
VLAAMS DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT OVER NATUURSTUDIE & -BEHEER - DECEMBER 2002 - JAARGANG 1 - NUMMER-4 

a uur. Deus 



LOOPKEVERS IN DE OUDSBERG NOBBY THYS & KONJEV DESENDER 2002 ARTIKELS Natl,lurJocus 
1(4): 137-142 

Loopkevers in het Vlaams 
natuurreservaat De Oudsberg 
(Meeuwen-Gruitrode): 
Aanwijzingen voor het beheer 

NOBBY THYS & KONJEV DESENDER 

Bij het beheer van een natuurreservaat kan niet voorbij worden gegaan aan de aan

wezigheid van zeldzame of bedreigde soorten. Dat vraagt evenwel kennis van 

zaken. Vele insecten kunnen nuttige informatie verschaffen, maar het vaststellen 

van hun aanwezigheid vergt een gepaste inventarisatiemethode. Dit artikel rappor

teert over de bevindingen na een inventarisatie van loopkevers en zandloopkevers in 

een typisch Kempisch reservaat met heide en naaldbospartijen. 

De Oudsberg 
In het kader van het opstellen van een 
beheersplan voor het Vlaams natuurreser
vaat De Oudsberg hebben we in 1999 een 
grondige inventarisatie van de (zand)loopke
vers uitgevoerd. Het gebied ligt op het Kem
pisch plateau en bestaat vooral uit naald
bossen en halfopen heide met kleinere 
oppervlakten open heide, loofbos, stuifzand, 
poelen, akkers en weilanden. De Oudsberg 
zelf is een opvallende duin die ooit 95 meter 
hoog was, maar als gevolg van bodemver
storing in de loop van de jongste 20 jaar een 
7-tal meter lager is geworden. De AMINAL
afdeling Natuur van de Vlaamse overheid 
staat in voor het beheer. Het reservaat is nu 
135 ha groot en heeft een perimeter van 471 
ha. In acht droge biotopen werden 
(zand)loopkevers bemonsterd tussen 20 
februari en 22 november met behulp van 
bodemvallen - een klassieke methode voor 
inventarisatie van deze insecten. De onder
zochte biotopen vormen een staalkaart van 
de aanwezige halfnatuurlijke droge bioto
pen. Enkel loofbossen - (waarvan nog slechts 
enkele relicten overblijven), akkers en wei
landen werden niet bemonsterd. 

Loopkevers op de Rode Lijst 
Loopkevers komen in vrijwel alle landmilieus 
voor. De meeste soorten stellen strikte eisen 
aan hun leefomgeving; vegetatiestructuur, 
bodemtype en mircoklimaat spelen bijvoor
beeld allen een rol (Fig. 1 J. Deze kevers kun
nen dan ook als geschikte ecologische indi
catoren voor wijzigingen in hun habitat 
gehanteerd worden. Van de 352 in Vlaande
ren inheemse loopkevers is 60% in min of 
meerdere mate bedreigd, als je de catego
rieën van uitgestorven tot en met achteruit
gaand van de Rode Lijst neemt (Desender et 
al. 1995). Als we de Rode-Lijstcategorieën 
sensu stricto gebruiken (d.i., uitgestorven, 
met uitsterven bedreigd, bedreigd en kwets
baar) is dat 23% van de loopkeverfauna. Een 
groot deel (40%) van de loopkevers die op 
de Rode Lijst staan zijn kenmerkende soor
ten van droge graslanden of andere biotopen 
op droge zandgrond. 

Materiaal en methode 
Als bemonsteringstechniek werd hoofdzake
lijk voor bodemvallen gekozen; op verschil
lende plaatsen wordt dan een vangbeker tot 
aan de rand in de bodem ingegegraven. Spo
radisch werden ook hand- en sleepvangsten 

verricht. Figuur 2 toont de plaatsen - sta
tions in het jargon - waar in het gebied 
bemonsterd werd. Op alle stations (A. B, e, 
D, E, G en H), behalve de grote stuifduin (sta
tion F), werden telkens drie 'natte' bodem
vallen gebruikt (diameter: ca 7,5 cm). Deze 
worden zo genoemd omdat ze gedeeltelijk 

