSeNder 1986), maar thans in Vlaanderen als zeer be-
dreigde soort op de rode lijst (deSeNder et al. 1995). Horion 
(1954) merkte op dat H. laevipes een soort is met een Noord- 
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en Midden-europese verspreiding (dus niet boreoalpien), die 
behoort tot een groep van soorten die min of meer continu 
verspreid zijn vanaf Noord-Scandinavië, en vanaf zuidelijk 
Midden-europa een montaan tot alpien karakter krijgen; 
hiertoe behoren onder andere ook: Notiophilus aquaticus, N. 
germinyi, Calathus micropterus en Cymindis humeralis. 
Niet opgenomen: een oude melding uit den Haag (et). 
Status: in Nederland pas aan het eind van de vorige eeuw 
voor het eerst gevangen in gieten (drenthe) en klynstra (1951) 
meldde slechts zeven vindplaatsen voor Nederland, maar dit 
aantal is sedertdien snel gegroeid (zie fig. , blz. ). 
Waarschijnlijk een recente immigrant (VergelIJk OOk de kaartJeS 

IN turIN & deN BOer 1988). In België lijkt de soort juist te verdwij-
nen (laatste melding: anderlecht ) (deSeNder et al. 1995). 
Het is uit de gegevens van het omliggend gebied moeilijk op 
te maken of het plaatselijk om voor- of achteruitgang, dan 
wel om (door klimaat veroorzaakte?) verschuivingen in het 
verspreidingsgebied gaat (deSeNder & turIN 1986, 1989).

Oecologie
In Noord-europa een vrijwel exclusieve bossoort, vooral van 
schaduwrijke loof- of gemengde bossen op matig vochtige 
zandige, venige of grindachtige bodem (lINdrOtH 1986). Vooral 
op de Britse eilanden in veel opener terrein tussen mossen en 
bladeren, aan bosranden, in hoge, dichte kruidenvegetaties of 
onder struiken. In Fennoscandië in de bergen tot aan de ber-
kenzone. Ook in België meer in x km-hokken met > 
% bos (deSeNder 1986). In drenthe meer in de randen van 
het bos dan in het centrum (deN BOer 1977), en over het alge-
meen lijkt hij bij ons in de wat lichtere bostypen voor te ko-
men. In Midden-europa van het heuvelland tot in het mon-
tane gebied, maar slechts zelden tot alpiene hoogte, tot maxi-
maal ca.  m, soms op grasland boven de boomgrens 
(BurMeISter 1939). In Zwitserland volgens Marggi (1992) meer een 
eurytope veldsoort dan een uitgesproken bossoort, met een 
voorliefde voor beschaduwde terreintypen, behalve in heggen 
en struwelen ook in hoge kruidenvegetaties.
Vangpotten. Groep: d ( series, . individuen). de 
vangsten komen voornamelijk uit de matig vochtige tot 
vochtige bostypen [-] en vochtig struweel [], maar ook 
uit de jonge bosaanplanten []. een soort die ook talrijk is 
aangetroffen in houtwallen, o.a. in het noordelijk Wester-
kwartier in groningen (NeleMaNS 1979). enkele vangsten ko-
men uit de droge heidevegetaties [-]. Eurytopie:  (pres = 
, en sim = ,). Bodem: veen. Vocht: . Begeleiders: Pte
rostichus oblongopunctatus ,% (%), Notio philus bigutta
tus ,% (,%), Pterostichus niger ,% (,%), Calathus 
rotundicollis % (,%), Loricera pilicornis ,% (,%), 
Notiophilus rufipes ,% (,%), Pterostichus nigrita/rhaeti
cus ,% (,%), Leistus rufomarginatus ,% (,%) en 
Nebria brevicollis ,% (,%).

Biologie
Nachtactief. Voortplanting in het voorjaar met zomerlarven 
en in het najaar met winterlarven volgens lindroth (1945, 

1986), ‘verse’ dieren in Zweden zowel in april-mei als van 
eind juli tot half augustus. larsson (1939) noemt hem een 
voorjaarssoort en den Boer (1977, 1990) noteert hem als voor-
jaars-/ zomervoortplanter (mei-eind juli). Bij ons slechts 
weinig herfstactiviteit. Overwintering als imago en als larve. 
de adulten zijn waarschijnlijk fytofaag en foerageren op za-

den. de larve is opgenomen in de tabellen van arndt (1991) 
en luff (1993). 
Dispersie: macropteer. Vliegwaarnemingen o.a. uit dren-
the, per halve maand: mei /, juni / (tVH). regelmatig 
aangetroffen in aanspoelsel.

Bedreiging
In groot-Brittannië, waar hij meer dan bij ons een veld-
soort is, ziet Hyman (1992) bedreiging in bebossingen en in-
tensivering van de landbouw. In Nederland is er eerder 
sprake van een toe- dan een afname, en bebossing lijkt hier 
niet in het nadeel te werken. tot er meer gegevens bekend 
zijn over de oorzaken van de grote, recente verandering in 
het verspreidingsgebied van deze soort, weinig bruikbaar als 
indicatorsoort.

 Harpalus (Harpalus) rubripes

Areaal
West-palearctische soort. In praktisch geheel europa, be-
halve het noorden van Fennoscandië en rusland. Naar het 
oosten tot de kaukasus en West-Siberië. Areaalkarakteris-
tiek: , Nederland: subcentraal.

Voorkomen
In Nederland vooral in de warmere streken, met name op 
de zuidhellingen van de stuwwallen en rivierdijken, op de 
zandgronden en in Zuid-limburg. Op de Britse eilanden 
vrij algemeen in het zuiden en het oosten van engeland, 
zeldzamer in Wales, Schotland en Ierland; dichter bij de 
noordgrens min of meer beperkt tot de kuststreken (luFF 

1998). In denemarken verbreid en vrij algemeen (BaNgSHOlt 

1983). In Fennoscandië vooral in het zuiden van Zweden, 
voor het overige slechts incidentele waarnemingen (lINdrOtH 

1945, 1986). In duitsland in praktisch het gehele gebied niet 
zeldzaam, in warme gebieden vaak algemeen (HOrION 1941). In 
Zwitserland rekent Marggi (1992) hem, naast H. affinis, tot de 
meest algemene Harpalus-soorten. In België in het hele land 
(deSeNder 1986). 

 Harpalus laevipes

 Harpalus rubripes
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 Harpalus picipennis 

 Harpalus laevipes

 Harpalus rubripes
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Status: alleen in Nederland is het aantal vindplaatsen dui-
delijk minder geworden, in het omliggend gebied overal 
min of meer gelijk gebleven (deSeNder & turIN 1986, 1989).

