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Veranderingen in 
de verspreiding van 
loopkevers in België
hebben we het vroegere soortenverlies 
een halt kunnen toeroepen?

Konjev Desender †, Wouter Dekoninck, Marc Dufrêne & Dirk Maes

Twintig jaar geleden onderzochten Desender & Turin (1989) de veranderingen in de verspreiding van 
loopkevers in Noordwest-Europa tussen de periode vóór 1950 en de periode 1951-1985. Hieruit bleek dat 
heel wat soorten uit droge voedselarme biotopen zoals schrale graslanden en heiden sterk achteruitgegaan 
waren. Met de samenstelling van een nieuwe Belgische loopkeveratlas beschikken we nu ook over gegevens 
uit de periode 1986-2008 en kunnen we nagaan of deze trends zich doorzetten of niet.

De Basterdzandloopkever Cicindela hybrida is een typische soort van schrale open biotopen met een zeer schaarse begroeiing (foto: Maarten Jacobs)
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Loopkevers (Coleoptera: Carabidae) zijn een zeer soortenrijke 
groep en behoren, samen met de dagvlinders en de libellen, 
tot de best bestudeerde insectengroepen. Het onderzoek naar 
de ecologie en het behoud van loopkevers heeft een relatief 
lange traditie in Europa (Lindroth 1945, 1985, 1986, Thiele 
1977, Erwin et al. 1979, Desender et al. 1994). Ook in België 
worden loopkevers reeds sinds het midden van de 19de eeuw 
verzameld, aanvankelijk vooral de grote en opvallende soor-
ten uit de genera Carabus (schallebijters) en Calosoma (pop-
penrovers). Loopkevers komen voor in bijna alle landbiotopen, 
velen zijn relatief gemakkelijk op naam te brengen (Boeken 
et al. 2002) en zijn gestandardiseerd te vangen met bodem-
vallen. Omwille van hun vaak beperkt ruimtegebruik en hun 
aanwezigheid in een brede waaier van biotooptypen kunnen 
natuurbehoudsdoelen voor de meeste loopkevers in het bij-
zonder en insecten in het algemeen gezien worden als aanvul-
lend op die van vogels, zoogdieren en/of planten.

Aftellen naar de 2010-doelstelling
Dat de biodiversiteit snel achteruitgaat is ondertussen ge-
noegzaam bekend en dat die achteruitgang nog een stukje 
sneller gaat in de geïndustrialiseerde regio’s zoals Vlaanderen 
en andere Noordwest-Europese landen is ook geweten (Van 
Dyck & Maes 2010, Van Landuyt et al. 2008). De redenen hier-
voor moeten we vooral zoeken in veranderingen in landge-
bruik, die leiden tot verlies aan biotopen, versnippering, eu-
trofiëring (Maes & Van Dyck 2001), klimaatwijziging (Maes et 
al. 2008) en de invoering en uitbreiding van invasieve soorten, 
zoals bijvoorbeeld het Veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje 
(Adriaens & Gysels 2002). Om deze biodiversiteitscrisis het 
hoofd te bieden hebben beleidsmakers zich tot doel gesteld 
om op wereldschaal het verlies aan biodiversiteit te verminde-
ren. De Europese doelen gingen zelfs nog een stapje verder 
en spraken van het stoppen van het verlies aan biodiversiteit 
tegen 2010, het Internationaal Jaar van de Biodiversiteit.
Om te meten of en in hoeverre deze doelen gehaald werden, 
maakt men gebruik van ‘indicatoren’. Eén van de belangrijkste 
indicatoren die door de Conventie inzake Biologische Diversi-
teit gebruikt wordt, is de trend in de verspreiding van bepaal-
de soorten (Balmford et al. 2005, Mace & Baillie 2007). Vaak 
gaat het hier om soorten waarvoor de informatie gemakkelijk 
verzameld kan worden of om aaibare soorten, zoals vogels, 
zoogdieren of planten. Deze groepen vertegenwoordigen 

echter maar een beperkt deel van de biodiversiteit en het is 
verre van duidelijk in welke mate ze model kunnen staan voor 
de vele insecten en andere ongewervelden, die ondanks hun 
soortenrijkdom en hun veel snellere reactie op milieuverande-
ringen, slechts zelden gebruikt worden als indicatoren (Maes 
& Van Dyck 2005).
In deze bijdrage gaan we eerst na of de voorheen gemelde 
achteruitgang van loopkevers in Noordwest-Europa een halt 
toegeroepen werd in België. Vervolgens trachten we de vast-
gestelde evoluties in verspreiding in verband te brengen met 
de levensgeschiedeniskenmerken (een vertaling van het En-
gelse ‘life history traits’: de ecologische, biologische of andere 
kenmerken van een soort) en met de bedreigingsgraad van de 
soorten.