Figuur 1: Loopkevers vergen vaak specifie

ke leefomstandigheden m.b.t. de vegeta

tiestructuur en het microklimaat. De afge-
beelde soort Is Cara bus nemoralis, een 

soort van lichte bossen 

(© Departement Entomologie KB/N). 
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gevuld zijn met een vloeistof die ervoor zorgt 
dat de kevers in de beker blijven. Het betreft 
een formoloplossing met wat detergent om 
het zinken van gevangen kevers te bevorde
ren. 
Omdat de vallen in de grote stuifduin (sta
tion F) steeds vol zand stoven werden deze 
vervangen door acht grote droge vallen (dia
meter: ca. 8 cm). Het heischraal grasland 
(station A) en het Corsicaanse dennenbos 
(station C) werden bijkomend bemonsterd 
met acht grote en vier kleine (diameter: ca. 
6 cm) droge bodemvallen met het oog op 
het levend verzamelen van enkele specifieke 
soorten in het kader van populatiegenetisch 
onderzoek (Desender, in voorbereiding). 
Droge vallen bevatten enkel een fijn laagje 
vast materiaal (bv. strooisel of gras). De 
kevers komen in de vallen terecht via een 
trechter (de omgekeerde bovenzijde van een 
plastic fles) waardoor ontsnappingskansen 
verkleinen. De droge vallen in heischraal 
grasland 'A' en bos '(' stonden per vier 
gegroepeerd in de hoekpunten van een hou
ten kruis, waarvan de vier armen van het 
kruis de kevers naar de vallen leidden. Alle 
vallen hadden een plastic dakje (ca. 2 cm 
boven de val), behalve deze in de grote stuif
duin (station F). Op deze laatste plaats is er 
met name veel recreatie en een dakje zou de 
vallen meer laten opvallen voor nieuwsgie
rige recreanten. De natte vallen in heischraal 
grasland 'A' waren voorzien van een gaas 
(mazen 3,5 bij 2,5 cm) om te vermijden dat 
er Levendbarende hagedissen werden gevan
gen. Mogelijk heeft dit ook de vangst van 
grote keversoorten (bv. Carabus sp.) beïn
vloed. De droge vallen werden om de twee 
weken geledigd, de natte ongeveer om de 
maand. 

Soortenrijkdom 
Tabel 1 geeft een overzicht van de waarne
mingen. Per station worden de soorten ver
meld, met aanduiding van de gebruikte 
bodemval (nat of droog) en van het aantal 
stations waarin de soort aanwezig was. Ver
der geeft tabel 2 ook het totaal aantal exem-

Figuur 2: Onderzochte biotopen in natuur

reseNaat De Oudsberg: 
a) Studieplaats of station A: geleider met 

4 bodemvallen in droog schraal grasland 

(gedeelte met open zand en mos), 

b) Station 8: open heide op een duin, 

c) Station C: bos van Corsicaanse den op 
eenduin,en 

d) Station F: stuifduin 

(Foto's: N. Thys). 

LOOPKEVERS IN DE OUDSBERG NOBBY THYS & KONJEV DESENDER 2002 



LOOPKEVERS IN DE OUDSBERG NOBBY THYS & KONJEV DESENDER 2002 ARTIKELS Natuur.focus 
1(4): 131-142 

Tabel 1 : Overzicht van de waargenomen (zand)loopkevers in natuurreservaat De Oudsberg met aanduiding van a) de status in Vlaanderen volgens 

Desender et al. (1995), b) van het aantal gevangen exemplaren per bemonsteringspunt in biotopen (of stations) A tot H. en c) totaal aantal bioto

pen waarin de soort werd waargenomen. Verklaring symbolen: n = natte val- d = droge val- H = handvangst 