Oecologie
gematigd xero-thermofiel tot mesofiel. Vooral op vrij dro-
ge, grindachtige, zandige of kalkrijke leembodem met een 
vrij schaarse, korte vegetatie met o.a. tijm (Thymus), zeeal-
sem (Artemisia maritima) en/of grassen, maar zeldzaam in 
vegetaties met buntgras (Corynephorus canescens) of in de 
duinen (lINdrOtH 1974, 1986). kennelijk aangetrokken door 
menselijke activiteiten, op weinig bemeste cultuurgronden 
zoals kalkgrasland, braakland, zandafgravingen en op rude-
rale plaatsen. In België met een voorkeur voor x km-
hokken met kalkbodem. In Midden-europa een vrij eury-
tope veldsoort, eveneens met een zekere voorkeur voor 
kalkbodem, die voorkomt van het laagland tot een hoogte 
van ca.  m (BurMeISter 1939, MarggI 1992).
Vangpotten. Groep: d ( series,  individuen). de 
vangsten komen voor het belangrijkste deel uit struwelen in 
het binnenland [], ruderale plaatsen [] en kalkgraslan-
den []. de overige vangsten komen uit min of meer xero-
therme, open terreintypen zoals heidevegetaties [-], gras-
landen [-] en drooggevallen gronden [-]. de vang-
sten in het eiken-haagbeukenbos [], komen uit aan kalk-
grasland grenzende bosranden in Zuid-limburg. Euryto-
pie:  (pres = , en sim = ,). Bodem: kalk. Vocht: . 
Begeleiders: geen.

Biologie
Waarschijnlijk uitsluitend nachtactief; in preferentieproeven 
bleek hij lichtschuw (tHIele 1977). larsson (1939) veronderstelt 
dat het een herfstvoortplanter is. Volgens lindroth (1986) en 
luff (1998) heeft de voortplanting vooral in het in het voor-
jaar plaats, maar wellicht gedeeltelijk ook in de zomer en 
herfst. Overwintering in Zwitserland, volgens Marggi (1992) 
evenwel meer als larve dan als imago. de cyclus is mogelijk 
gespreid over twee jaar, waarbij een klein deel van de ‘verse’ 
dieren al in het zeer late najaar kan verschijnen, maar het 
merendeel in de late lente of zomer van het volgende jaar. 
reproductie vindt dan pas het daarop volgende jaar plaats. 
de larve is opgenomen in de tabellen van arndt (1991) en 
luff (1993). 
Dispersie: macropteer. Slechts weinig dieren bezitten vlieg-
spieren, al dan niet in autolyse (deSeNder 1989a). enkele vlieg-
waarnemingen zijn bekend, o.a. uit drenthe, per halve 
maand: mei /, juni / (tVH). In de IJsselmeerpolders op 
veel plaatsen aangetroffen, maar hij behoorde niet tot de 
vroege immigranten. de soort is recent nog aangetroffen in 
akkerranden in Zuidelijk Flevoland (SIepel et al. 1996).

Bedreiging
Het is niet waarschijnlijk dat deze soort bedreigd wordt. 
Niet goed bruikbaar als indicatorsoort.

 Harpalus (Harpalus) rufipalpis 

Synoniem
Harpalus rufitarsis (duftschmid).

Areaal
West-palearctische soort. In europa van Zuid-Zweden tot 
aan de Middellandse Zee. Naar het oosten tot klein-azië en 
de kaukasus. Areaalkarakteristiek: , Nederland: submargi-
naal.

Voorkomen
In Nederland oostelijk, op de hogere gronden, vooral in de 
warmere gebieden. Op de Britse eilanden alleen algemeen 
in het zuiden van engeland, maar verder verspreid en plaat-
selijk in de rest van engeland, Wales en Ierland (luFF 1998). In 
denemarken verspreid en vrij zeldzaam, maar toenemend 
(BaNgSHOlt 1983). In Fennoscandië alleen in het zuiden van 
Zweden, zeldzaam en zeer lokaal maar eveneens toenemend 
(lINdrOtH 1945, 1986). In duitsland zeldzaam in het noorden, 
maar vooral in het westen en zuiden algemener (HOrION 1941). 
In Baden-Württemberg (trautNer 1992B) op de rode lijst. In 
Zwitserland uit het noorden alleen enkele oudere literatuur-
opgaven; verder in Wallis en tessin (MarggI 1992). In België 
verspreid, maar zeldzaam in Vlaanderen (deSeNder 1986, deSeN-

der et al. 1995). 
Status: hij schijnt in het noorden van europa zijn gebied 
uit te breiden, maar in Nederland en België loopt het aantal 
waarnemingen duidelijk terug (deSeNder & turIN 1986, 1989).

Oecologie
Xero-thermofiel. In warme en droge terreintypen, op zand 
of kalkrijke leem met een korte mozaïekachtige, droogte-
minnende vegetatie van bijvoorbeeld buntgras (Corynephorus 
canescens), muizenoor (Hieracium pilosella) en engels gras 
(Armeria maritima) (lINdrOtH 1974, 1986). Bij preferentieproeven 
vond lindroth (1949) een voorkeur voor zand met een kleine 
korrelgrootte. Volgens luff (1998) in groot-Brittannië in te-
genstelling tot bij ons ook in de duinen. Vooral op zongeëx-
poneerde bodems. In kuststreken ook in lichte naaldbossen, 
met name op de kapvlakten, maar volgens lindroth (1986) 
ook in het binnenland in soortgelijke terreintypen, maar vrij 
zeldzaam. In Midden-europa tot alpien, tot ca.  m (Bur-

MeISter 1939). Op onbeschaduwde terreinen, ook extensief ge-
bruikt agrarisch land en heiden (MarggI 1992).

 Harpalus rufipalpis

hoofdstuk 8 de soorten: harpalus
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 Harpalus serripes

 Harpalus servus

Vangpotten. Groep: b ( series,  individuen). de 
vangsten komen vooral van heiden [-], weinig bemeste 
graslanden [, -], braaklanden [] en lichte naaldbos-
sen [-]. echte duinen [-] en te open zandige terrei-
nen, zoals zandbanken [], worden klaarblijkelijk gemeden, 
evenals dichte bossen [-] en alle vochtige en natte ter-
reintypen. Eurytopie:  (pres = , en sim = ,). Bodem: 
leem. Vocht: . Begeleiders: Amara lunicollis % (,%), 
Calathus melanocephalus/cinctus ,% (,%), Poecilus versi
color ,% (,%), Calathus erratus ,% (,%) en Poe
cilus lepidus ,% (,%).

Biologie
dagactief. Voortplanting in het late voorjaar en de zomer, 
van eind mei tot begin augustus (deN BOer 1977). Overwinte-
ring als imago. de larve is opgenomen in de tabellen van 
arndt (1991) en luff (1993). 
Dispersie: macropteer. Vliegwaarnemingen o.a. uit drenthe, 
per halve maand: mei /, juni /, juli / (tVH). klaar-
blijkelijk beschikt de soort tenminste aan het begin van de 
reproductieperiode over volledig ontwikkelde vliegspieren.

