
 Perigona nigriceps 

Figuur 

Badister unipustulatus.

vangsten door Broerse gezeefd uit plantenafval op de Oude 
Oosterbegraafplaats in amsterdam () en uit een oude 
composthoop bij Valkenburg (). Berger & Poot (1970) be-
richtten van een groot aantal exemplaren in een half vergane, 
schimmelende stromijt in de omgeving van heerlen (1969). 
een recente vangst op licht (renkum ) (Ba) geschiedde 
eveneens in de onmiddellijke nabijheid van een hertenkamp. 
in Midden-europa beperkt tot het laagland en de heuvels, 
eveneens in compost en hooihopen (BurMeisTer 1939, Marggi 

1992). Marggi meldde dat de dieren ook zijn gesleept van plan-
ten waar ze wellicht een startpositie voor de vlucht kozen.
Vangpotten. geen vangsten.

Biologie
Over de activiteit binnen het etmaal is niet veel bekend, 
maar waarschijnlijk in hoofdzaak nachtactief. De ontwikke-

ling vindt plaats in de warmte van rottend plantenafval. De 
voortplantingscyclus is in hoge mate onafhankelijk van de 
tijd van het jaar, maar veeleer aangepast aan de toestand van 
de betreffende afvalhoop. De larve is onder de genusken-
merken opgenomen in de tabel van arndt (1991). 
Dispersie: macropteer. De soort beschikt volgens de meeste 
auteurs over goede vleugels. Vliegwaarnemingen zijn volop 
bekend. Meermalen op licht gevangen (Zie KáDár & sZél 1995). 
een vangst met een ‘autokätscher’ in het Wageningse Bin-
nenveld vond ook plaats tegen de schemering (KB). gezien 
de hoge mate van isolatie van de reproductieplaatsen van 
deze soort, moet hij over een enorme verbreidingskracht be-
schikken.

Bedreiging
geen gegevens.
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GENUS BADISTER

soorten -

Veel soorten van dit genus hebben opvallende rood met 
zwarte tekening. De grootte varieert van , tot ca.  mm.

Areaal
Wereldwijd ongeveer  soorten, verspreid in het holarcti-
sche en Oriëntaalse gebied (Ball 1960, hurKa 1996, KM). Ongeveer 
 soorten komen in het Palearctisch gebied voor en ca. 
tien in europa, waarvan zeven in Nederland (fig. ).

Oecologie
het zijn bijna zonder uitzondering hygrofiele en vrij steno-
tope soorten, die niet zelden in elkaars gezelschap gevonden 
worden (liNDrOTh 1986). Ordinatie zie fig. .

Biologie
Nachtactief. Voortplanting in het voorjaar. De meeste soor-
ten kunnen goed vliegen.

Taxonomie
Negen soorten zijn opgenomen in de tabel van Freude et al. 
(1976). Belangrijke revisies zijn die van Makolski (1952) en Ba-
lazuc (1981); zie ook Brakman (1961).

 Badister (Badister) bullatus 

Synoniem
Badister bipustulatus (Fabricius).

Areaal
West-Palearctische soort. in europa, behalve het noorden. 
Vanaf Noord-afrika, naar het oosten tot Noord-iran, de 
Kaukasus en West-siberië. Niet circumpolair zoals in di-
verse catalogi staat vermeld. De soort is weliswaar gemeld 
van Noord-amerika (O.a. assMaNN & sTarKe 1990, Marggi 1992) 
maar dit betreft echter andere, zeer verwante soorten (liN-

DrOTh 1986). Areaalkarakteristiek: , Nederland: subcentraal.

Voorkomen
in Nederland verbreid, maar iets minder op de pure zand-
gronden. Op de Britse eilanden in het gehele gebied, inclu-
sief ierland; in schotland voornamelijk aan de kust (luFF 1998). 
in Denemarken verbreid en algemeen (BaNgshOlT 1983). in 
Fennoscandië verbreid in het zuiden van Zweden tot ca. ° 
noorderbreedte, in Zuid-Finland tot ca. ° noorderbreedte 
en in Noorwegen beperkt tot het zuidoosten en de zuidkust 
(liNDrOTh 1945, 1986). in heel Duitsland algemeen tot soms zeer 
algemeen (hOriON 1941). Ook in Westfalen verbreid en alge-
meen (assMaNN & sTarKe 1990). in Zwitserland eveneens in het 
gehele gebied niet zeldzaam (Marggi 1992). in België verbreid 
en algemeen, iets minder in de ardennen (DeseNDer 1986). 
Status: in Nederland en het omliggend gebied is het aantal 
waarnemingen gemiddeld toegenomen (DeseNDer & TuriN 1986, 

1989).