Soort 

Abaxater 
Agonum muelleri 
Agonum obscurum 
Amaraaenea 
Amara apricaria 
Amara equestris 
Amarafulva 
Amara lunicollis 
Amara plebeja 
Amara tibialis 
Bembidion femoratum 
Bembidion guttuia 
Bembidion lampros 
Bembidion properans 
Bembidion quadrimaculatum 
Bradycellus caucasicus 
Bradycellus harpalinus 
Bradycel/us ruficollis 
Bradycel/us verbasci 
Broscus cephalotes 
Calathus cinctus 
Calathus erratus 
Calathus fuscipes 
Calathus melanocephalus 
Calathus micropterus 
Carabus nemoralis 
Carabus problematicus 
Carabus violaceus 
Cicindela hybrida 
Clivina fossor 
Cymindis humeralis 
Dyschirius globosus 
Harpalus anxius 
Harpalus attenuatus 
Harpalus distinguendus 
Harpalus griseus 
Harpalus latus 
Harpalus neglectus 
Harpalus rubripes 
Harpalus rufipalpis 
Harpalus rufipes 
Harpalus smaragdinus 
Harpalus tardus 
Leistus ferrugineus 
Leistus rufomarginatus 
Loricera pilicornis 
Masoreus wetterhalli 
Metabletus foveatus 
Metabletus truncate/lus 
Nebria brevicollis 
Nebria salina 
Notiophilus aquaticus 
Notiophilus biguttatus 
Notiophilus germinyi 
Notiophilus rufipes 
Olistophus rotundatus 
Panagaeus bipustulatus 
Pterostichus cupreus 
Pterostichus diligens 
Pterostichus lepidus 
Pterostichus niger 
Pterostichus oblongopunctatus 
Pterostichus quadrifoveolatus 
Pterostichus strenuus 
Pterostichus vernalis 
Pterostichus versicolor 
Synuchus nivalis 
Trechus obtusus 
Aantal exemplaren 
Aantal soorten 
Aantal Rode lijst soorten 

Rode lijst 

Momenteel niet bedreigd 
Momenteel niet bedreigd 
Momenteel niet bedreigd 
Momenteel niet bedreigd 
Momenteel niet bedreigd 
leidzaam 
Momenteel niet bedreigd 
Momenteel niet bedreigd 
Momenteel niet bedreigd 
leidzaam 
Momenteel niet bedreigd 
Momenteel niet bedreigd 
Momenteel niet bedreigd 
Momenteel niet bedreigd 
Momenteel niet bedreigd 
Kwetsbaar 
Momenteel niet bedreigd 
Momenteel niet bedreigd 
Momenteel niet bedreigd 
Momenteel niet bedreigd 
Kwetsbaar 
Momenteel niet bedreigd 
Momenteel niet bedreigd 
Momenteel niet bedreigd 
leidzaam 
Achteruitgaand 
Momenteel niet bedreigd 
Momenteel niet bedreigd 
Achteruitgaand 
Momenteel niet bedreigd 
leidzaam 
Momenteel niet bedreigd 
Momenteel niet bedreigd 
Momenteel niet bedreigd 
Momenteel niet bedreigd 
Bedreigd 
Momenteel niet bedreigd 
Met uitsterven bedreigd 
Momenteel niet bedreigd 
Zeldzaam 
Momenteel niet bedreigd 
Kwetsbaar 
Momenteel niet bedreigd 
Momenteel niet bedreigd 
Momenteel niet bedreigd 
Momenteel niet bedreigd 
leidzaam 
Momenteel niet bedreigd 
Momenteel niet bedreigd 
Momenteel niet bedreigd 
Momenteel niet bedreigd 
Momenteel niet bedreigd 
Momenteel niet bedreigd 
Zeldzaam 
Momenteel niet bedreigd 
Kwetsbaar 
Momenteel niet bedreigd 
Momenteel niet bedreigd 
Momenteel niet bedreigd 
Achteruitgaand 
Momenteel niet bedreigd 
Momenteel niet bedreigd 
Zeldzaam 
Momenteel niet bedreigd 
Momenteel niet bedreigd 
Momenteel niet bedreigd 
Momenteel niet bedreigd 
Momenteel niet bedreigd 

o 0 
o 0 0 
o 0 0 0 
103040 0 
o 7 0 

7 32 33 0 
o 0 0 0 
2 4 6 0 
o 0 
o 7 0 
o H H 0 
o 0 0 2 

2 3 0 
7 0 7 0 
o 0 0 0 
o 0 0 1 

4 5 9 7 
o 0 0 4 
o 7 0 
o 0 0 0 
3 3 6 0 
76 31 47 0 
76 40 776 0 
22 80 702 0 
o 7 0 

o 0 0 0 
5 6 0 

o 7 7 0 
o 2 2 0 
o 1 0 

2 0 
2 0 

4 23 27 0 
o 2 2 0 
o 0 0 0 
o 0 
o 1 0 
o 0 0 0 
o 0 
8 735 743 0 
o 4 4 0 
o 7 7 0 
10 773 723 0 