Bedreiging
Onvoldoende gegevens over de mate van bedreiging en de 
mogelijke oorzaken daarvan. In combinatie met andere 
soorten bruikbaar als indicator van weinig bemeste xerother-
me terreintypen.

 Harpalus (Harpalus) serripes 

Areaal
palearctische soort. Vanaf Zuid-Zweden tot Noord-afrika. 
Naar het oosten tot klein-azië, de kaukasus en centraal-
azië; in het noorden vooral aan de kust. Areaalkarakteris-
tiek: , Nederland: submarginaal.

Voorkomen
In Nederland zeldzaam, voornamelijk op de zandgronden, 
inclusief de duinen. enkele recente meldingen komen van 
de Veluwe en Oostvoorne. Op de Britse eilanden voorheen 
ook in het binnenland tot east anglia, maar nu waar-
schijnlijk beperkt tot de zuidkust van engeland en Zuid-
Wales, zeer plaatselijk (luFF 1998). de soort staat op de waar-
schuwingslijst (HYMaN 1992). In denemarken zeer verspreid 
en zeldzaam, bijna alleen aan de kust en op de oostelijke 
eilanden (BaNgSHOlt 1983). In Fennoscandië alleen aan de 
zuidoostkust van Zweden en op gotland en Öland, zeld-
zaam en verspreid (lINdrOtH 1945, 1986). In heel duitsland, 
maar zeldzaam en plaatselijk, alleen in Zuid-duitsland hier 
en daar wat algemener (HOrION 1941). In Baden-Württemberg 
(trautNer 1992B) op de waarschuwingslijst. In Zwitserland 
beperkt tot de warme gebieden rond genève, de Jura-zuid-
flank, omgeving van Basel, en in Wallis en tessin (MarggI 

1992). In België enkele verspreide, oude waarnemingen in 
het noorden van het land en in luxemburg; na  alleen 
aan de kust (deSeNder 1986). In Vlaanderen op de rode lijst 
(deSeNder et al. 1995). 
Status: in Nederland en het omliggend gebied is het aantal 
meldingen van deze soort duidelijk teruggelopen, met name 
in Nederland en België (deSeNder & turIN 1986, 1989).

Oecologie
In het noorden van zijn verspreidingsgebied zeer xerofiel 
en thermofiel (lINdrOtH 1974, 1986). Op zandige of grindachti-
ge bodems met een zeer ijle begroeiing, vooral langs de 
kust (luFF 1998). desender (1989a) noemde vooral oude bin-
nenduinen. In Midden-europa een soort van het heuvel-
land en het montane gebied, zelden subalpien, tot maxi-
maal ca.  m (BurMeISter 1939). Volgens Marggi (1992) is het 
een vrij eurytope veldsoort met een voorkeur voor droge en 
warme plaatsen in een open, mozaïekachtige vegetatie op 
zandige of grindachtige bodem, o.a. ruderale terreinen.
Vangpotten. Groep: z(b) ( serie,  individu). Onvoldoen-
de gegevens.

Biologie
Nachtactief, overdag veelal onder bladrozetten. Voortplan-
ting in het voorjaar, slechts weinig activiteit in het najaar 
(larSSON 1939). Overwintering als imago. Fytofaag, de volwas-
sen dieren worden vaak aangetroffen op de zaden van gras-
sen en granen. de larve is opgenomen in de tabellen van 
arndt (1991) en luff (1993).
Dispersie: macropteer. Volgens lindroth (1945) zijn de vleu-
gels volledig ontwikkeld en zeker functioneel. desender 
(1989a) vond voor het Belgische materiaal echter een relatie-
ve vleugelontwikkeling van slechts ca. % en nauwelijks 
dieren met volledig ontwikkelde vliegspieren. Vliegwaarne-
mingen zijn niet bekend.

Bedreiging
Hoewel de kaartbeelden sterk de indruk wekken dat het 
niet goed met deze soort gaat, komt hij nauwelijks op de 
rode lijsten voor. desender et al. (1995) en Hyman (1992) 
verwachten de grootste bedreiging voor deze soort uit het 
verloren gaan van ongestoorde, schrale, zandige terreinen 
aan de kust, door bebouwing, bebossing, begrazing en 
vooral door recreatie. de oecologie is onvoldoende be-
kend. Mogelijk indicatief voor bijzondere zandige terrein-
typen.

 Harpalus (Harpalus) servus

Areaal
palearctische soort. In europa, noordelijk vanaf Zuid-Zwe-
den, voornamelijk centraal en oostelijk. Vanaf Noord-
Frankrijk loopt de zuidgrens in de richting van Noord-Joe-
goslavië, roemenië en het zuiden van rusland. Niet in 
Zuid-europa. Oostelijk tot in Siberië, Mongolië, Noord-
china, de kaukasus, kazachstan en westelijk centraal-
azië. Areaalkarakteristiek: , Nederland: submarginaal.

Voorkomen
In Nederland in hoofdzaak aan de kust en in stuifzandge-
bieden in het binnenland. Bij ons plaatselijk niet zeld-
zaam, in tegenstelling tot de Britse eilanden, waar de 
soort zeer plaatselijk voorkomt in het zuiden van enge-
land en Wales, en de recente waarnemingen beperkt zijn 
tot de uiterste oostkust van engeland (luFF 1998). Hyman 
(1992) plaatste de soort op de waarschuwingslijst. Ook in 
denemarken zeer zeldzaam, alleen in een klein gebied aan 
de westkust van Jutland en aan de noordkust van Seeland 
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(BaNgSHOlt 1983). In Fennoscandië alleen in het uiterste zui-
den van Zweden, zeer zeldzaam (lINdrOtH 1945, 1986). In 
duitsland aan de noordkust en op de Friese eilanden, 
maar ook verspreid in het binnenland, echter zeer plaatse-
lijk en zeldzaam (HOrION 1941). In de omgeving van Berlijn 
(BarNdt et al. 1991) en Baden-Württemberg (trautNer 1992B) op 
de rode lijst. Ook in Oostenrijk op de rode lijst (FraNZ 

1983). In Zwitserland een zeer zeldzame soort, waarvan 
slechts een enkele waarneming uit deze eeuw bekend is 
(MarggI 1992). In Frankrijk praktisch beperkt tot de noorde-
lijke duinkust en (plaatselijk) het noordwestelijke binnen-
land (BONadONa 1971). In België het meest aan de kust, maar 
plaatselijk in het noordoosten, in de kempen, ten zuiden 
van eindhoven-Weert (deSeNder 1986). als zeldzaam op de 
Vlaamse lijst (deSeNder et al. 1995). 
Status: behalve in Nederland, is in het omliggend gebied 
hier en daar een duidelijke afname in aantal vindplaatsen 
waar te nemen (deSeNder & turIN 1986, 1989).