Oecologie
De meest eurytope Badister-soort en de enige die niet direct 
aan water is gebonden (liNDrOTh 1974, 1986). Zowel in vrij dro-
ge als in natte terreinen en zowel in open terreinen als op 
plaatsen met enige beschaduwing. Bij voorkeur in open 
bossen en aan bosranden op middelmatig vochtige bodem 
met een goed ontwikkelde strooisellaag. in Noord-europa 
ook op open, vrij droge, zandige graslanden. in schotland 
gebonden aan kustbiotopen zoals duinen en duingraslanden 
(luFF 1998). in Midden-europa volgens Burmeister (1939) niet 

Figuur 

Badister: aantal soorten per hok, 
 klassen (- soorten).
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hoger dan ca.  m, maar in Zwitserland in de heuvels en 
het gebergte tot diep in de dalen, maximaal tot subalpien 
ca.  m, vooral in droge lichte loofbossen met humus 
maar ook op ruderale zandige of kiezelige terreinen (Marggi 

1992). hij mijdt volledige beschaduwing en prefereert dan 
ook kapvlakten en licht beschaduwde oevers.
Vangpotten. Groep: eu(e) ( series,  individuen). De 
vangsten komen uit zeer uiteenlopende terreintypen, zoals 
de duinen [-], diverse graslanden [-, -], maar 
vooral ook allerhande typen bossen en struwelen [-], 
met een voorkeur voor de vochtige en gedeeltelijk natte 
bossen [-]. Daarnaast ook talrijk op ruderale terreinen 
[] en instabiele open, oeverachtige milieus [, -]. 
Eurytopie:  (pres = , en sim = ,). Bodem en Vocht: 
geen voorkeur. Begeleiders: geen.

Biologie
in hoofdzaak nachtactief. Thiele (1977) noemde de soort voor 
-% dagactief. Voortplanting in het voorjaar. De ver-
popping vindt plaats in september (BurMeisTer 1939). Over-
wintering als imago aan de voet van bomen en in oude 
boomstronken. De larve is opgenomen in de tabellen van 
arndt (1991) en luff (1993). 
Dispersie: macropteer. Blijkens metingen van assmann et 
al. (1990) en Desender (1989a) zijn de vleugels niet optimaal 
ontwikkeld; slechts weinig dieren bezitten volledig ontwik-
kelde vliegspieren en het aantal vliegwaarnemingen is dan 
ook schaars, o.a. uit Drenthe: mei , juli  (TVh). Volgens 
luff staat hij op de Britse eilanden bekend als een soort die 
makkelijk vliegt. Ook in de iJsselmeerpolders waargeno-
men, en daar kennelijk gevestigd (siePel eT al. 1996).

Bedreiging
Niet bedreigd. Niet geschikt als indicatorsoort.

 Badister (Badister) lacertosus 

Areaal
Waarschijnlijk een europese soort. De verspreiding is nog 
onvoldoende bekend. in europa vanaf Midden-europa 
(Midden-Frankrijk, Zwitserland) naar het oosten tot slowa-
kije, de Baltische staten en russisch Fennoscandië. Areaal-
karakteristiek: , Nederland: subcentraal.

Voorkomen
in Nederland frequent waargenomen in de vochtige gebie-
den in het midden en westen van het land. Opvallend wei-
nig in Friesland, groningen, Drenthe en Overijssel. Nog 
niet op de Britse eilanden waargenomen, maar mogelijk tot 
nu toe over het hoofd gezien (luFF 1998). in Denemarken 
zeldzaam en na  minder waargenomen, in Jutland al-
leen in het oosten en zuiden (BaNgshOlT 1983). in Fennoscan-
dië niet in Noorwegen, tamelijk verbreid in het zuiden van 
Zweden maar niet algemeen, vrij algemeen in de zuidelijke 
en zuidoostelijke delen van Finland (liNDrOTh 1945, 1986). Voor 
Duitsland nog niet genoemd door horion (1941) maar wel 
wat later voor Baden en het Bodensee-gebied (hOriON 1954, 

1959). in Westfalen vooral in de vochtige gebieden in de 
laagst gelegen delen (assMaNN & sTarKe 1990). in Oostenrijk be-
kend van Nieder- en Oberösterreich en het Bürgenland. in 

Zwitserland vanaf genève tot aan de Bodensee, tamelijk 
verbreid en incidenteel in Tessin (Marggi 1992). Nog niet be-
kend uit italië. in België zeer verbreid in het lage westen, 
maar in het midden en oosten uitgesproken schaars (DeseN-

Der 1986). 
Status: in Nederland en België is het aantal waarnemingen 
van de soort gestegen, hetgeen gedeeltelijk verklaard kan 
worden door het feit dat hij pas laat is herkend (BraKMaN 1961, 

hOriON 1954); het aantal vindplaatsen in Denemarken is sterk 
teruggelopen (DeseNDer & TuriN 1986, 1989).

