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LOOPKEVERS ALS BIO-INDICATOREN
Piet den Boer en Rikjan Vermeulen
die snelle, zwarte,

Iedereen kent ze wel,
goudgroen-glanzende

kruisen op landweggetjes
heide:

LOOPKEVERS. Je

het tienvoudige
de duinen,
bieden, en
huis.

Waar

plotseling

langs akkers

of nog groter, en

je treft ze overal

langs oevers van

eigen

,je

ze. ook tegenkomt,

,je

mm tot
aan:

in

soms op

en veenge-

straat of

hebben ze één ding

en bijzonder h<::mdig

maken zich snel

en

beken en plassen,

in moerassen

tuin en

kunnen

in bos

vanaf 2~

maten,

bossen en heidevelden,

zelfs in

pad

je

en op paden

hebt ze in alle

op slikvlakten,

i.n weilanden,

die

kevers,

bronskleurige qf

op hun z.es

gemeen:

poten uit

in

ze
de

voeten.
Wat zijn dat voor insecten, en wat doen ze daar? Loopkevers
zijn

rovers

officiSler

van allerhand
te zeggen-

bodemdieren,
andere Jarven,

lopen

no~

kev~rs

e.d. De prooien

Dbordat loopkevers en hun

springstaarten en

insecten

hun larven regenwormen,
onder loopkevers enige

on

Lol"

namen,

.i (':l.'!I" ii).

bodemfauna;
mijten of

kleine

vind

andere

voor de grotere loopkevers en

voor

l

je bijvoor-

larven van
Voor
io dat

hot

zov~r

er

niet op

uit een bepAalde groep.

bij de gespecjaliseerde

excuses

voedsel.
'•,.

ov~ral

de geslachten· lmistus,
ronze

plantaardi~

naaktslakken en rupsen.

maar lnopkovers ~i;Jn niet

''

zi,in loop-

niet afhankeli~k~yan de

bepaalde prooisoorten, maar op prooien
tenv~ngers uit

tot

en bosbouw'.

specialisatie voorkomt,

is dat

de

larven zo weinig kieskeurig zijn

en kleine wormpjes, en

Het duidelijkste

vo]waaoen kevero
de grootte van

tuin-,

uitkomt- zijn ze weinig of

soortsamenstelling van de
beeld

rovers van

-springstaarten

-een aantal ooorten is zelfs niet vies van
als dat zo

de meeste

In ouderwetse termen gesproken,

dus 'nuttige dieren voor land-,

van

aalt.jes, ·draadwor-

afhankelijk van
en

het wat

predatoren

van de

oppervlakte-mijten

slakken en rupsen.

-om

bodemdieren. De larven v.:::i.n

sterker uiteen,
van

de algemeno

mijten, springstaarten,

men,

rovers zel.f,

dieren, of

grond en zijn daar evenoBns

loopkevers leven in de
klein~

zijn

het

kleinere opp0rvlakte- en
'

kleinere

springstDnr-

Notiophilus,
gebru:ik

va.n f.":i.ti,jnf;p

zo populair -·al.s bl,Jvnorheo:Lrl.

11evehersbeestjes
volksnamen

of

meikevers-

hebben hun onderkaken

nlgomeon

gebruikte

bi,ivoorbAeld

uitgebouwd tot echte vangkooien,

handig om

d.ie ze

een springstaart weten. dicht te klappen.

pilicornis heeft

f..oricer~

ze

f..11: .i·:;,\' ·t.·u:.:.1· -soorten

gekregen).

hebben

bijzonder

dat

otiJve haren

'pilicornis' ); zo'n kever

sprieten (vandaar de naam
een springstaart haast

lan~e

zeer

als een tijger

op

zijn

bespringt

en slaat zijn

sprieten

op zijn prooi, waardoor de springstaart gevangen zit onder
Springs~aartjagers

netwerk van stijve haren.