Oecologie
Vrij stenotoop. doorgaans in gebieden met fijn, los zand 
met een zeer schaarse, open vegetatie van buntgras (Cory
nephorus canescens), wilde averuit (Artemisia campestris) etc. 
(lINdrOtH 1974, 1986). Vooral aan de kust in duingebieden, 
maar ook frequent in heide-stuifzandcomplexen in het bin-
nenland, meestal op niet te grote afstand van de zeekust. 
Waarschijnlijk in hoofdzaak een soort van het laagland en 
het heuvelland (BurMeISter 1939), maar Marggi (1992) meldde 
een uitzonderlijke (gecontroleerde) waarneming uit Zwit-
serland van twee exemplaren op een hoogte van  m. 
lindroth (1986) noemde voor Noord-europa als begeleiders 
H. neglectus, H. anxius en soms H. melancholicus.
Vangpotten. Groep: b ( series, . individuen). de 
vangsten concentreren zich rond de open vegetaties met 
buntgras (Corynephorus canescens) en duingebieden [-]. 
In de duinen op bijna alle plaatsen waar open, los zand aan 
de oppervlakte komt, ook op open plekken in duinbossen 
en struwelen [-]. Verder op schrale, zandige akkers in 
heidegebieden [] en jonge bosaanplanten waar de bodem 
recent is opengewerkt []. Eurytopie:  (pres = , en sim 
= ,). Bodem: zand. Vocht: . Begeleiders: Calathus er
ratus ,% (,%), Calathus melanocephalus/cinctus % 
(%), Calathus fuscipes ,% (%), wederzijds > % 
Amara curta ,% (,%) en Calathus ambiguus ,% 
(,%).

Biologie
Hoofdzakelijk nachtactief, overdag ingegraven in het zand, 
onder takken of tussen de wortels van planten (zie onder 
dispersie). Voortplanting in het voorjaar, ‘verse’ dieren in 
het najaar. Overwintering als imago. de adulten zijn in 
hoofdzaak fytofaag. Burmeister (1939) vermeldde dat de 
soort in een enkel geval aanzienlijke schade heeft aange-
richt aan graan. de larve is onbekend.
Dispersie: macropteer. de relatieve vleugelontwikkeling 
ligt volgens de metingen van desender (1989a) slechts om en 
nabij de -%, waarbij slechts zelden dieren werden ge-
vonden met volledig ontwikkelde vliegspieren. Vliegwaar-
nemingen zijn echter wel bekend (kádár & SZeNkIralYI 1983). 
Bij een onderzoek naar het verspreidingsgedrag van loop-
kevers in wegbermen van autowegen op de Veluwe, werden 

onlangs ook vliegende exemplaren aangetroffen (rV). Waar-
schijnlijk treden goed dispergerende vormen bij deze soort 
periodiek, of onder bepaalde omstandigheden, op. de 
waarneming op grote hoogte in Zwitserland (zie boven) 
duidt erop dat tenminste bepaalde individuen een goed 
verspreidingsvermogen bezitten.

Bedreiging
Het is moeilijk vast te stellen of deze soort bedreigd is. 
plaatselijk, o.a. in engeland, is een duidelijke inkrimping 
van het verspreidingsgebied geconstateerd. de soort kan 
bij ons echter vrij talrijk zijn in relatief nieuwe terreinen, 
zoals in taluds met een open heideachtige vegetatie langs 
snelwegen. Hyman (1992) ziet reële bedreigingen in enerzijds 
het dichtgroeien van open heide-stuifzandgebieden met 
bomen en struiken en anderzijds in het toenemen van de 
recreatiedruk op deze terreinen, met name door motorcros-
sen en paardrijden. een bruikbare indicatorsoort van onge-
stoorde heide-stuifzandcomplexen met voldoende jonge 
successiestadia in het stuifzandgebied.

hoofdstuk 8 de soorten: harpalus
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 Harpalus (Harpalus) smaragdinus 

Areaal
palearctische soort. In europa niet in het zuiden en noor-
den. Vanaf het zuiden van Fennoscandië tot het noorden 
van Spanje, Midden-Italië, albanië en Bulgarije. Naar het 
oosten tot West-Siberië, de kaukasus en West-azië. Areaal-
karakteristiek: , Nederland: subcentraal.

Voorkomen
In Nederland voornamelijk op de zandgronden in Midden-
Nederland. In mindere mate in de duinen en in drenthe, 
twente en Noord-Brabant. Op de Britse eilanden voorna-
melijk in het zuiden en oosten. recentelijk ligt de noord-
grens van de waarnemingen bij risby Warren (lincolnshi-
re) maar er zijn geïsoleerde oude waarnemingen uit Wales 
(luFF 1998). Hyman (1992) plaatste de soort op de waarschu-
wingslijst. Niet in Schotland en Ierland. In denemarken 
verspreid maar zeldzaam en beperkt tot Jutland en het 
noorden van Seeland (BaNgSHOlt 1983). In Zweden verspreid 
in het zuiden, maar plaatselijk niet zeldzaam; in het zuiden 
van Noorwegen en Finland zeer lokaal en zeldzaam (lIN-

drOtH 1945, 1986). In duitsland over het gehele gebied ver-
breid, over het algemeen niet zeldzaam (HOrION 1941), in het 
noorden plaatselijker. In Zwitserland recentelijk alleen in 
het zuiden, in het noorden waarschijnlijk verdwenen en 
daar op de rode lijst (MarggI 1992). In België recentelijk 
vooral in het noorden en het zuidoosten (deSeNder 1986). In 
Vlaanderen, waar hij op de rode lijst staat (deSeNder et al. 

1995), zijn veel vindplaatsen verloren gegaan. 
Status: in Nederland en het omliggend gebied is het aantal 
waarnemingen van deze soort sterk teruggelopen (deSeNder & 

turIN 1986, 1989).