o 7 0 

o 0 0 0 
o 0 0 0 

5 6 0 
5 39 44 2 
2 3 0 
o 7 0 

o 0 0 
7 8 0 

o 0 0 0 
77 72 4 

o 0 0 0 
o 3 3 0 
o 0 
2 0 2 0 
o 0 0 0 
76 46 62 0 
o 7 0 

o 7 0 

o 0 0 0 
o 0 0 0 
o 0 0 0 
74 25 39 0 
2 4 6 0 
5 7 6 0 

212 676 888 22 
28 43 47 8 

4 4 

Station 
Cd Cn+d Dn 

23 28 51 0 
o 0 0 0 
o 0 0 2 
o 0 0 0 
o 0 0 0 
o 0 0 0 
o 0 0 0 
o 0 0 72 
o 0 0 3 
o 0 0 0 
o 0 0 0 
o 0 0 0 

2 0 
o 0 0 0 
o 0 0 0 
o 0 0 0 

o 32 
o 0 0 0 
o 0 0 0 
o 0 0 0 
o 0 0 0 
o 0 0 0 
o 0 0 0 
o 0 0 2 
2 2 4 0 
74 78 32 2 
7 8 75 0 

25 77 36 2 
o 0 0 0 
o 0 0 0 
o 0 0 0 
7 0 2 

o 0 0 0 
o 0 0 0 
o 0 0 0 
o 0 0 0 
o 5 
o 0 0 0 
o 0 0 0 
o 0 0 0 
o 0 0 0 
o 0 0 0 

o 
o 
3 4 7 0 
o 0 0 7 
o 0 0 0 
o 0 0 2 
o 0 0 
73 9 22 
o 0 0 0 
o 0 0 0 
o 4 4 0 
o 0 0 0 
6 3 9 0 
o 0 0 0 
o 0 0 7 
o 0 0 0 
o 0 0 0 
o 0 
o 0 0 0 
27 38 59 0 

4 5 0 
o 0 0 

o 0 0 2 
o 0 0 36 
o 0 0 5 
o 0 0 72 

779 733 252 726 
74 15 78 27 
o 0 0 0 

In ... 
Gn Hn stations 

o 0 
o 0 0 

o 0 
o H 4 
o 0 0 
o 0 0 
o 7 0 

000 
o 0 0 
o 0 0 
o H 
o 0 0 
o 4 0 
OHO 
o 3 1 
o 0 0 
7 25 0 
o 0 
o 0 0 
o 76 0 
o 2 9 
46 774 9 
o 0 0 
7 3 0 
o 0 0 
o 0 0 
3 3 0 

2 0 
o 12 3 
000 
o 0 0 
o 0 0 
7 0 3 
o 0 
o 0 
o 0 0 
o 0 0 
o 20 2 
o 0 0 
5 38 9 
o 0 0 

o 0 
7 4 0 
o 0 0 
o 0 0 
o 0 0 
o 0 0 
6 4 5 
7 0 
o 0 0 
7 3 216 
o 0 0 
o 0 0 
5 2 0 
o 2 0 
o 0 0 
o 0 0 
o 0 0 
o 0 0 
74 2 7 
o 0 0 
o 0 0 
o 0 0 
o 0 0 
o 0 0 
2 0 0 
o 0 0 
o 2 0 
90 264 266 
76 22 75 

2 2 

3 
o 
z 
o 
o 
o 
o 
3 
Q 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
(} 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
3 
o 
o , 
o 
o 
o 

o 
o 
IS 
T 

o 

4 
7 

3 
3 

3 
2 

3 
7 
3 
2 
2 

6 
2 

3 
4 
7 
4 
3 
2 
4 
4 
3 

7 

3 
3 
2 

3 
2 

4 

2 

5 
3 

6 
4 
3 
4 

7 

4 
2 

2 

5 

3 

4 
2 
3 

1923 
68 
6 
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plaren, soorten en Rode Lijst-soorten per 
station aan.ln totaal stelden we op de Ouds
berg 68 soorten vast (1923 exemplaren). Zes 
soorten hiervan staan op de Rode Lijst, en 
nog eens 11 zijn in Vlaanderen achteruit
gaand of zeldzaam (Desender et al. 1995). 
Gorssen & lambrechts (2001) bemonster
den in juni en september 2000 ook de Ouds
berg met 40 bodemvallen op acht plaatsen: 
open plekken op duinen (4 locaties), het hei
schraal grasland, een recente kaalkap van 
naaldbos, een in juni 2000 afgebrand terrein 
en een naburig perceel droge heide dat niet 
was afgebrand als referentie. Zij vonden 41 
soorten loopkevers. Slechts 3 daarvan wer
den niet tijdens ons onderzoek gevangen (nl. 
Cicindela campestris, Cychrus caraboides en 
Harpalus puncticeps). De combinatie va n 
beide studies brengt dus het totale soorten
aantal voor de Oudsberg op 71 soorten. 