Notiophilus en

Bembidion zijn

hebben grote facetogen,

waarmee

zien. Andere specialisten

soma

(poppenrovers),

kunnen vliegen

waar
soorten ;J .:igen;

Kortom,

en wendbaar

en

ze uitzonderlijk scherp kunnen
geslacht Calo-

zijn soorten van het

grote

en zich

de geslachten

uit

bijzonder snel

een

mm),

die goed

schijnen te .concentreren in

gebieden

ze

loopkevers (20-30
in de

ook de

bomen

op rupsen

van

all.e

'specialisten'

weinige

onder

loopkevers zijn niet afhank~lijk van èén soort prooidjer.
Doo~dat

van de

hun

of hoo~st zolden- nfhankol ijk zijn

loopkevers niet

aantal.Jen waarin één

nou.wol Ll k8

aanwezigheid

overige

lokale

padden,

ver bon don

Doordat

fauna.

jDgerG rondstruinen,

door andere

bepaalde prooisoort

worden

meestal

jnaectenetero, zoals

bepaalde

~e

worden aangepakt
e~ns

ruik daarna
teneters

geen

(pak maar

aan je

bijtend

Mede

dikwijls sterk worden

spi tomu] 7.en,
de grotere

uitspugen alo

maa~sap

Cerabus op

eens zo n grote

prooien.

vo.n do

incidenteel

vooral

handen), zijn het

geliefde

aantallen niet

slechts

Omdat

Js

.i.nd3v.iduele

egolo, mollen,

vogels, gegeten.

loopkovero ook nog een smerig en

lot

hot

bovend.icn aJs

ze

ze

aan

voorkomt,

en

voor andere insec-

daardoor

~uilen

gereduceerd door

hun

andere

rovers.

'
Die betrekkelijke onafhankelijkheid
overige

fauna ter

plaatse betekent, dat

vriJwel helemaal wordt
:::>che) factoren,
vegetatie

en

nbiotische en

z.oal:::i

bode~,

van loopkevers van

hun aanwezigheid dus

bepaald door niet-biologische

(abioti-

temperatuur, vochtigheid, structuur
bodemsoort, en

structurele

precies ook de factoren,

dergelijke.

eigenschappen

dJe structuur

de.

van

Nu :d;in

esn

en snmenóteJJ

vnn
die

leofgohlod
Jn~

vnn de

ve~etatie

bepalGn en

anderA

ve8l

dieren.

als PJat den Boer

daarmee
Kortom,

Hans-Ulrich Thioln

zowel

bio-indicatoren moeten

standigheden van planten
overal voorkomen,

en muizen,

lsefmogelijkheden voor

en dieren jn
zelfs in

zijn voor

in konijnenholen, en

Noorden tot voorbij de Poolcirkeli

ideale

bio-indicatoren moeten zijn.

streken- door
stellen

zouden het dus zelfs

in

van~potten

met

ze

en koudere

~emakkelijk

graven. Door

te

aanwezi~

Bovendien io de

hun oppervlakte-activiteiten
~ijn

rondstruinen

tropen, als hoog

-althans in de gematigde

door vangpotten

loopke-

in nesten van mollen

zowel in de

in het

heid van loopkeversoorten

de loefom-·

het veld. Daar

grotten,

(1077)

dat lnopke-

(1977) kwamen tot de conclusie,

vers uitstekende
vers

weer de

hun

heel goed

vast te

onRerichte

kwantitatief te

bemonsteren, zodai ~et kennis van de juiste ~anRperioden en
benodigde wiskunde

loopkevers zelfs ideale

populatiG·dynamlsch
ho.rdo

dekschild

onderzoek,

zonder

schade

· ,:;i;ehrandmArkt ( Dt=ff1 Boer 197'7,

Voor Ho.no 'J'urin wn.s
over hot
als

vooral

land ( 'T'urj n,

jaar (Tur1n

ndj vi duce]

natuurlijk de.

