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Intro 

• 23%	  van	  de	  insecten	  in	  België	  zijn	  kevers	  
• Van	  de	  4.200	  kevers	  in	  Nederland	  en	  België	  zijn	  404	  
loopkevers,	  dus	  een	  kleine	  10%,	  dus	  >	  2%	  van	  de	  
insecten.	  

• Wereldwijd:	  34.000	  soorten	  



Bio-indicatoren 

• Veel	  soorten	  hebben	  een	  strikte	  voorkeur	  voor	  vocht,	  
temperatuur	  en	  bodem	  (vooral	  de	  larven)	  =	  abioJsche	  
factoren.	  

• Voedselaanbod	  (bioJsche	  factoren)	  heeL	  vooral	  effect	  
op	  de	  aantallen.	  



Vochtigheid 

• Belangrijkste	  factor	  
• In	  belangrijke	  mate	  gekoppeld	  aan	  bodemsoort	  

	  	  -‐	  fijn	  zand	  is	  geschikt	  voor	  warmteminnende	  soorten	  

	  	  -‐	  op	  grof	  zand	  vindt	  men	  eerder	  droogteminnende	  
soorten	  



Temperatuur 

• Vooral	  de	  verschillen	  tussen	  minimum	  en	  maximum	  zijn	  
bepalend	  voor	  het	  voorkomen	  van	  een	  soort.	  

• Meeste	  loopkeversoorten	  (niet	  de	  bossoorten)	  zijn	  
warmteminnend.	  



Bodem 

• Bodemtype	  heeL	  invloed	  op	  vegetaJedek	  en	  daarmee	  
ook	  op	  microklimaat.	  



Verspreiding 

• Vliegvermogen	  aTankelijk	  van	  grooUe	  achtervleugels	  en	  
ontwikkeling	  van	  vliegspieren	  

• Macropteer	   langvleugelig	  
• Brachypteer	   kortvleugelig	  !	  kunnen	  niet	  vliegen	  

•  Vaak bossoorten (stabiel milieu) 
• Dimorf	   	   zowel	  langvleugelige	  als	  kortvleugelige	  
• Enkel	  macropteren	  met	  vliegspieren	  kunnen	  vliegen	  

• Vliegen	  over	  het	  algemeen	  weinig	  en	  niet	  doelgericht	  
• Vaak	  meeliLend	  met	  de	  wind	  



• Wie:	  	  
• Michel	  Van	  Malderen	  
• Agnes	  Van	  Grimberge	  
• Marc	  Bogaerts	  

• Waar:	  
• Akker	  
• VochJg	  bos	  
• Totale	  oppervlakte:	  3.8	  ha	  

• Wanneer	  
• 7	  april	  en	  21	  juni	  2017	  

Loopkeverinventarisatie Lange 
Vaag (Sint-Gillis-Waas) 



• Resultaat:	  
• Totaal	  aantal	  soorten	  voor	  België	  (404)	  en	  Vlaanderen	  (382)	  
• Lange	  Vaag	   48	  soorten	  (12	  %)	  

•  Akker  37 soorten 
•  Vochtig bos 16 soorten (is minder intensief geïnventariseerd) 

• Onze	  algemeenste	  soort	  ,	  gewone	  kortnek	  
•  Nog heel wat lege hokken, alhoewel hij waarschijnlijk overal 

voorkomt 

Loopkeverinventarisatie Lange 
Vaag (Sint-Gillis-Waas) 



• Zeldzaamheid:	  
• Momenteel	  niet	  bedreigd	   37	  soorten	  
• Kwetsbaar	   	   	   2	  soorten	   	   	   	  

•  Acupalpus exiguus  kleibontje 
•  Poecilus lepidus    heidekielspriet  

Resultaat volgens zeldzaamheid 



• Zeldzaamheid:	  
• Zeldzaam	   	   	   9	  soorten	  

•  Amara tibialis   dwergglimmer  
•  Badister dilatatus   breedhalsstompkaak  
•  Bembidion doris   rietpriempje  
•  Calathus cinctus   mostandklauw  
•  Chlaenius nigricornis   zwartsprietfluweelloper 
•  Harpalus luteicornis   geelsprietkruiper  
•  Notiophilus quadripunctatus vierstipspiegeltje  
•  Parophonus maculicornis  kalkgroefkop  
•  Platynus livens   ringneksnelloper  