Faunistisch interessante soor
ten 
Wat de informatieinhoud van een soort 
betreft, is de ene soort de andere niet. We 
overlopen een selectie van 'interessante' 
soorten die werden waargenomen. 
Drie van de soorten hebben de status ach
teruitgaand. Dit betekent dat ze momenteel 
(nog) niet bedreigd zijn, maar wel het ris ico 
lopen om in de categorie kwetsbaar te 
komen als de negatieve factoren die de ach
teruitgang veroorzaken aanhouden. Het gaat 
om: Carabus nemoralis, een soort van lichte 
bossen; Cicindela hybrida, typisch voor stuif
duinen; en Pterostichus lepidus, een loopke
ver van droge heide. De waargenomen soor
ten die als zeldzaam worden beschouwd, 
waren alle typische bewoners van heide en 
droge (schrale) graslanden: Amara equestris, 
Amara tibialis, Calathus micropterus, Cymin
dis humeralis, Harpalus rufipalpis, Masoreus 
wetterhalli, Notiophilus germinyi en Ptero
stichus quadrifoveolatus. Deze laatste soort 
beperkt zich evenwel niet tot deze biotopen, 
maar komt ook voor in bossen - waarschijn
lijk wel open bossen die voldoende opwar
men - en blijkt voora l op gebrande terreinen 
aanwezig te zijn (Thiele 1977). 
De kwetsbare soort Bradycellus caucasicus 
leeft in droge heide en op droge sch rale gras
landen. Na 1950 zijn van deze kwetsbare 
soort maar drie vindplaatsen in Vlaanderen 
bekend. Een andere soort die als kwestbaar 
te boek staat, is Calathus cinctus, een droog
teminnende soort van vooral duingraslan
den met mossen en korstmossen. Na 1950 
werd ze in 21 Vlaamse UTM (5X5 km)-hok-
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ken vastgesteld. Twee andere kwetsbare 
soorten waren: Harpalus smaragdinus, een 
soort van zeer open vegetatie, afgewisseld 
met gefixeerd zand (na 1950: 14 UTM-hok
ken) en Olistophus rotundatus die leeft op 
droge, zonnige kiezel- of zandbodem met 
een schaarse vegetat ie van bij voorkeur 
Struikhei, grassen of korstmossen (na 1950: 
18 UTM-hokken). Harpalus grise us is een 
bedreigde soort va n droge schra le graslan
den (na 1950: 5 UTM-hokken). 
De meest bijzondere vangst is deze van Har
pa/us neglectus op de hoogste duin van het 
gebied ('Oudsberg', station F - 20 ex. + enke
le handvangsten) en op een afgevlakt duintje 
met plaatselijk ijle vegetatie (station G - 2 

ex.). Het betreft een uitgesproken droogte
minnende soort die in Vlaanderen met uit
sterven bedreigd is. Voor 1950 werd ze nog in 
18 Vlaamse UTM-hokken waarge nomen, 
nadien nog slechts in twee (Kust en Limburg). 

Loopkevergemeenschappen 
en indicatorsoorten 
Om de overeenkomst in de loopkeverfauna 
tussen stations of biotopen te onderzoeken, 
werd een specifieke ordinatie-analyse uitge
voerd (Detrended Correspondence Analysis). 
Zo'n analyse toont ook in hoeverre bepaal
de soorten typisch zijn voor bepaalde bioto
pen. Voor deze analyses werden de droge en 
de natte vallen als afzonderlijke stations 
ingevoerd. Hieruit bleekt dat de bossen 
(vooral station C) op basis van de aanwezige 
loopkevers - zoals verwacht - duidelijk afge
scheiden worden van de overige stations, 
terwijl ook de graslanden verder te onder
scheiden zijn van de stuifduinen en heiden. 
Hieronder bespreken we de biotopen met 
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hun typische soorten (zoals uit de analyses 
bleek). Waar dit relevant is, bespreken we 
ook soorten die wegens hun geringe talrijk
heid niet in de statistische test werden 
opgenomen. 