bepaalde

binding van

bepaalde bodem-

1977) en

werden uitgevoerd

meer

di~

soorten

onderscheiden
bGsic

va.n

pu bJ ]catjc

en bepaalde

of
is
een

bodemvoch-

,:Jaar

862

in

localiteiten

Dit zijn

~illiosn

en

g~ge~

van

vangoerieo over

een

uit alle

bodemei~anschappen

Daarmee kon

vochtigheid

de

loopkevers

alle delen· van Nederland en

terrsintypen. ·

en

Nederland

aan terreinen met

uit 1616

vegetatiestructuur

structuur

i. n Nedt=Jr-

alle vangsten met vangpotse-

dan 30

soorten

verdeeld over

van

in

in bomputerf iles bijeen.

niet zeldzame

grond

i.n zownl. hndon

tot eon

loopkeversoorten

vens ovor het lokaal voorkomen van 1,5
heel jaar,

aJln p;op,cvenn

Maar belangrjjker dan de aan-

en vegetatiestructuur

geèiurende

worden

Dit loidde allereerst tot een

Daarom bracht Hans Turin

cl ie

hun

in onze loopkeverfauna in de laatste 100

& Dan Boer 1988).
varl

zo op

kunnen

d.it, ,'.'.IJ.les zvrnleiclinp; om

& Hengeveld

Haeck

ofweziRheid

op

omdat

de verspreiding vnn Joopkovers

over de ve~anderlngen

de 285

ook

vnorkomnn vnn 1.oopkevero in Nodorland

voorlopiRe atlas van

ries,

objecten zijn voor

1.9f36)

verJaden bijeen t0 brengen.

tigheJd.

j

de

hij voor

goeci.'

te

do

te

33 op

onde:rscb0.idcn

terrein·

An

vegntat1etypen

karakteristieke

lor.lpkevnrooorten varü,ntnl"lon · ( T11ri,n et al..

2000) vatte

hjj alles wat we

pa,

s~izoensactivitcjt,

biologie,

eens

samen in

lis, KNNV

en

opgegeven. Daaruit blijkt

van~st

in

lonp;er

7'C

aangrenzende

zullen we

door

(199~)

voor elke van

Nederland vrijwel

ei•icmti alleen

Nolinis-heide
ide~le

voorkomt in

enkele toevalof

wat

kensoort voor

drogere

hooAveen en

echter niet in elk hooRveen- of dophei-

De dieren

zijn helaas

vorsnippcring en isola.t.ie

in bob l tntrn.sten klein er dan

ven (Do VrioD &

wordt

Ericm-heide, met slechts een

deterreintje aantreffenc
?.odo.t

nog

(!Jitgave van Notura-

bijv. dat de voor

CmllunR-heide. Dezè nagenoeg
Eric~-hojde,

on~.)

verdell0g over de 33 hahitattypen

beperkte soort Aqonum

hoogveen en natte
lige

habitathindin~,

Enro"·

EIS-Nederland, 685 pp.).

285 verwerkte soorten de

tot Drenthe

bekende 385

in Noderl.nnd 0n

DE NEDERLANDSE LOOPKEVERS

In de· tabelJ.en van Turin et al.
de

L;1tor ( Tu.rin

1/VH).

weten over de thann

i.n1tindne lonpkEJverr::worton ( v0rnpre.i.d inr.;

van

comhinntjes

Den Boer

:1~J90),

onRovleugeld,

gedurende 50 ,ja.ar

20-!50 ho.