Oecologie
hygrofiel. De habitat lijkt op die van B. unipustulatus, soms 
dan ook met deze soort samen te vinden (liNDrOTh 1974, 1986). 
Op vochtige, beschaduwde plekken, gewoonlijk in humus-
rijke loofbossen, zoals in elzenbossen tussen mossen en bla-
deren of op moerassige plekken in het bos met riet (Phrag-
mites australis) en zeggen (Carex). in Midden-europa eury-
toop in vochtig grasland (praticol) (MaNDl 1978) met name op 
beschaduwde plaatsen, meestal nabij struiken (Marggi 1992). 
Volgens gersdorf & Weise (1954) minder op de directe nabij-
heid van water aangewezen dan B. unipustulatus. in Polen 
samen met Amara brunnea en Calathus micropterus (MaKOlsKi 

1952). assmann & starke (1990) merken op dat deze combinatie 
voor onze streken niet opgaat, omdat A. brunnea hier vooral 
een soort is van het eiken-berkenbos (zie onder deze soort).
Vangpotten. Groep: eu(e) ( series,  individuen). De 
vangsten komen uit enerzijds vrij schrale, zandige terreinen 
zoals duinen [-] en graslanden [, -] en anderzijds 
uit verschillende typen bossen en struweel [-, -]. 
Ook gevonden in ruderale terreinen []. Eurytopie:  
(pres = , en sim = ,). Bodem en Vocht: geen voor-
keur. Begeleiders: geen.

Biologie
Waarschijnlijk in hoofdzaak nachtactief. Voortplanting in 
het voorjaar, met een top in mei-juni. Overwintering als 
imago aan de voet van bomen en in graspollen. De adulten 
kunnen gedurende het gehele jaar gevonden worden. De 
larve is onbekend. 

Figuur 

Ordinatie van Badister.

 Badister bullatus

 Badister lacertosus
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 Badister unipustulatus

Dispersie: macropteer. De vleugels zijn echter sterk geredu-
ceerd, met relatieve waarden van om en nabij de %  
(assMaNN & sTarKe 1990, DeseNDer 1989a). Bij het Belgische materi-
aal werden geen volledig ontwikkelde vliegspieren gevon-
den. Vliegwaarnemingen zijn niet bekend. Niet in Zuidelijk 
Flevoland, wel in een oud recreatiebosje aan de dijk die 
deze polder omgeeft, de recreatiestrook en de dijk zijn vele 
jaren ouder dan de polder zelf.

Bedreiging
Onvoldoende gegevens.

( Badister (Badister) meridionalis) 

Voorkomen
Vrijwel zeker geen Nederlandse soort (JM), en ook het voor-
komen in het omliggend gebied is twijfelachtig. het Neder-
landse materiaal dat tot dusverre werd onderzocht behoorde 

tot B. lacertosus en B. bullatus. De soort wordt hier daarom 
niet verder behandeld.

 Badister (Badister) unipustulatus .

Areaal
West-Palearctische soort. in europa vanaf Zuid-Zweden tot 
Midden-Frankrijk, Noord-italië, griekenland en Bulgarije 
(hieKe & Wrase 1988). in Midden-europa alleen in het noorden 
wat algemener. Vanaf groot-Brittannië naar het oosten tot 
West-siberië, de Kaukasus en Klein-azië. Areaalkarakteris-
tiek: , Nederland: subcentraal.

Voorkomen
in Nederland in diverse vochtige gebieden, behalve het 
laagveengebied, en met een concentratie in het fluviatiele 
gebied (ooibossen). Op de Britse eilanden in het zuiden en 
oosten van engeland, noordelijk tot yorkshire, en in Zuid-
Wales (luFF 1998). Ook in ierland enkele keren waargenomen 
(County Kerry) (sPeighT eT al. 1982). in groot-Brittannië op 
de waarschuwingslijst. in Denemarken zeldzaam en waar-
schijnlijk afnemend sinds , van Jutland zijn slechts drie 
oude vangsten bekend, maar op de eilanden recent enkele 
keren waargenomen (BaNgshOlT 1983). in Zweden slechts inci-
denteel op het vasteland, maar verbreid en minder zeldzaam 
op Öland en gotland (liNDrOTh 1945, 1986). Niet in Noorwe-
gen, slechts twee vangsten uit Finland. in Duitsland over 
een groot gebied verbreid maar meestal vrij zeldzaam (TrauT-

Ner & Müller-MOTZFelD 1995), alleen in het oosten plaatselijk 
wat algemener. in Zuid-Duitsland uitgesproken zeldzaam 
(hOriON 1941). in Berlijn (BarNDT eT al. 1991) en Baden-Würt-
temberg (TrauTNer 1992B) op de rode lijst. in Midden-euro-
pa slechts enkele waarnemingen uit West-Zwitserland 
(genève) en de omgeving van de Neusiedlersee (Marggi 1992). 
Magistretti (1965) gaf zeer incidentele waarnemingen voor 
Noord-italië. Ook in Frankrijk incidenteel en plaatselijk 
(BONaDONa 1971). in België ligt, als bij de meeste Badister-soor-
ten, het zwaartepunt in het westen, in het binnenland 
meest oude waarnemingen (DeseNDer 1986). 
Status: in Nederland en het omliggend gebied is het aantal 
waarnemingen gemiddeld gelijk gebleven (DeseNDer & TuriN 

1986, 1989).