Oecologie
Zeer xerofiel en thermofiel. Schjøtz-christensen (1965) gaf 
een voorkeurstemperatuur op van -°c. Vooral op droge 
zandige, niet te losse bodem, in schrale graslanden en hei-
den met een open mozaïekachtige vegetatie van grassen, 
o.a. buntgras (Corynephorus canescens) en van struikheide 
(Calluna vulgaris) (lINdrOtH 1974, 1986). eveneens op extensieve 
akkers en in zandafgravingen (luFF 1998). lindroth (1949) con-
stateert een voorkeur voor zand met een kleine korrelgroot-
te. een soort van het laagland en de heuvels, die slechts zel-
den in het montane gebied voorkomt tot een hoogte van 
maximaal ca.  m (BurMeISter 1939). In Midden-europa 
eveneens op zand- en kalkbodem, op welke laatste hij vol-
gens Horion (1941) vaak wat algemener is. Vooral in warmte-
gebieden op aan zon geëxponeerde plekken met een ijle ve-
getatie van o.a. alsem (Artemisia); ook op ruderale terreinen 
(MarggI 1992).
Vangpotten. Groep: b ( series,  individuen). de 
vangsten komen van open, droge zandige plekken op hei-
den en in de duinen [-, ], maar vooral ook van cultuur-
landen, zoals schrale graslanden [], akkers en braaklanden 
[-]. Verder ook aangetroffen op open plaatsen nabij de 
zee [, ]. In tegenstelling tot diverse literatuuropgaven 
scoort hij laag in pure Calluna-heide; waarschijnlijk is de 
aanwezigheid van grassen belangrijk. Bij ons ook niet aan-
getroffen op de kalkgraslanden. Eurytopie:  (pres = , en 
sim = ,). Bodem: zand. Vocht: . Begeleiders: Calathus 

erratus ,% (,%), Calathus melanocepha lus/cinctus % 
(,%) en Calathus ambiguus ,% (,%).

Biologie
Nachtactief, overdag ingegraven in het zand tussen de wor-
tels van planten. Het accent van de reproductieactiviteit ligt 
in het najaar. Volgens Schjøtz-christensen (1965) en luff (1998) 
kent de soort naast elkaar zowel voorjaarsvoortplanting met 
zomerlarven, als najaarsvoortplanting met winterlarven. de 
adulten leven meerdere jaren en kunnen vaker aan de voort-
planting deelnemen. Of er een scheiding is tussen de twee 
reproductietypen van jonge en oudere dieren, is niet bekend, 
maar het is waarschijnlijk dat de totale ontwikkeling zich 
over twee jaar uitstrekt (deSeNder 1989a, luFF 1980). Volgens 
Marggi (1992) vindt de reproductie in Zwitserland voorname-
lijk in zomer en najaar plaats, met een top in juli. de larve is 
opgenomen in de tabellen van arndt (1991) en luff (1993). 
Dispersie: macropteer. Vliegwaarnemingen zijn bekend, 
voornamelijk uit de zomer. Hij beschikt over goed ontwik-
kelde vleugels. een deel van de dieren blijkt, tenminste peri-
odiek, over goede vliegspieren te beschikken (deSeNder 1989a).

Bedreiging
de soort wordt mogelijk bedreigd door het verloren gaan 
van de habitat door bebossingen, recreatie en versnippering 
(HYMaN 1992). Hij heeft in combinatie met andere soorten 
wellicht indicatieve waarde voor schrale, zandige terreinty-
pen. Het tegengaan van successie (dichtgroeien met bomen 
en struiken) en vergrassing, is belangrijk voor het behoud 
van deze soort (VergelIJk: deSeNder et al. 1995).

 Harpalus (Harpalus) solitaris 
 

Synoniem
Harpalus fuliginosus (duftschmid).

Areaal
palearctische soort. Vanaf Frankrijk tot de kaukasus, Siberië 
en Japan. In grote delen van Midden-europa en Fennoscan-
dië. In Midden-europa montaan. Bijna niet in het Mediter-

 Harpalus smaragdinus
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 Harpalus tardus

rane gebied, daar montaan tot alpien, evenals in de Zeeal-
pen, het noorden van de apennijnen en het hooggebergte 
van Bosnië. geïntroduceerd in Noord-amerika. Areaalka-
rakteristiek: , Nederland: submarginaal.

Voorkomen
In Nederland recentelijk alleen in het gooi, op de Veluwe 
en in drenthe, voor het overige slechts oudere waarnemin-
gen. Niet op de Britse eilanden (luFF 1998). In denemarken 
verspreid, maar met grote hiaten in het gebied en slechts 
weinig waargenomen na  (BaNgSHOlt 1983). In Fennos-
candië vooral verbreid in Zweden, maar praktisch overal 
vrij zeldzaam (lINdrOtH 1945, 1986). In Noorwegen voorname-
lijk in het zuiden, in Finland over het gehele land, maar 
eveneens zeldzaam. In duitsland in het westen zeer zeld-
zaam en plaatselijk (HOrION 1941), algemener in de Noord-
duitse laagvlakte en het duitse middelgebergte. In Berlijn 
(BarNdt et al. 1991) en Baden-Württemberg (trautNer 1992B) op 
de rode lijst. In Zwitserland montaan tot alpien (MarggI 

1992). In België kwam de soort zeer verspreid over een groot 
deel van het land voor, met name in het noorden en 
noordoosten (deSeNder 1986), na  echter slechts één vind-
plaats. Op de Vlaamse rode lijst als ‘uitgestorven’ (deSeN-

der et al. 1995). 
Status: in Nederland en het omliggend gebied sterk in aan-
tal vindplaatsen achteruitgegaan (deSeNder & turIN 1986, 1989).

Oecologie
In Noordwest-europa een zeer stenotope soort van zandige 
of grindachtige bodem, met name open heiden met een 
mozaïekachtige vegetatie van struikheide (Calluna vulgaris) 
en grassen (lINdrOtH 1974, 1986). Hier en daar ook in schrale 
graslanden en open naaldbossen. In België meer gevangen 
in x km-hokken met een zure bodem. In Fennoscandië 
vaak in de berkenzone in de bergen. In het noorden van 
Midden-europa in het laagland, maar zuidelijker meer en 
meer in de bergen (BurMeISter 1939). In Zwitserland van  
tot ca.  m, met een optimum tussen de  en  
m (MarggI 1992). de hoogste vondst aldaar van  m. In de 
bergen op morene, tussen stenen en kiezel of op zandige 
plaatsen, vooral op de zuidelijk geëxponeerde bergtoppen.

Vangpotten. Groep: a ( series,  individuen). de vang-
sten komen uit heideterreinen [-, -], met het accent op 
de droge heiden en vegetaties met buntgras (Corynephorus 
canescens) [-]. Verder op open, venige of zandige plaatsen 
in cultuurlanden [], en open plekken in bossen of bosaan-
plant [-, -]. Nu en dan ook in kruidenrijke graslan-
den [-]. de vangst in binnenlands struweel is moeilijk 
in dit beeld te plaatsen. Eurytopie:  (pres = , en sim = 
,). Bodem: zand en veen. Vocht: geen voorkeur. Begelei-
ders: Calathus melanocephalus/cinctus ,% (,%), Poecilus 
versicolor ,% (,%), Amara lunicollis % (,%), No
tiophilus aquaticus % (,%), Poecilus lepidus ,% 
(,%), Calathus erratus ,% (%), Pterostichus niger 
,% (%), Bradycellus harpalinus ,% (,%), Bradyce
llus ruficollis ,% (,%), Harpalus latus ,% (,%) 
en Pterostichus diligens ,% (,%)

Biologie
dagactief volgens Burmeister (1939). Voortplanting voorna-
melijk in het voorjaar en de zomer, vanaf half mei tot eind 
juli (pB), met overwintering als imago. ‘Verse’ dieren werden 
gevonden in het najaar. Wellicht reproduceert een deel van 
de populatie ook in het najaar (ScHJøtZ-cHrISteNSeN 1966). de 
larve is onbekend. 
Dispersie: macropteer. Volgens lindroth (1945) zijn de vleu-
gels goed ontwikkeld en zeker functioneel. Vliegwaarne-
mingen zijn echter nog niet bekend.