Naaldbossen 
De naaldbossen herbergden samen 22 soor
ten loopkevers met als karakteristieke soor
ten Abax ater en Pterostichus oblongopunc
tatus . In het Corsicaanse dennenbos op een 
duin met weinig ondergroei (e) werden 18 

soorten gevangen waarvan er twee zeldzaam 
en twee achteruitgaand zijn. In het Grove 
dennenbos met ondergroei (H) werden 
slechts zeven soorten gevangen waarvan er 
één zeldzaam is. Vier van de 22 soorten von
den we uitsluitend in de bossen: Leistus ruf
omarginatus, Notiophilus biguttatus, Ptero
stichus diligens en Pterostichus 
quadrifoveo/atus. Pterostichus quadrifoveo
latus werd uitsluitend in het Corsicaanse 
dennenbos waargenomen, terwijl Calathus 
micropterus en Carabus nemoralis vooral in 
het Corsicaanse dennenbos aanwezig waren. 

Graslanden 
De bemonsterde graslanden bevatten samen 
78% (53/68) van de waargenomen soorten. 
Kenmerkende soorten zijn Amara /unicollis 
en Pterostichus versicolor. Beide soorten , 
komen eveneens in lage aantallen voor in 
Grove dennenbos H, wat een indicatie is 
voor het open karakter van het (pas gedun
de) bos met een grazige bodemvegetatie. 
Het heischrale grasland (A) herbergde 69% 
(47 soorten) van de waargenomen soorten 
en zeven zeldzame, twee achteruitgaande en 
vier Rode-Lijstsoorten. Tabel 2 geeft een ver-

Tabel 2: Het aantal exemplaren dat voor een reeks van min of meer bedreigde loopkeversoorten 

in een grasland met open zand en mos enerzijds, en met een dichte grasvegetatie anderzijds, 

werd gevangen in bodemvallen tussen 13 juni en 9 oktober 1999 (Natuurresrvaat De Ouds-

berg). Soorten in vet zijn Rode Lijst-soorten sensu stricto. 

Soort Status Ciraslanddeel met Ciraslanddeel met 
open zand en mos dichte grasvegetatie 

Amara equestris Zeldzaam 18 13 

Calathus cinctus Kwetsbaar 3 0 

Calathus micropterus Zeldzaam 0 

Cymindis humeralis Zeldzaam 0 

Harpalus grise us Bedreigd 0 

Harpalus rufipalpis Zeldzaam 103 2 

Harpalus smaragdinus Kwetsbaar 6 0 

Nasoreus wetterhal/i Zeldzaam 2 

Notiophilus germinyi Zeldzaam 5 0 

O/istophus rotundatus Kwetsbaar 3 0 
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gelijking van de vangstresultaten van de vier 
grote en vier kleine droge vallen in een gras
landgedeelte met vele plekken met naakt 
zand en mos en vier grote vallen in een 
dichtbegroeid graslandgedeelte (resp. 21 en 
18 soorten) tussen 13 juni en 9 oktober 
1999. De Rode Lijst-soorten Calathus cinc
tus, Harpa/us smaragdinus en Olistophus 
rotundatus en de zeldzame soort Notiophi
lus germinyi werden alleen in het open gras
landgedeelte aangetroffen. Ook Harpa/us 
ru{ipa/pis kwam hier zeer talrijk voorkwam. 
Het gesloten graslandgedeelte herbergde 
exclusief Calathus micropterus, Cymindus 
humeralis en Harpalus griseus. Van deze 
soorten werd echter telkens slechts één 
exemplaar gevangen. De zeldzame soorten 
Amara equestris en fVfasoreus wetterhalli 
werden in ongeveer gelijke aantallen in bei
de gedeelten gevangen. Dit leert dat open 
plekken en mosbegroeiing binnen een gras
land voor meerdere loopkevers van belang 
zijn. Maar de vaststelling dat ook enkle Rode 
Lijst-soorten exclusief in het meer gesloten 
graslanddeel werden gevonden, onder
streept het belang van variatie op klein 
schaal binnen graslanden. 
Grasland 'D' herbergde vijf soorten die in 
droog, schraal grasland 'A' ontbraken. Het 
betrof Agonum obscurum, Loricera pilicornis, 
Pterostichus strenuus, Pterostichus vernalis -
allen eurytope soorten van eerder vochtige 
milieus - en de achteruitgaande Carabus 
nemoralis. 