Oecologie
Zeer hygrofiel. een stenotope soort van beschaduwde, 
vochtige tot natte terreinen met een humeuze bodem (liN-

DrOTh 1974, 1986). Meestal in de onmiddellijke nabijheid van 
stilstaand water, tussen bladeren, mossen en achter losse 
schors van o.a. elzen. Typisch voor moerasbossen, veelal met 
loofhout, zoals elzenbroekbos (Alnus glutinosa) of wilgenbos 
(Salix) (BurMeisTer 1939, liNDrOTh 1974, 1986, Marggi 1992). soms in 
een dichte vegetatie van riet (Phragmites australis), zeggen 
(Carex), vlotgras (Glyceria) etc. (assMaNN & sTarKe 1990).
Vangpotten. Groep: e ( series,  individuen). De vang-
sten komen van beschaduwd-vochtige terreinen, met het 
accent op natte loofbossen en vochtig struweel [, , -

]. Ook waargenomen in ruderale terreinen [] en krui-
denrijke graslanden []. Eurytopie:  (pres = , en sim = 
,). Bodem: veen. Vocht: geen voorkeur. Begeleiders: Ba-
dister bullatus % (%) en Trechus obtusus % (,%).
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 Badister sodalis

Biologie
Waarschijnlijk overwegend nachtactief, maar volgens Bur-
meister (1939) ook overdag bij zonnig weer uit de vegetatie 
geklopt. Voortplanting in het voorjaar. Overwintering als 
imago op wat drogere plaatsen, o.a. ingegraven in de bo-
dem aan de voet van bomen, maar ook langs muren. De 
larve is opgenomen in de tabellen van arndt (1991) en luff 
(1993). 
Dispersie: macropteer. De ontwikkeling van de vleugels is 
goed en het overgrote deel van de dieren bezit volledig ont-
wikkelde vliegspieren (DeseNDer 1989a). Bij dieren zonder vol-
ledig ontwikkelde vliegspieren bleken deze in autolyse te 
zijn. Vliegwaarnemingen zijn bekend. het verbreidingsver-
mogen is duidelijk adaptief aan de instabiele natte biotoop.

Bedreiging
het is niet onwaarschijnlijk dat deze soort gevaar loopt uit 
ons land te verdwijnen. het aantal waarnemingen is in Ne-
derland weliswaar wat gestegen, maar dat wordt groten-
deels verklaard door de geringe aandacht die zeer natte en 
moeilijk toegankelijke terreinen in het verleden hebben ge-
had. Vooral verlaging van grondwaterstanden in de nabij-
heid van natuurgebieden met broekbossen kan tot het ver-
dwijnen van deze soort leiden. Vooral in combinatie met 
andere soorten, zoals Platynus livens en Agonum viridicu-
preum, een goede indicatorsoort van beschaduwde natte 
terreintypen zoals grienden en moerasbossen.

 Badister (Trimorphus) sodalis 

Areaal
West-Palearctische soort. in europa niet in het noorden en 
het zuiden, naar het oosten tot russisch Fennoscandië, 
estland, de Kaukasus, Klein-azië en iran. Areaalkarakte-
ristiek: , Nederland: subcentraal.

Voorkomen
in Nederland zeer verbreid en niet zeldzaam in de vochtige 
gebieden, met name in het fluviatiele gebied en het westen 

van het land. Op de Britse eilanden verbreid in engeland, 
plaatselijker in Wales en ierland, in schotland alleen in het 
zuidwesten (luFF 1998). in Denemarken vrij algemeen en ver-
breid in het oosten, niet in het noorden en westen van Jut-
land (BaNgshOlT 1983). in Fennoscandië zeldzaam in het zui-
den van Zweden, maar niet zeldzaam op Öland en got-
land (liNDrOTh 1945, 1986). Niet in Noorwegen en Finland. in 
Duitsland volgens horion (1941) verbreid, maar alleen in het 
oosten, in West- en Zuid-Duitsland zeldzaam en plaatse-
lijk. Volgens assmann & starke (1990) echter in Westfalen 
zeer verbreid en niet zeldzaam. Voor de regio Berlijn op de 
rode lijst (BarNDT eT al. 1991). het frequente voorkomen in 
ons gebied en Zwitserland (zie onder) lijkt daarmee in te-
genspraak. in Zwitserland verbreid en vrij algemeen in het 
noorden, in een breed gebied vanaf genève tot aan de Bo-
densee in het heuvelland, in enkele dalen aan de noordkant 
van de alpen en in Tessin (Marggi 1992). in België met name 
verbreid in het westen, in het oostelijke deel zeer plaatselijk 
(DeseNDer 1986). 
Status: in Denemarken is het aantal waarnemingen terug-
gelopen, maar in Nederland en België toegenomen (DeseN-

Der & TuriN 1986, 1989).