Resultaat volgens zeldzaamheid 



• Heidekielspriet	  (10	  –	  14	  mm)	  
•  Poecillus	  lepidus	  

• Dwergglimmer	  (	  4.9	  –	  5.7	  mm)	  
•  Amara	  Jbialis	  

• Mostandklauw(6.0	  –	  9.0	  mm)	  
•  Calathus	  cinctus	  

  

Resultaat volgens zeldzaamheid 



• Zwartsprieiluweelloper	  (9.5	  –	  12.5	  mm)	  
•  Chlaenius	  nigricornis	  

• ViersJpspiegeltje	  (	  3.5	  –	  5.5	  mm)	  
•  NoJophilus	  quadripunctatus	  

• Ringneksnelloper	  (7,5	  –	  10.5	  mm)	  
•  Platynus	  livens	  

Resultaat volgens zeldzaamheid 



• Resultaat	  volgens	  biotoop	  
• Droge	  biotopen	   	   	   16	  soorten	  (29	  %	  v/d	  soorten)	  
• VochJge	  biotopen	   	   11	  soorten	  (37%	  v/d	  soorten)	  
• Bossen	   	   	   	   6	  soorten	  
• Oevers	  van	  sJlstaand	  water	   5	  soorten	  
• Droge	  schrale	  graslanden	   3	  soorten	  
• Duinen	  en	  stranden	   	   2	  soorten	  
• Ruigten	  en	  akkers	   	   2	  soorten	  (25	  %	  v/d	  soorten)	  
• VochJge	  graslanden	   	   2	  soorten	  
• Droge	  heide	   	   	   1	  soort	  

Resultaat volgens biotoop 



• Moerassnelloper	  (5.5	  –	  7.8	  mm)	  
•  Agonum	  fuliginosum	  

• Gewone	  drietandglimmer	  (	  6	  –	  8	  mm)	  
•  Amara	  plebeja	  

• Vlekpriempje	  (2.9	  –	  3.9	  mm)	  
•  Bembidion	  arJculatum	  

Vochtige biotoop 



• Kelngschallebijter	  (16	  –	  23	  mm)	  
•  Carabus	  granulatus	  

• Grote	  oeverloopkever(	  7.0	  –	  9.5	  mm)	  
•  Elaphrus	  cupreus	  

• Tweekleurige	  glansloper	  (5.5	  –	  7	  mm)	  
•  Stenolophus	  teutonus	  

Vochtige biotoop 



• Gewoon	  rondbuikje	  (4.0–	  4.8	  mm)	  
•  Bradycellus	  harpalinus	  

• Roodbruine	  graver(	  6.0	  –	  6.5	  mm)	  
•  Clivina	  fossor	  

• Gewone	  kortnek	  (10	  –	  14	  mm)	  
•  Nebria	  brevicollis	  

Droge biotoop 



• Veelkleurige	  kielspriet	  (10.5	  –	  12.5mm)	  
•  Poecilus	  versicolor	  

• Bronzen	  dwergloper(	  3.1	  –	  3.8	  mm)	  
•  Syntomus	  foveatus	  

• Gewone	  boogje	  (3.0	  –	  4.5	  mm)	  
•  Trechus	  obtusus	  

Droge biotoop 



Besluit 

• Tot	  voor	  2017	  was	  er	  niets	  geweten	  over	  loopkevers	  in	  
de	  Lange	  Vaag	  (en	  andere	  van	  onze	  natuurgebieden)	  

• Twee	  namiddagen	  leverde	  48	  soorten	  op,	  waaronder	  
diverse	  zeldzamere	  

• Akkerbiotopen	  herbergen	  specifieke	  soorten	  die	  we	  
elders	  niet	  aantreffen	  

• Noot:	  Eén	  namiddag	  Speelhof	  goed	  voor	  17	  soorten	  (koud	  
weer	  en	  gebied	  bijna	  volledig	  onder	  water)	  
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