Bedreiging
deze soort is mogelijk ernstig bedreigd. de achteruitgang 
ligt waarschijnlijk voor een belangrijk deel in habitatvernie-
tiging door vergrassing en versnippering. Het is zeer waar-
schijnlijk dat het hier om een slechte verbreider gaat. Voor 
het plan ‘Behoud genetisch kapitaal’ een doelsoort in de 
provincie drenthe, waar de soort thans nog in enkele ter-
reinen gevonden wordt. een goede kensoort van bijzondere, 
open, xerotherme vegetaties. Waarschijnlijk heeft de soort 
de beste overlevingskansen op grote heidecomplexen, het-
geen geïllustreerd werd door de verdeling van vangsten in 
het dwingelderveld in  (VaN eSSeN 1993); hij werd hier niet 
aangetroffen in geïsoleerde heideterreintjes, en bovendien 
ook niet op stroken waar de heide was geplagd, hetgeen een 
aanwijzing kan zijn voor het belang van het gefragmenteerd 
en stapsgewijs uitvoeren van beheersmaatregelen zoals plag-
gen.

( Harpalus (Harpalus) sulphuripes)

Voorkomen
Niet in Nederland, de opgave in de vorige Nederlandse 
naamlijst (turIN 1990) berust op een determinatiefout (tVg).

 Harpalus (Harpalus) tardus 

Areaal
palearctische soort. In europa, behalve het noorden van 
Fennoscandië en het zuiden van het Iberisch Schiereiland. 
Naar het oosten tot klein-azië en Siberië. Areaalkarakteris-
tiek: , Nederland: subcentraal.
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Voorkomen
In Nederland vrij algemeen in de zandgebieden, inclusief de 
duinen. Op de Britse eilanden verbreid in het zuiden, maar 
in het midden en noorden voornamelijk beperkt tot duinen 
aan de kust. de sporadische waarnemingen uit Ierland ko-
men alleen van de oostkust (luFF 1998). In denemarken ver-
breid en algemeen, behalve in Midden-Jutland waar hij in 
grote delen ontbreekt (BaNgSHOlt 1983). In Fennoscandië vrij 
algemeen in het zuiden, in Noorwegen alleen aan de zuid-
kust (lINdrOtH 1945, 1986). In heel duitsland, voornamelijk in 
de zandige streken algemeen (HOrION 1941). In Zwitserland 
verbreid en algemeen in de niet te hoge delen van het land 
(MarggI 1992). In België verbreid en niet zeldzaam (deSeNder 

1986). 
Status: in Nederland en het omliggend gebied is het aantal 
vindplaatsen licht gedaald (deSeNder & turIN 1986, 1989).

Oecologie
Xerofiel, vrij eurytoop. Schjøtz-christensen (1957) vermeldde 
dat de soort een vrij hoge voorkeurstemperatuur heeft van 

ca. -°c. Volgens lindroth (1949) heeft hij, blijkens expe-
rimenten, voorkeur voor zand met een kleine korrelgrootte. 
In open terreinen, op zandgronden, soms met enige bij-
menging van klei of humus, en een meestal vrij gesloten 
vegetatie (lINdrOtH 1974, 1986). In Noord-europa vooral op 
zandige heideterreinen (MOSSakOWSkI 1970B), vegetaties met 
buntgras (Corynephorus canescens), en lichte cultuurgron-
den. Minder talrijk in lichte bossen en andere beschaduwde 
plaatsen. In Midden-europa is het eveneens een eurytope 
veldsoort van zandige of grindachtige bodems, met name 
talrijk op ruderale plaatsen, zandige akkers en in tuinen 
(BurMeISter 1939). In Zwitserland in de heuvels en de bergen, 
maximaal tot subalpien, ca.  m (MarggI 1992).
Vangpotten. Groep: eu(b) ( series, . individuen). 
de vangsten komen van een groot oecologisch traject, maar 
niet van vochtige of natte terreintypen. de hoogste scores 
in de schrale graslanden in de duinen en het binnenland [, 
] en de cultuurlanden, inclusief jonge bosaanplant [-]. 
Ook op xerotherme plaatsen in heideterreinen [-] en op 
kalkgraslanden []. Op drooggevallen gronden en in de 
polders [-], niet in een vroeg stadium aangetroffen, wel 
later, maar niet in hoge dichtheden. Eurytopie:  (pres = 
, en sim = ,). Bodem: geen voorkeur. Vocht: . Bege-
leiders: Calathus fuscipes ,% (%) en Calathus melano
cephalus/cinctus.

Biologie
dagactief. Voortplanting in het voorjaar en de zomer, geen 
grote herfstactiviteit (larSSON 1939). Overwintering als imago. 
Volgens Burmeister (1939) ook op lage planten en foerage-
rend op zaden van grassen. de larve is opgenomen in de 
tabellen van arndt (1991) en luff (1993).
Dispersie: macropteer. Vliegwaarnemingen o.a. uit dren-
the: mei  (tVH). Volgens desender (1989a) bezit een minder-
heid van de dieren vliegspieren, waarbij de individuen met 
volledig ontwikkelde vliegspieren, over relatief grotere vleu-
gels beschikken. de soort hoorde niet tot de eerste immi-
granten in de IJsselmeerpolders, maar komt daar wel voor 
(SIepel et al. 1996).

Bedreiging
Niet bedreigd. Niet geschikt als indicatorsoort.

 Harpalus (Harpalus) pumilus 

Synoniem
Harpalus vernalis (Fabricius).

Areaal
palearctische soort. In Noordwest-europa in hoofdzaak aan 
de kust, maar zeldzamer ook in het binnenland. Van Zuid-
Zweden tot Zuid-Frankrijk. Naar het oosten tot de kauka-
sus, westelijk centraal-azië, Oost-Siberië en Noord-china. 
de verspreiding in russisch Oost-europa is slecht bekend. 
Areaalkarakteristiek: , Nederland: submarginaal.