Oecologie
hygrofiel. Vooral in loofbossen op humusrijke, meestal 
kleiige bodem, op beschaduwde plaatsen (liNDrOTh 1974, 1986). 
Met name talrijk in moerasbossen langs de randen van 
poelen, maar ook op enige afstand van het water, soms sa-
men met B. lacertosus en B. unipustulatus. Verder in dichte 
graslanden en struwelen. in Westfalen werd de soort zelfs 
in intensief bewerkt cultuurland (maïsakkers) gevonden 
(assMaNN & sTarKe 1990). in Midden-europa vooral in de heu-
vels, zelden boven de  m, maar met een enkele uitschie-
ter tot maximaal ca.  m (BurMeisTer 1939, Marggi 1992). hij 
leeft in het strooisel en is onder andere door het ‘zeven’ van 
strooisel te vinden.
Vangpotten. Groep: f ( series,  individuen). De 
vangsten komen in hoofdzaak uit vochtige en natte terrei-
nen met tenminste beschaduwing door een vrij weelderige 
vegetatie, zoals hoogveen [], vochtige tot natte bossen en 
struweel [-] en dichte graslanden [-]. hij heeft, 
evenals vele andere soorten van vochtig-beschaduwde ter-
reinen, een hoge score bij de ruderale terreinen [] (alge-
meen Deel, hoofdstuk ,,). Eurytopie:  (pres = , en 
sim = ,). Bodem en Vocht: geen voorkeur. Begeleider: 
Pterostichus strenuus % (,%).

Biologie
Nachtactief? Voortplanting in het voorjaar. Overwintering 
als imago aan de voet van bomen en in graspollen. De lar-
ve is opgenomen in de tabellen van arndt (1991) en luff 
(1993). 
Dispersie: macropteer (brachypteer). De vleugelaanduidin-
gen in de literatuur zijn wat tegenstrijdig, misschien omdat 
de soort over relatief kleine vleugels beschikt (-%) en 
derhalve door verschillende auteurs (O.a. liNDrOTh 1945) als 
ongevleugeld wordt aangemerkt. Waarschijnlijk is de vleu-
gel te klein om te kunnen vliegen en bovendien bezaten de 
in België onderzochte dieren geen van alle vliegspieren, 
zelfs niet in autolyse (DeseNDer 1989a, Zie OOK: assMaNN & sTarKe 

1990). Vliegwaarnemingen zijn echter bekend uit hongaarse 
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lichtvallen (KáDár & sZél 1995). het is niet bekend hoe deze 
soort, die een overeenkomstige instabiele habitat heeft als 
B.  unipustulatus, in staat is om periodieke overstromingen 
het hoofd te bieden.

Bedreiging
Niet bedreigd. De gegevens over indicatieve waarden zijn 
onvoldoende. Wellicht bruikbaar in combinatie met ande-
re soorten. Mogelijk een bijzonder studieobject omdat het 
hier waarschijnlijk om een slecht dispergerende soort gaat.

 Badister (Baudia) collaris 

Synoniemen
Badister anomalus (Perris); B. striatulus hanssen.

Areaal
West-Palearctische soort. in europa in het westen van en-
geland en Zuid-Frankrijk, via Nederland, Midden-Duits-
land, Polen, estland, Oostenrijk, Tsjechië, slowakije, hon-
garije, italië, Kroatië, Bosnië, naar het oosten tot Bul garije 
en het Midden-Oosten (hieKe & Wrase 1988, hOriON 1956). Are-
aalkarakteristiek: , Nederland: submarginaal.

Voorkomen
in Nederland veel recente waarnemingen uit het fluviatiele 
gebied, maar daartoe niet beperkt. Op de Britse eilanden 
als bedreigd op de rode lijst; zeer zeldzaam, in het uiter-
ste zuiden van engeland, van Kent tot Dorset (luFF 1998). in 
 ook ontdekt in County Clare in ierland. in Dene-
marken eveneens zeer zeldzaam, niet in Jutland (BaNgshOlT 

1983). in Fennoscandië alleen in het uiterste zuiden van 
Zweden, zeldzaam en zeer plaatselijk (liNDrOTh 1986). Voor 
Duitsland is de verspreiding nog niet duidelijk. Niet ver-
meld door horion (1941) maar wel later (hOriON 1954, 1956), 
naar aanleiding van hanssen (1944) die meende met een on-
beschreven soort van doen te hebben. De eerste meldingen 
komen uit Baden, van de Bodensee en uit Westfalen. 
Thans op de rode lijst in Berlijn (BarNDT eT al. 1991), Ba-
den-Württemberg (TrauTNer 1992B) en diverse andere gebie-
den (TrauTNer & Müller-MOTZFelD 1995). in Westfalen uiter-
mate zeldzaam (assMaNN & sTarKe 1990). in Zwitserland pas 
bekend vanaf , sedertdien in het gebied tussen 
Neuchâtel en de Bodensee diverse waarnemingen in twee 
duidelijke clusters (Marggi 1992), aldaar eveneens op de rode 
lijst. in België praktisch beperkt tot het westen van het 
land met uitzondering van een klein gebied ten zuiden van 
Zuid-limburg (DeseNDer 1986). Zeldzaam in Vlaanderen (De-

seNDer eT al. 1995). 
Status: in Nederland en het omliggend gebied zijn geen 
grote veranderingen in het aantal waarnemingen geconsta-
teerd (DeseNDer & TuriN 1986, 1989).