Stuifduinen 
De stuifduinen herbergden in totaal 29 soor
ten waarvan er 22 in de grote stuifduin (sta
tion F) en 15 in de duin met schaarse vege
tatie (station G) werden gevangen. Uit de 
analyses met de talrijkste loopkevers blijkt 
dat 8roscus cepha/otus en de met uitsterven 
bedreigde Harpa/us neg/ectus exclusieve 
indicatorsoorten voor de stuifduinen zijn. 8. 

cepha/otus - die diepe gangen graaft - werd 
enkel op de grote stuifduin (F) gevangen. De 
xerofiele of droogteminnende soorten Ama
ra {ulva, 8embidion quadrimacu/atum en 
Harpa/us distinguendus werden enkel in de 
duinstations gevangen. Grote stuifduin 'F' (8 
droge vallen) en het duintje met schaarse 
vegetatie 'G' (3 natte vallen) herbergden 
dezelfde reeks 'interessante' soorten (twee 
Rode Lijst-soorten, één zeldzame en twee 
achteruitgaande soorten); de zeldzame 
Notiophilus germinyi werd alleen op de laat
ste locatie waargenomen. 
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Heiden 
De heidestations leverden samen 20 soorten 
op. Hiervan komen respectievelijk 8 en 16 
soorten - waarvan er resp. twee en drie op 
de Rode Lijst staan - voor in station B en E. 
De lage aantallen in station B worden mede 
verklaard door de aanwezigheid van vele 
bosmieren, die vaak weinig andere insecten 
in de buurt van hun nesten dulden. De ana
lyse toonde dat de loopkevergemeenschap 
hier het midden houdt tussen deze van de 
graslanden en de stuifduinen, zodat er geen 
eenduidige indicatorsoorten konden worden 
aangeduid. Van de kwetsbare soort 8radycel
lus caucasicus werd wel uitsluitend in heide
station B gevangen, maar dit was slechts één 
exemplaar. 

Aanwijzingen voor het beheer 
Onze studie leert dat de heischrale graslan
den en duin(grasland)en in de Oudsberg 
voor (zand)loopkevers prioritaire aandacht 
verdienen. Het heischrale grasland herberg
de zowat 70% van alle waargenomen soor
ten én Rode Lijst-soorten. De stuifduinter
reinen vertegenwoordigen niet bijzonder 
veel soorten, maar wel relatief veel min of 
meer bedreigde soorten waaronder de met 
uitsterven bedreigde Harpa/us neg/ectus. 
Voor de beoordeling van de resultaten voor 
de andere biotopen, dienen er wel enkele 
methodologische kanttekeningen gemaakt 
te worden. Zo was de soortendiversiteit (aan 
Rode Lijst-soorten) van de naaldbossen iets 
hoger dan die van de heiden, maar in de hei
de waren geen droge vallen aanwezig en 
bovendien zaten de vangpotten in heidesta
tion B meestal propvol met rode bosmieren. 
We vermoeden dat hierdoor de heideterrei
nen in deze studie ondergewaardeerd wer
den. Zowel de naaldbossen als de heideter
reinen herbergden één exclusieve Rode 
Lijst-soort. De bemonsterde naaldbossen 
zijn niet oninteressant, maar duidelijk onder
geschikt aan de duinen en schrale graslan
den, en mogelijk ook aan de heideterreinen. 
In Nederland werd voor de groep van karak
teristieke (zand)loopkevers van droge, open 
terreintypen een grote achteruigang gecon
stateerd (Turin & Heijerman 1997). Het 
intensief landgebruik rest weinig ruimte voor 
dergelijke biotopen. Ook op Vlaams niveau 
worden biotopen als duinvegetaties, heiden 
en vennen als zeer zeldzaam beschouwd 
(Kuijken 1999). Dergelijke restgebieden lig
gen nu vaak erg versnipperd, en bij uitblijven 
van een gepast beheer verandert de vegeta-

