De loopkeverfauna van de J.Jwingelooae en Kraloër heide (Dwingelder•
Geusinger. ~neer. Klooster en Kraloërveld).
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In het ond~rzoek naar de aantalafluotuatiea, handhaving en vestiging
van loopkeverpopulatiea, dat door ona sinds 1959 wordt uitgevo~rd, spelen
de Kraloër en Dwingeloose heide een belangrijke rol•. Allereerst omdat
populaties die een l)l'Oot en vrijwel ononderbroken woongebied tot hun
beschikking hebben een natuurlijk gegeven vormen, dat op slechts weinig
plaatsen in ons ~and nog kan worden bestudeerd. Daarnaast zijn vooral de
natter• delen van het veld bijzonder kenmerkend voor een binnen dit deel
•an w-~uropa vrijwel verdwenen landschapatype. De biologische waarde van
het gebied is dan ook in hoge mate afhankelijk van hot handhàven van een
dusdanige waterhuishouding, dat deze nattere delen hun oorspronkelijke
karakter kunnen behouden. Voor loopkevers--en voor oppervlakte- en
bodemfauna in hot algemeen- worden deze nattero delen overigens niet in
de eerste plaats gevormd door alenken en venen, maar vooral door de met
Erica of Lrica-Calluna bedekte grond.morenen, die buiten de plassen het
grootste deel van het veld vormen. Deze wat hoger gelegen delen kunnen
een overmaat aan water meestal redelijk goed afvoeren (behalve in de
winter), zodat de milieu-omatandigheden in het aeizoen daar minder wisselvallig zijn dall men voor nattere terreinen zou mogen verwachten.
De loopkeverfauna van deze betrekkelijk stabiele, natte tot vochtige
heiden omvat dan ook een aantal elementen die sterk van deze combinatie
van eigenechapp$n afhankelj,jk zijn. De belangrijkste hiervan is de boreomontane Agonum eric-·: t.i, die buiten Drenthe in ons land slechts in enkele
Qphagnum-veentjaa in ~wente is aangetroffen. ~uiten Nederland is dè
soort alleen bekend uit zure dpha&num-vegetaties (vooral in oude hoogvenen) in ~candinavië en N-üuitsland en verder uit een aantal montane

• In het vervolg zal slechts over de Kraloêr heide worden gesproken,
omdat het onderzooK uit praktische overwegingen sterk is geconcentreerd
in de Kraloër helft van het total3 selllt Zr ia echter volcioai1uu aandacht
beste~d aan de Dwingelooae zijdo om te mogen stellen, dat onze conclusies
en in~ichten betrekking hebben op het veld ala gehoel.
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hoogvenen in H•dden-J:.uropa • .Uaar de soort brach;ypteer is (vleugels
rudimentair), verbreidt ze zich slecht en wordt daardoor ernstig
bedreigd in haar voortbestaan door de voortdurende afname van geschikte habitata en de sterke isolatie van de nog aanwezige woongebieden. ~eer typische vindplaatsen in Urenthe zijn: enkele hoogveenresten bij Zwarte Meer en Dalerpeel en een paar Sphagnum-.
veentjes in de omgeving van Wijator. üe Kraloër heide, waar deze
'
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fraaie kever in alle nattere, vooral met ~rioa
begroeide
aèlelî'"
•hoewel deze volgens de "kenners" niet "typiachU zouden zijnwordt aangetroffen (in sommi~e jaren zelfs in vrij grote aantallen),
vormt door zijn relatief grote oppervlakte waarschijnlijk het laatste
enigszins betrouwbare refugium (in ons land) voor Agonum ericeti.
Op dezelfde plaatsen op de Kraloër heide. waar we Agonum ericeti
vinden, treffen we soms een exemplaar van Agonum krynicki aan. Deze
zeer zeldzame an overal schaarse NO-~uropeae loopkaTer -de Kraloër
heide ia de enige vindplaats ten westen van de Elbe- zou thuishoren
in donkere moerasbossen. Ueze merkwaardige habitatcombinatie moerasbos • natte heide vinden we overigens ook bij de veel tal.rijkere
(vooral op de Kraloër heide) Agonum obscurum. wit !l1N~t i;e;a;enà2raak
over de "typische habitat" (we zagen dit al bij Agonum ericeti) ia
bij loopkevers eer regel dan uitzondering, waarschijnlijk omdat loopkevers vooral op abiotische factoren reageren. Hot is ona overigens
een raadsel hoe Agonum !%1Qt•ii zich op de Kraloër heide handhaaft;
in een atandaardserie vangblikken wordt zelden meer dan &In exemplaar
in een heel jaar gevangen; ala representatief voorbeeld de vangsten
in serie~' 1961, 1 ex. (de eerste vangst in Nederland); 1965, 1 ex.;
1969, 1 ex. iot dusv·erre is de soort in ons land uitsluitend op 6
plaataen op de Kraloër heide uangetrof!en (het laatst in 1982). In
tegenstelling tot ~~n~ obscurum, waarbij slechts 1.2 °/oo van de
individuen vleugels bezit, heeft Agonum kr1nicki altijd goed ont~iltltelde vlougela en miasohiQn spoelt dit aen rol bij het voortbootaan
van deze soort op de Kraloär heide ondanks de uitzondorlijk lage dichtheden; vliegwaarnomin3en ontbreken achter tot op heden.
Naast deze drie aan natte heiàen gebonden ~\!30.num-:300:-':e!'l +,raffen
wo daar dikwijls in grote aantallen twae andere aoorten aan, die vrijwel geperkt zijn tot heiden -maar dan niot alleen de natte• nl.
iiradycellus ruficolli.s (= similis) an !ri,~hocellua cognatua, waarva.."1
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de laatste in Nederland ongeveer de zuidgrens van zijn eubboreale areaal
bereikt. Hetzelfde geldt voor de boreo-montane en Tleugeldimorfe
Cymindis vaporariorum (5,8 % gevleugeld), die echter in veel kleinere
aantallen-slechts enkele exx. (max. 15) per jaar en per serie- wordt
gevangen.
De overige loopkeversoorten, die meer of minder talrijk en/of regelmatig op de Kraloer heide kunnen worden aangetroffen -een kleine 60
soorten- behoren tot Tijf groepen: (1) soorten van het cultuurland, die
-meestal tijdelijk- kleinere of grotere populaties op de heide vestigen
~10-15 soorten), hetgeen mogelijk nog iets te maken heeft met het feit,
dat de Kralose heide zijn ontstaan te danken hee!t aan prehistorische
landbouw; (2) soorten van niet erg voedselrijke grasvegetaties (5-8
soorten, vooral Amara's en bijv. Pterostichus diligens, die we vooral
in de dikwijls uitgestrekte Molinia-velden vinden; (3) soo~ten van
tijdelijk geïnundeerde plaatsen (zoals oeTers van plassen en venen):