Oecologie
hygrofiel. De terreinvoorkeur van deze soort lijkt sterk op 
die van B. peltatus, waarmee hij vaak samen wordt gevon-
den, meestal op klei (liNDrOTh 1974, 1986). Vaak aan de oevers 
van met water gevulde zand- of grindgroeves of op mod-
derige oevers aan kleine poeltjes met stilstaand zoet water, 
in verlandingen, o.a. in rietland (BurMeisTer 1939, luFF 1998, 

Marggi 1992), waarbij als gezelschap genoemd worden: Badis-
ter dilatatus, B. peltatus, Bembidion assimile, Demetrias im-
perialis en Odacantha melanura. assmann & starke (1990) 
geven aanvullende informatie op grond van vangsten in 
Westfalen en Zuid-europa. Volgens deze opgaven vooral 
een soort van moerassige, maar vrij onbeschaduwde terrei-
nen, waar de soort soms massaal kan worden gevonden 
onder een dekentje van algen dat langs de rand van kleine 
plassen na indroging op de oever is achtergebleven. Deze 
terreinvoorkeur wijkt sterker af van die van de andere Ba-
dister (Baudia)-soorten dan elders in de literatuur wordt 
aangegeven. Overlap met Badister dilatatus werd volgens 
deze auteurs alleen in rietland gevonden, terwijl in elzen-
broekbossen waar B. peltatus wel werd aangetroffen, de 
aanwezigheid van B. collaris nooit kon worden vastgesteld.
Vangpotten. Groep: z(h) ( serie,  individuen). De vang-
sten komen uit een kruidenrijk grasland []. het beeld 
van de terreinvoorkeur van deze soort is daarmee natuur-
lijk zeer incompleet. Eurytopie, Bodem, Vocht en Begelei-
ders: onvoldoende gegevens.  Badister collaris

hoofdstuk 8 de soorten: badister
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 Badister dilatatus

Biologie
Over de activiteit binnen het etmaal zijn geen gegevens 
 gevonden, waarschijnlijk vooral nachtactief. Voortplanting 
in het voorjaar. Overwintering als imago. Waarschijnlijk is 
het een jager. De larve is opgenomen in de tabellen van 
arndt (1991) en luff (1993). 
Dispersie: macropteer. alle in België onderzochte exempla-
ren bezaten optimaal ontwikkelde vleugels en volledig ont-
wikkelde vliegspieren (DeseNDer 1989a). Vliegwaarnemingen 
zijn bekend. De soort is ook nogal eens aangetroffen in 
aanspoelsel aan de kust (liNDrOTh 1986).

Bedreiging
Onvoldoende gegevens. hyman (1992) noemde het dempen 
van kleiputten als een grote bedreiging, waarbij ook na-
tuurlijke successie (dichtgroeien) een negatieve rol kan spe-
len.

 Badister (Baudia) dilatatus

Areaal
West-Palearctische soort. in europa, behalve het noorden 
en het westen van het Mediterrane gebied, naar het oosten 
tot West-siberië en de Kaukasus. het verspreidingsbeeld 
van deze soort is nog niet duidelijk. Areaalkarakteristiek: 
, Nederland: submarginaal.

Voorkomen
in Nederland zeer verspreid, ogenschijnlijk zonder duide-
lijk patroon, maar de verspreiding lijkt sterk op die van B. 
peltatus, weinig op de zandgronden. Op de Britse eilanden 
eveneens het verspreidingspatroon van B. peltatus volgend 
(luFF 1998), voornamelijk aan de zuidkust van engeland, 
maar verspreide binnenlandse vangsten, noordelijk tot 
lincoln shire. in Denemarken zeldzaam en zeer verspreid in 
Jutland, talrijker op de eilanden (BaNgshOlT 1983). in Zweden 
en Finland zeldzaam en verspreid in het zuiden, in Noor-
wegen zeer incidenteel aan de zuidkust (liNDrOTh 1945, 1986). 
in Duitsland zeldzaam en plaatselijk (hOriON 1941). in Berlijn 

(BarNDT eT al. 1991), Baden-Württemberg (TrauTNer 1992B) en 
diverse andere gebieden op de rode lijst (TrauTNer & Mül-

ler-MOTZFelD 1995). assmann & starke (1990) vermoeden dat 
de soort in Westfalen goed is verbreid, maar vaak over het 
hoofd wordt gezien. in Zwitserland eveneens met een sterk 
op B. peltatus gelijkend verspreidingspatroon, als een smal-
le streep door het dal van de aare tot aan de Bodensee, 
zeldzaam en op de rode lijst (Marggi 1992). in België alleen 
algemener in het (noord)westen, slechts enkele binnen-
landse vangsten (DeseNDer 1986). 
Status: in Nederland en het omliggend gebied is het aantal 
waarnemingen ongeveer gelijk gebleven (DeseNDer & TuriN 

1986, 1989).