A RT I KELS NatuurJocus 
1(4): 137-142 

tie snel. Beide aspecten vormen problemen 
voor (zand)loopkevers. 
Bij het beheer van open biotopen komt het 
er over het algemeen op neer om natuurlij
ke successie van duinen, graslanden en hei
den tegen te gaan. De lokale aanwezigheid 
van groepjes struiken en bomen zijn evenwel 
van belang voor andere fauna-elementen of 
als schuilplaats. Den Boer (1990) conclu
deert dat zelfs in een kleinschalig cultuur
landschap de afstanden tussen geschikte 
heidehabitatplekken (meestal> 300-500 m) 
voor de meeste ongevleugelde loopkever
soorten te groot zijn om lopend te over
bruggen, tenzij er in het landschap plekken 
zijn waar ze kunnen voortplanten. Dit is voor 
de meeste habitatspecialisten niet zo. Het 
probleem van versnippering wordt door Des
ender et al. (1995) ook voor (zand)loopke
vers in Vlaanderen als een knelpunt aange
haald. Als natuurlijke uitwisseling en 
kolonisatie een probleem worden, treedt er 
isolatie op hetgeen ook tot genetische pro
blemen voor die soorten kan leiden. 
Om de meest schadelijke effecten van isola
tie op te heffen, moeten reservaten groeien 
tot een dusdanige oppervlakte, dat daarbin
nen voor de meest kwetsbare soorten -
organismen met een slecht verbreidingsver
mogen in ons cultuurlandschap - zoveel 
ruimtelijke heterogeniteit aanwezig is dat 
het risico op uitsterven gering wordt. Ver
snippering en remediërende maatregelen 
zijn dus ook voor kleine dieren als loopkevers 
van belang. Nederlands detailonderzoek in 
Drente naar de aanwezigheid van loopkevers 
in heidegebieden van verschillende ouder
dom en grootte besluit dat voor niet-vlie
gende soorten een duurzame populatie een 
areaal nodig heeft van enkele honderden 
hectaren (den Boer 1990). Eén van de onder
liggende redenen waarom dit voor sommige 
soorten zo groot dient te zijn is het feit dat 
zeer specifieke insecten slechts (kleine) 
gedeelten van dergelijke gebieden als voor
keurshabitat benutten en daarenboven vaak 
grote schommelingen van jaar tot jaar kun
nen vertonen (bv. door weersomstandighe
den). Een andere reden is dus het feit dat 
dergelijke soorten vaak slechts zeer beperk
te dispersie- of verplaatsingsmogelijkheden 
bezitten. In ons cultuurlandschap hoeven 
natuurgebieden - althans voor bepaalde 
soorten - niet overal (voor loopkevers) 
bewoonbaar te zijn, zolang het gebied maar 
geen onoverkomenlijke barrières opwerpt en 
er op relatief korte onderlinge afstanden vol-
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doende geschikte habitatplekken aanwezig 

blijven (Vermeulen 1995). 

Omdat in het reservaat de Oudsberg nage

noeg alle bijzondere loopkeversoorten voor
al in de droge, schrale biotopen (duin, heide 

en heischraal grasland) terug te vinden zijn, 

pleiten we voor een uitbreiding van deze 

zones en eventueel het verbinden ervan, ten 

nadele van bepaalde stukken naaldbos. Op 

deze manier kan mogelijk voorzien worden 

in het behoud en de ontwikkeling van 

bestendige populaties van de aanwezige 

loopkevers van de Rode Lijst. Aanvullend zou 

er nagegaan kunnen worden welke andere 

soorten er van dergelijke maatregelen kun

nen profiteren. Vergelijkend onderzoek op 

het vlak van de loopkeverfauna met andere 

gebieden in Limburg of Vlaanderen zou de 

bruikbaarheid van deze insecten voor het 

natuurbehoud kunnen vergroten. 

SUMMARY BOX: 

THYS N. & DEsENDER K. 2002. A survey of the carabid and tiger 

beetles in nature reserve De Oudsberg (Meeuwen-Gruitrode): 

guidelines for conservation [in Dutch]. Natuur.focus 1(4): 137-
142 . 

Nature reserve De Oudsberg (Meeuwen-Gruitrode, 135 ha -

perimeter 471 ha) consists of different biotopes, including 

large areas of coniferous woodland and semi-open, dry heath

land with small blowing sand patches. Eight different types of 
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dry biotopes were surveyed from February 20 to November 22 

1999 using pitfal-traps. 68 species of carabid and tiger beetles 
were observed. 17 of them are to some extent threatened at the 

level of Flanders (N-Belgium). One particular nutrient-poor 

grassland contained 69% of all species observed, including 4 

out of 6 recorded Red List species. Two other Red List species 

- e.g. a population of the critically endangered Harpalus 
neglectus - were found on blowing sand patches. We advise to 

increase the area of open grassland and heathland at the 

expense of coniferous plantations. 
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