4-8 soorten, waarTa.n de 0-Europese Amara famelica waarschijnlijk de
interessantste ia; (4) soorten van al of niet met heide begroeid
stuifzand, en (5) heidesoorten die niet bij voorkeur de nattere delen
bewonen en waarvan een aantal ook in meerdere or mindere mate in het
cultuurland leeft (deze laatste groep gaat dus geleidelijk over in de
soorten onder 1). Onder de groepen (4) en (5), die tesamen meer dan de
helft van de op de Kraloër heide leTende loopkeversoorten vormen,
bevinden zich nog enkele biologische kostbaarheden, die enige nadere
bespreking verdienen.
Allereerst Bembidion nigricorné, een klein,, brachn>tere loopkever
waarvan het areaal bèperkt
is tot de landen rondom de Noordzee. Evenals
.
~

;

de hier aanwezige Trichocellus- en Bradycellus-soorte:n. en de .stui!zandsoort Amara infima.(dimorf met 1.3% gevleugelden) plant Bembidion
.· nigricorne zich vooral in de winter voort. Op de opgestoTen ·del.en vinden
we Terder de brachyptere en vooral tot 0-Europa beperkte Cymindia ~
laris en· sinds 1964 ~ok de boreo-alpine Miscodera arctica~ In 1963 werd
de laatste ~oort tegelijkertijd op Terschillende plaatsen in het oosten
'
van het land -waaronder S'n van onze Tangseries- voor net eerst binnen
onze grenzen a&J,lgetro!fen. Sindsdien is het een blijvend -hoewel zeldzaam- bestanddeel gebleTen van de loopkeverfauna Tan opgestoven zand,
ook op de Kraloër heide. Ook de goud-groene Cara1us nitens verdient
bijzondere Termelding 5 niet alleen omdat het waarschijnlijk onze mooi~tè
en uiterlijk meest· o~vallende loopkeTer :S.1, m~~ ·vooral omdat wij ons
·~~stig

zorgen ma.ken over zijn Toortbestaa.n. In Duitsland schijnt

Carabua nitena reeds te zijn uitgestorven en bij ona werd hij sinds

1966 nos alachts incidenteel aangetroffen. Als nogal kenmerkende
h•ideaoorten -vooral voor de Kraloer heide- dienen tenslotte nog te
worden vermeld& llarpalus fuliginosua (vooral in heidemozaiekvege•
taties). Oliathopua rotundatua (vleugeldimorf: 21~ gevleugeld),
Metabletus foyeatua {vleugeldimorf: 2~3°/oo gevleugeld), Amara
eguestris en de ~•er zeldzame Cicindela germanica (brachypteer).
liet z.al zijn opgovallen, dat de loopkeverf auna van de Kral~ër
h0ide vrij Teel noordolijke elementen herbergt. 1it geldt niet alleen
voor loopkevers, maar voor vrijwel alle plant- en diergroepen uit dit
ge-iad Lin ~e afgelopen 20 jaar werden daar bijv. nog twee voor ona
lan~ nieuwe, opvallend staalblauwe haantjes ont~ekt: ilaltica brirteni
~1~~~+~
--op Calluna en ~ric::a, en Áiai.l tica ericetorum op q~, beide (Gekend u,i t
NW-~uropa, vo~Schotland). De biologische waarde Vëlll dit gebied is
c:tan oolc. niot alle'1n gelegeu in de aanwezigheid van de eldere bijna
ve.i:•dwé.i::um !latte heidev"ld.on en in de oligotrofe .Pla.e~en, maar even~oer
in zljn guogra!i~che ligging, waardoor de flora en fauna ~asentieel
verschilt van die in andere huidegebieden in Nederland.