Oecologie
Op natte, modderige, meestal kleiige oevers van meren en 
poelen met zoet water, tussen liggend riet (Phragmites aus-
tralis) en dood blad, met een vrij hoge begroeiing van o.a. 
riet, zeggen (Carex) en vlotgras (Glyceria), of met bescha-
duwing door bomen of struweel (liNDrOTh 1974, 1986). Op 
deze plaatsen in Westfalen vaak samen gevonden met Ba-
dister lacertosus, B. unipustulatus en Platynus livens. Ook op 
zeer natte plaatsen in verlandingsgebieden, vaak samen met 
B. peltatus. in Midden-europa in het laagland en de heu-
vels, in de Jura ook montaan, vooral in de (directe) over-
gangszone van moeras naar water (vergelijk B. peltatus), 
soms in gezelschap van Demetrias imperialis en Odacantha 
melanura (BurMeisTer 1939, Marggi 1992).
Vangpotten. Groep: z(f) ( series,  individuen). De vang-
sten komen van vochtig struweel [] en een rijk grasland 
[], beide plekken nabij water. het betreft waarschijnlijk 
zwervers. in de directe oeverzone, waar B. dilatatus door-
gaans wordt aangetroffen, functioneren vangpotten niet 
meer. Eurytopie:  (pres = , en sim = ,). Bodem: 
veen. Vocht: . Begeleiders: onvoldoende gegevens.

Biologie
Dagactief. Voortplanting in het voorjaar. Overwintering als 
adult op drogere plaatsen aan de voet van bomen. De larve 
is onbekend. 
Dispersie: macropteer. De dieren bezitten goed ontwik-
kelde vleugels en over het algemeen ook volledig ontwik-
kelde vliegspieren. Vliegwaarnemingen zijn bekend. Ver-
schillende keren aangetroffen in aanspoelsel aan de kust 
(liNDrOTh 1986).

Bedreiging
Bedreigingen zijn verlaging van de grondwaterstand ten 
behoeve van de landbouw en het verloren gaan van wet-
lands in het algemeen (hyMaN 1992). een goede indicator van 
natuurlijke omstandigheden met zeer geleidelijke overgan-
gen van land, via een moerassige oeverzone, naar stilstaand 
water.

Taxonomie
De soorten B. dilatatus en B. peltatus zijn zowel oecolo-
gisch als taxonomisch nauw verwant. Vroeger beschouwd 
als ondersoort van B. peltatus. Faunistische informatie kan 
dan ook, vooral bij oudere waarnemingen, betrekking heb-
ben op zowel B. peltatus als B. dilatatus (BraKMaN 1956, hOriON 

1954, luFF 1998).
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 Badister sodalis

 Badister collaris

 Badister dilatatus
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 Badister peltatus

 Badister peltatus

 Badister (Baudia) peltatus

Areaal
Palearctische soort. in europa van engeland en Zuid-Zweden 
tot Midden-Frankrijk en Midden-italië, naar het oosten tot 
de Kaukasus en Midden-siberië. Volgens Marggi (1992) een 
holarctische soort. Areaalkarakteristiek: , Nederland: sub-
marginaal.

Voorkomen
in Nederland in het fluviatiele gebied en voor het overige met 
een patroon dat veel op dat van B. dilatatus lijkt. Voor de 
Britse eilanden geldt hetzelfde (luFF 1998), aldaar eveneens zui-
delijk maar nog iets plaatselijker; op de waarschuwingslijst 
(hyMaN 1992). in ierland, waarschijnlijk verbreid maar eveneens 
zeer plaatselijk (sPeighT eT al. 1982). in Denemarken alleen in het 
oosten van Jutland, zeer incidenteel en op de eilanden iets al-
gemener (BaNgshOlT 1983). in Fennoscandië zeldzaam en plaat-
selijk in het zuiden van Finland en Zweden, maar niet in de 

hoog gelegen delen (liNDrOTh 1945, 1986). Niet in Noorwegen. in 
Duitsland over een groot gebied, maar nergens algemeen en 
in veel gebieden op de rode lijst (hOriON 1941, TrauTNer & Mül-

ler-MOTZFelD 1995). in Westfalen vrij weinig waargenomen, 
maar waarschijnlijk veelal over het hoofd gezien (assMaNN & 

sTarKe 1990). in het westen en midden uitgesproken zeldzaam. 
Wegens het late onderscheid tussen B. peltatus en B. dilatatus 
betwijfelt horion (1954) het voorkomen in Noord-Duitsland. 
gezien het voorkomen in Denemarken en Fennoscandië (zie 
boven) en ook in de Baltische staten (silFVerBerg 1992), is het 
echter vrij zeker dat hij daar wel voorkomt. in Berlijn (BarNDT 

eT al. 1991) en Baden-Württemberg (TrauTNer 1992B) op de rode 
lijst. in Zwitserland van genève tot aan de Bodensee, niet in 
de alpendalen, graubünden en Tessin (Marggi 1992). hij blijkt 
voor te komen in Noord-italië (MagisTreTTi 1965). in België in 
het westen, net zoals B. dilatatus, maar slechts incidenteel en 
zeldzaam (DeseNDer 1986, DeseNDer eT al. 1995). 
Status: in Nederland en het omliggend gebied is het aantal 
waarnemingen ongeveer gelijk gebleven (DeseNDer & TuriN 1986, 

1989).