:1''3

Joto derp;oU,1ks

of·

i.,J n ui tgncitor ·

p;c.ldt nntuu:r-

t oopkevornoortnn. Dn.r.:trom ;;-;1.1.l l.crn
we bij hot hçmonstoron van hejdotnrrojnen njet alle 24 a)a Al
( hr:J ido en
hoop,vecn) t;okaraktnri.8i':ierdo noorten danr a.n.ntroff.cm,
zelfs niet in g:rotr. heidevr.J<len,
:?.oals het Dwingclàc:r V<=dd
(wa0r we
1g van die ?4 ~oorton nantroffan,
wa.t ovorir;onn f38n
hele ho~o score is). Wel
mogen we v~rwachten,
dat hoo boter
hot bemonsterde terrein aan do kwaliteit van hot oorGpronke11 ,i ke natuurte:rre in beantw:oorrlt,
hoe meer Vt1n de voor dot
terrein. karakteristieke soorten we zullen aantroffen,
tenzij
dat terrein te klein en te lang ~eisoleerd :i.s, natuurlijk.
Vooral de ongevleu~elde loopkeversoorten zullen uit de
l :i. ;J k voor nlf''l()r onp;0v l 01:1p;ol de

meeste

natuurterr~inen

• J n verdwenen,
z 1.;

(vooral de

want ons

kleinere)

land wordt al een paar

sief 'op de schop' genomen en vooral
Ar

weinig

hoi,

hoogveen on

vooral duJ del i,i k u:i t
het geslacht Cmrmbus.

in

loofbos

Nederland al

eeuwen i.nten·-

na de negentiende
mAer

de P-;:rote, ogevleugelde

over. Dat

~euw

is

blijkt

hool oopk.ove.•:rs uit

Van de in de uitgestrekte hosRehieden in

Polen nof, t121nwezif,\A 15·:::'.0

noorton utt dit

4

goslacht~

:;:;ullon wo

er in

Nodnrland nnfi

op 4 of 5 na

hnog~tons

7 of 8

nantrAffnn (en rlnn noR

bi,inlt a..llfH:rn .in Zuid-Limburg).

en isnlatio van

bosrosten

De

of nafl;ehooe;

~ehoeJ

ovor.ip;o :mor·

p;ohocl . 11.i t

onf;

land vnrdwonon.
meeoto p;ovlcup;eldc of

Gclukldp; 7,ijn ook de
· soortcm (do taatsen met in

de

ongevleup;elde individuen)

als

ruim ·de helft van onze
tische

factoren

soorten

gebonden als

van het

geolacht

zover ze

voor

opieren
jon~e

plaats te

ook

of om te vluchten,
zich

al .f\opao.rd

nadat ze

eieren of

niet moer en ·brokon zal.fa

Behnlve

en

gebruiken

een
om

gebruiken loopkevleugels en

vlie~

Vooral

de voortplantinga-

hF.ibben-· oon

te zctton.

nhio-

~an

to verbreiden.

vleugels om vlak voor

zoeken om

altijd nog

(~andloopkevers)

hun vleugels

alleen om

bezitten- dio
··dikw:î..Jls

Cicendmla

vollAdig ontwikkelde

Joopkevcro hun

poriode

die vormon

ongevleugelde· soorten.

die

prooien te overmeeGteren
vers

-en

Fïnvtoup,ol. ··

7'0W8l

loopkeversoorten- even sterk

Be~bidion-soorten,

paar

dezolfd.e populatin

vJ8ugn]dîmnrfc

genchikte

Daarna vliegen

ze

Revnl.lon hun vlio~npior6n
üf.
Het vJ i op;p;ectrap: vo.n 1 oopkevcrs he hhcm wo kunnen hostudorcn
door .i aren l.·::rng vl .i. 0/.:l;nndo
loopkovorn to homon;>torrrn
mot :-:;op.;o"
naamde 'ranmvnJ.len',
GJaspJat0n mot eroridnr vnnRRoton of n0n
in veel

van{--ltrnc:htnr ·( Vn.r.'1 1111.l?.on 1990).

I octP.rP.en,

he}nop,psh.:ü vn of til G nmntc-:ur

cl.ie z,j ch

mot pro.hl. nmon van n<':1t1.1u.rbo hoor,

te

koV<3r8

{."~C'Jbruj ken a]

rndon w i. ,) dn"":\rom n.n.n

inlichtingen bij dA tweede auteur,
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