Voorkomen
In Nederland vooral aan de duinkust van Holland en op de 
waddeneilanden, plaatselijk niet zeldzaam. Slechts enkele, 
meest oudere vangsten in het binnenland. een recente mel-
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ding  uit het binnenland betreft een populatie die werd aan-
getroffen bij tolkamer (lc) (alderS 1996). Op de Britse ei-
landen thans praktisch beperkt tot Oost-engeland (luFF 1998) 
en aldaar op de waarschuwingslijst (HYMaN 1992). Ook hier 
zijn enkele oude binnenlandse vangsten bekend uit andere 
gebieden (devon, glamorgan); niet bekend van Ierland en 
Schotland. In denemarken zeer verspreid en zeldzaam, be-
perkt tot de oostelijke kuststreken (BaNgSHOlt 1983). In Fen-
noscandië alleen bekend van Zuid-Zweden, aldaar zeer 
zeldzaam en lokaal (lINdrOtH 1945, 1986). In duitsland ver-
spreid over het gehele land, maar zeldzaam in het noorden 
(HOrION 1941, trautNer & Müller-MOtZFeld 1995). In het zuiden 
algemener dan H. picipennis. In Baden-Württemberg op de 
rode lijst (trautNer 1992B), evenals in Oostenrijk (FraNZ 1983). 
In Zwitserland alleen in de warmste delen van het land, o.a. 
in de omgeving van genève, lausanne, aan de zuidvoet van 
de Jura en in Wallis (MarggI 1992); niet bekend uit de omge-
ving van Basel. In België komt een recente waarneming van 
de kust, verder alleen oude waarnemingen zeer verspreid uit 
het binnenland (deSeNder 1986). Ook zijn recente waarnemin-
gen bekend uit luxemburg (deSeNder 1986). In Vlaanderen als 
bedreigd op de rode lijst (deSeNder et al. 1995). 
Niet opgenomen: een niet traceerbare melding uit Oirschot 
(ft). 
Status: in Nederland en het omliggend gebied is het aantal 
vindplaatsen duidelijk teruggelopen, vooral in denemarken 
en België (deSeNder & turIN 1986, 1989).

Oecologie
Xerofiel. een soort van open, zonnige terreinen op droge, 
meestal zandige bodems, vooral aan de kust op zandige 
hellingen met een zuidelijke expositie (lINdrOtH 1974, 1986, luFF 

1998). In oecologisch opzicht sterk verwant met H. picipen
nis, maar de laatste is sterker gebonden aan fijn, los zand 
(lINdrOtH 1974, 1986). H. pumilus kan ook worden aangetroffen 
op schaars begroeide grindbodem, bijvoorbeeld oude 
spoorbanen (deSeNder et al. 1995). de bovengenoemde bin-
nenlandse waarneming kwam van een xerotherm rivier-
dijkje met een vrij hoge, maar ijle vegetatie en een zavelige 
bodem (alderS 1996). Van de  gevangen individuen, kwa-
men er  uit ( van ) jaarseries in open zonnig terrein 
en  uit ( van ) jaarseries van oevers. In de jaarseries af-
komstig van bossen en struweel, kwam uit twee van de in 
totaal  jaarseries, elk een individu (deze gegevens maken 
geen deel uit van de oecologische grafiek). Volgens Marggi 
(1992) in Zwitserland een extreem xero-thermofiele soort van 
terrein met een zeer open, korte vegetatie. er is weinig be-
kend over de hoogteverspreiding in Midden-europa, maar 
waarschijnlijk in hoofdzaak beperkt tot het laagland en 
heuvels.
Vangpotten. Groep: b ( series,  individuen). de 
vangsten komen in hoofdzaak uit vegetaties met buntgras 
(Corynephorus canescens) [], duinen [-] en andere schra-
le, zandige terreinen zoals cultuurlanden [, ] en zandige 
oevers []. Zelden ook in de randen van droge bossen [-

]. Eurytopie:  (pres = , en sim = ,). Bodem: zand. 
Vocht: . Begeleiders: Calathus melanocephalus/cinctus 
,% (,%), Amara curta ,% (,%), Calathus fuscipes 
,% (,%), Syntomus truncatellus ,% (,%), Ca
lathus erratus ,% (,%), Harpalus servus ,% (,%) 
en Amara convexior.

Biologie
Nachtactief, overdag tussen de wortels of onder bladrozet-
ten. Voortplanting in het voorjaar en de vroege zomer. 
Overwinterende imago’s werden echter nog niet gevonden. 
de verdeling van de vangsten in vangpotten (alderS 1996, deN 

BOer 1958) komt goed overeen met het fenologiediagram 
(maximum in mei), maar de activiteit start pas in de tweede 
helft van april en is sterk afgenomen in juli; van oktober tot 
maart werden geen dieren gevangen. de larve is opgeno-
men in de tabellen van arndt (1991) en luff (1993). 
Dispersie: brachypteer(?), zie o.a. luff (1998) en desender et 
al. (1995). Barndt et al. (1991) vermelden dat de soort dimorf 
zou zijn. In België werden zonder uitzondering slechts indi-
viduen met sterk gereduceerde vleugels aangetroffen (deSeN-

der 1989a). Met name de binnenlandse populaties zullen vaak 
zeer geïsoleerd en kwetsbaar zijn. Mogelijk berust de ver-
melding van een vangst in Hongaarse lichtvallen (kádár & 

SZél 1995) op verwisseling met een andere soort.

Bedreiging
Hoewel de soort in het Nederlandse duingebied nog vrij 
stabiel lijkt te zijn, staat hij voor het omliggend gebied op 
tal van rode lijsten. Vooral biotoopverlies is volgens Hy-
man (1992) de grootse bedreiging voor H. pumilus. Waar-
schijnlijk speelt bij deze ongevleugelde soort ook isolatie 
door versnippering van het leefgebied een rol in de achter-
uitgang van het aantal vindplaatsen, met name bij de po-
pulaties van xerotherme terreinen in het binnenland (ZIe OOk 

alderS 1996). In combinatie met soorten als Amara curta, H. 
picipennis en H. servus is het waarschijnlijk een goede indi-
catorsoort van waardevolle zandige gebieden aan de kust.

Taxonomie
de uiteenlopende opgaven betreffende de vleugelaanleg van 
deze soort zijn waarschijnlijk te wijten aan verwarring met 
H. picipennis.

 Harpalus (Harpalus) xanthopus winkleri 

Synoniem
Harpalus winkleri.

Areaal
palearctische soort. In europa vanaf het noorden van 
Noord-Fennoscandië (° noorderbreedte), tot aan de zui-
drand van de alpen en de Balkan (Bosnië, Macedonië, 
Zuid-Bulgarije), waar de soort montaan tot alpien voor-
komt (HIeke & WraSe 1988). Naar het oosten tot het Baikalge-
bied in Siberië en tot de kaukasus en kazachstan. Areaalka-
rakteristiek: , Nederland: submarginaal.