Oecologie
hygrofiel. een exclusieve moeras- en rietlandsoort, die in 
aantal kan voorkomen in hopen drijvend riet; op nagenoeg 
dezelfde plaatsen als B. dilatatus. in verlandingszones, op 
korte afstand van het water, met name aan oevers met een 
weelderige en schaduwrijke vegetatie (liNDrOTh 1974, 1986). Ook 
langs met water gevulde zandputten (hyMaN 1992). Terwijl B. 
dilatatus zich in de directe oeverzone (de eerste  cm) be-
vindt, is B. peltatus van deze min of meer ruimtelijk geschei-
den en beweegt zich op iets grotere afstand (- cm) van het 
water (Tg). Volgens lindroth (1974, 1986) ook iets vaker dan B. 
dilatatus te vinden aan kleine, zeer tijdelijke poeltjes. in Mid-
den-europa in het laagland en de heuvels, niet hoger (BurMeis-

Ter 1939, Marggi 1992).
Vangpotten. Groep: z(g) ( series,  individuen). De drie 
vangsten komen van hoogveen [], kruidenrijk grasland [] 
en een zandbank []. Deze soort is, evenals de vorige gerela-
teerd aan het voorkomen in Nederland, sterk ondervertegen-
woordigd in het vangpotmateriaal door onderbemonstering 
van oevers. Eurytopie:  (pres = , en sim = ,). Bo-

de loopkevers van nederland















DNOSAJJMAMFJ

oevers,
kwelders

rietlanden eabeschaduwd 
vochtig

bossencultuur 
op zand

duinenheiden,
hoogveen

0

2

4

6

8

0

0,025

0,05

0,075

0,1

33312621161261

Presentie %

Abundantie


 

B
ad

ist
er

 p
el

ta
tu

s

Turin et al. 2000. In: Nederlandse Fauna 3: 526-535



dem, Vocht en Begeleiders: onvoldoende gegevens.

Biologie
Dagactief (en nachtactief ). Voortplanting in het voorjaar. 
Overwintering aan de voet van bomen, als volwassen dier. De 
larve is onbekend. 
Dispersie: macropteer. De vleugels zijn goed ontwikkeld (ass-

MaNN & sTarKe 1990). geen gegevens over de vliegspierontwikke-
ling. Vliegwaarnemingen zijn bekend, onder meer uit licht-
vallen (KáDár & sZél 1989). Vaak aangetroffen in aanspoelsel aan 
zee (liNDrOTh 1945).

Bedreiging
Te weinig gegevens om een goede beoordeling van de eventu-
ele bedreiging mogelijk te maken. evenals de voorgaande 
soort een goede indicator van natuurlijke omstandigheden 
met zeer geleidelijke overgangen van land, via een moerassige 
oeverzone, naar stilstaand water.

Taxonomie
Zie de aantekening bij de vorige soort en reclaire & Van der 
Wiel (1936) over het onderscheid met B. dilatatus.

 Licinus depressus
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GENUS LICINUS

soort 

Middelgrote, dof of glanzend zwarte soorten, van - mm.

Areaal
Palearctisch genus met ongeveer  soorten (KM) waarvan ca. 
 in europa en één in Nederland.

Oecologie
Over het algemeen komen de soorten voor in bergachtige 
streken, vooral op zandige of kalkrijke bodem. Zie verder 
onder de soortbespreking. Niet in vangpotten.

Biologie
Zie soortbespreking.

Taxonomie
Negen europese soorten zijn opgenomen in de tabel van 
Trautner & geigenmüller (1987).

 Licinus depressus 

Areaal
West-Palearctische soort. in europa, behalve het noorden 
en het zuiden. Naar het oosten tot de Kaukasus en West-

siberië en Centraal-azië. Areaalkarakteristiek: , Neder-
land: marginaal.

Voorkomen
in Nederland slechts twee oude vangsten uit Zeeland. De 
eerste was van snellen van Vollenhoven uit . het lukte 
Brakman om ruim  jaar later () nog een exemplaar 
te vangen in bijna hetzelfde gebied (VaN Der Wiel 1956). Op de 
Britse eilanden in het zuiden en oosten, noordelijk tot 
Durham en in het westen tot de kust van Zuid-Wales (go-
wer-schiereiland); niet in ierland en schotland (luFF 1998). in 
groot-Brittannië op de waarschuwingslijst (hyMaN 1992). in 
Denemarken zeer zeldzaam, slechts enkele oude waarne-
mingen (BaNgshOlT 1983), dan ook als uitgestorven op de 
rode lijst (JøruM 1995). in Fennoscandië voornamelijk zeer 
verspreid langs de zuidkust van de Oostzee, in Zweden ook 
plaatselijk in het zuidelijke binnenland, iets algemener op 
Öland en gotland (liNDrOTh 1945, 1986). Ook aan de kusten 
van de Baltische staten. in Duitsland niet in het noordwes-
ten, verder zeer verspreide, maar meest oudere opgaven (hO-

riON 1941, 1954). recent geen vangsten uit Bremen, Nieder-
sachsen en Westfalen (assMaNN & sTarKe 1990), voor de overige 
gebieden veelal op de rode lijst (TrauTNer & Müller-MOTZFelD 

1995). Wel genoemd op de faunalijst voor Berlijn (BarNDT eT 

al. 1991). in Midden- en Zuid-Duitsland zeer zeldzaam en 
plaatselijk; in Baden-Württemberg op de rode lijst (TrauT-

Ner 1992B). in Oostenrijk tot in het subalpiene gebied (Marggi 
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