Voorkomen
In Nederland beperkt tot de duinen aan de kust, met een 
vermoedelijke relictpopulatie in het gooi (rJ). In de jaren 
zeventig ook waargenomen in Zeeland (Bruinisse). Niet op 
de Britse eilanden. In denemarken verspreid en plaatselijk, 
meest oude vangsten (BaNgSHOlt 1983). In Fennoscandië in een 
groot gebied, maar overal zeer plaatselijk en zeldzaam (lIN-

drOtH 1945, 1986), ontbrekend in Noordwest-Zweden en het 
overgrote deel van het binnenland van Finland. In duits-

 Harpalus pumilus

 Harpalus xanthopus winkleri

hoofdstuk 8 de soorten: harpalus

















DNOSAJJMAMFJ













DNOSAJJMAMFJ

Turin et al. 2000. In: Nederlandse Fauna 3: 458-487



 Harpalus pumilus

 Harpalus xanthopus winkleri

land zeer verspreid en incidenteel, meest in het noordoos-
ten (HOrION 1941, 1954, 1956, 1957, trautNer & Müller-MOtZFeld 1995); 
niet genoemd voor onder andere: Bremen (MOSSakOWSkI 

1991), rheinland, Westfalen, Bayern (HOrION 1941) en Baden-
Württemberg (trautNer 1992B). Hij ontbreekt in grote delen 
van Midden-europa. In Zwitserland slechts enkele waar-
nemingen in het oosten (MarggI 1992). Niet in België (deSeN-

der 1986). 
Niet opgenomen: een onwaarschijnlijke melding uit het 
binnenland, kootwijk (ft). 
Status: in Nederland en denemarken is het aantal vind-
plaatsen iets gedaald (deSeNder & turIN 1986, 1989).

Oecologie
een soort van vrij schaduwrijke plaatsen op grindachtige of 
zandige bodem, vaak met enige bijmenging van klei (lIN-

drOtH 1974, 1986). In het noorden vooral in open loofbossen, 
met name in berkenbossen. In Midden-europa ook in soms 
vrij vochtige gemengde bossen en naaldbossen (BarNdt 1976, 

BarNdt et al. 1991). In het zuiden van het verspreidingsgebied, 

zoals in Zwitserland, een subalpiene tot alpiene soort van 
beschaduwde plaatsen (MarggI 1992).
Vangpotten. Groep: b ( series,  individuen). de 
vangsten komen vooral uit terreinen in de duinen, met 
een voorkeur voor de duinbossen en -struwelen [-]. 
Verder nog een opvallende score in het eiken-berkenbos 
[]. Zeldzamer ook te vinden in opener, schrale terreinen 
zoals droge heiden [-] en schrale graslanden []. Eury-
topie:  (pres = , en sim = ,). Bodem: zand. Vocht: 
. Begeleiders: Syntomus truncatellus ,% (,%), Ama
ra communis ,% (%), Amara convexior ,% 
(,%), Trechus quadristriatus ,% (,%) en Amara 
curta ,% (,%).

Biologie
Over de activiteit binnen het etmaal zijn geen gegevens ge-
vonden. Voortplanting in het voorjaar en de vroege zomer. 
Overwintering waarschijnlijk als volwassen dier. de larve is 
onbekend. 
Dispersie: macropteer. lindroth (1949) vermeldde dat de 

de loopkevers van nederland
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vleugels beter zijn ontwikkeld dan die van Harpalus latus en 
dat vliegwaarnemingen in het veld zijn verricht in . er 
zijn echter nog geen bevestigende meldingen bekend.

Bedreiging
gegevens over mogelijke bedreiging ontbreken geheel. In 
Nederland zit, gezien de gegevens uit het omliggend gebied, 
een relatief goede en grote populatie van deze soort, die ze-
ker de aandacht van natuurbeheerders verdient.

Taxonomie
de ondersoort H. xanthopus xanthopus komt voor in Sibe-
rië. Bij ons en in overig europa alleen de ondersoort H. 
xanthopus winkleri. den Boer (1961a) gaf een tabelletje met 
het onderscheid tussen H. xanthopus en enkele andere Har
palus-soorten.

 Parophonus maculicornis

hoofdstuk 8 de soorten: parophonus
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GenuS PArOPHOnuS

soort 

de soorten van dit genus lijken sterk op de kleinere Harpa
lus-soorten.

Areaal
genus van de palearctische en Oriëntaalse regio’s. Wereld-
wijd - soorten, waarvan meer dan tien in het palearc-
tisch gebied en negen in europa. In Nederland één soort.

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

Taxonomie
alle europese soorten zijn opgenomen in de tabel van  
trautner & geigenmüller (1987).

 Parophonus maculicornis

Areaal
West-palearctische soort. een soort van Midden- en Zuid-
europa, waar hij in grote delen van het Mediterrane gebied 
voorkomt. Naar het oosten via de Balkan tot de kaukasus, 
klein-azië en Syrië. Areaalkarakteristiek: , Nederland: 
marginaal.

Voorkomen
In Nederland beperkt tot Zuid-limburg en Zeeland waar-
van één recente melding bekend is (oever van de Wester-
schelde, ) (Bk). Niet op de Britse eilanden, in denemar-
ken of Fennoscandië. In duitsland vooral op kalkbodem in 
warmtegebieden, maar zeer plaatselijk en zeldzaam, algeme-
ner in het oosten (HOrION 1941), niet in het noorden (trautNer 

& Müller-MOtZFeld 1995). In Oostenrijk op de rode lijst (FraNZ 

1983). In Zwitserland alleen in de warmtegebieden ten noor-
den van de alpen, van genève tot de Bodensee en zeer 
plaatselijk in tessin (MarggI 1992). In Frankrijk vrijwel overal, 

behalve de hogere gebieden. In België recentelijk alleen in 
het noordwesten, aangrenzend aan Zeeuws-Vlaanderen, 
hetgeen goed aansluit bij bovengenoemde waarneming 
langs de Westerschelde; verder in het Maasdal van Maas-
tricht (Sint-pietersberg) tot bij luik (deSeNder 1986). uit het 
midden van België zijn meest oude waarnemingen bekend. 
In Vlaanderen op de rode lijst (deSeNder et al. 1995). 
Status: in Nederland is het aantal waarnemingen vrijwel 
stabiel, maar in België is het aantal vindplaatsen sterk terug-
gelopen (deSeNder & turIN 1986, 1989).

Oecologie
thermofiel. een soort van het heuvelland en het montane 
gebied; op warme plaatsen tot ca.  m hoog (BurMeISter 

1939). Vooral op kalkbodem, maar ook op zandsteen (MarggI 

1992). Vaak gevonden aan de voet van bomen of muren, in 
Midden-europa onder andere in gezelschap van Drypta 
dentata, Agonum sexpunctatum of Brachinus-soorten.
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