Verspreidingsgegevens
Voor de nieuwe verspreidingsatlas van de loopkevers van Bel-
gië werden zo’n 200.000 gegevens bij elkaar gebracht door 
162 vrijwilligers en professionelen (Figuur 1, Desender et al. 
2008a). In totaal werden sinds 1830 in België 404 soorten 
loopkevers waargenomen, verspreid over 1.194 atlashokken 
van 5x5 km2 (87% van alle atlashokken in België). Twintig jaar 
geleden onderzochten Desender & Turin (1989) de verande-
ringen in soortensamenstelling tussen twee perioden: de peri-
ode vóór 1950 en de periode 1950-1985. Hier voegen we nog 
een derde periode aan deze analyse toe, nl. 1986-2008. Om de 
recente veranderingen te kunnen vergelijken met die uit De-
sender & Turin (1989), gebruiken we exact dezelfde methode 
om na te gaan welke soorten voor- of achteruitgegaan zijn. We 
beperken ons hier tot de 360 Belgische soorten (89% van alle 
soorten in ons land) die in minstens vijf atlashokken voorkwa-
men/voorkomen in de drie onderzoeksperioden. Ook gebrui-
ken we alleen de atlashokken die voor minstens 25% van hun 
oppervlakte in België liggen en waarin minstens vijf soorten 
gezien werden in de drie perioden.

Levensgeschiedeniskenmerken
Om te kunnen nagaan of er bepaalde patronen zitten in de 
veranderingen delen we de soorten in volgens hun levensge-
schiedeniskenmerken en hun bedreigingsgraad: biotooptype 
(generalisten, heide, droge schrale biotopen, vochtige bioto-
pen, bossen; Desender et al. 2008a), activiteitspiek (voorjaar, 
najaar; Desender 1986, Turin 2000), verspreidingsareaal (Me-
diterraan, Atlantisch, Centraal-Europees, kustgebonden, pan-
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Figuur 1. Aantal gegevens van loopkevers per periode van vijf jaar in België sinds 1830.

Het recent terug opduiken van de Grote poppenrover Calosoma 
sycophanta in Vlaanderen (Noord-Limburg) is vermoedelijk te wijten 
aan de Eikenprocessierupsen, die als voedsel voor de loopkever dienen 
(foto: Maarten Jacbos)

104 september 2010 Natuur.focus

Artikels



Europees, Midden-Europees, Noord-Europees; Turin 2000), 
situering van België ten opzichte van het verspreidingsareaal: 
centraal, rand; Desender 1986), vleugelvorm (kortvleugelig of 
vleugelloos – deze soorten moeten zich al lopend verplaatsen, 
vleugeldimorf – soorten waarvan een klein deel van de popu-
latie langvleugelig is en kan vliegen terwijl het grootste deel 
kortvleugelig is, langvleugelig – soorten die zich meestal vlie-
gend kunnen verplaatsen; Turin 2000, Desender 1989), grootte 
(groot:>10 mm, klein: 5-10 mm, heel klein: <5 mm; Desender 
et al. 2008a) en de bedreigingsstatus in Noordwest-Europa in 
het begin van de jaren 1980 (Desender & Turin 1989): niet-
bedreigd, bedreigd, ernstig bedreigd.
Een overzicht van de huidige bedreigingsstatus van de loop-
kevers in Vlaanderen is terug te vinden in de nieuwe Rode 
Lijst van Vlaanderen (Desender et al. 2008b). De Nederlandse 
namen van de loopkevers zijn te vinden in Felix et al. (2010). 
Om na te gaan of de veranderingen in verspreiding verklaard 
kunnen worden door de levensgeschiedeniskenmerken van 
de soorten, testten we of soorten met bepaalde van deze ken-
merken beduidend meer afgenomen zijn dan verwacht tussen 
de verschillende perioden. Voor meer informatie omtrent de 
analyses verwijzen we naar Desender et al. (2010).

Aantal soorten
Van de 397 soorten die in de periode vóór 1950 in België wer-
den waargenomen, werden er 46 niet meer gezien tijdens 
de periode 1950-1985 (Tabel 1). Daartegenover staan twee 
nieuwe soorten voor België in de periode 1950-1985, wat 
neerkomt op een netto verlies van 44 soorten. Twaalf soorten 
die werden waargenomen in de periode vóór 1950, maar niet 
in de periode 1950-1985, werden opnieuw aangetroffen in 
de periode na 1986. Vijf bijkomende nieuwe soorten werden 
aan de Belgische fauna toegevoegd in de periode na 1986. 
Wanneer we de periode na 1986 vergelijken met de periode 
vóór 1950, werden 10 bijkomende soorten niet langer waar-
genomen. In vergelijking met de periode vóór 1950, zijn er 
37  soorten verdwenen (44 soorten niet meer waargenomen 

en 7 nieuwe soorten). Figuur 2 geeft de spreiding van de soor-
tenrijkdom weer in de drie onderzochte perioden. 

Trends en levensgeschiedeniskenmerken
Van de 142 soorten die tussen de periode vóór 1950 en de 
periode 1950-1985 zijn achteruitgegaan, zijn 28 soorten blij-
ven achteruitgaan in de periode 1986-2008 (acht soorten 
werden te zeldzaam om tussen de beide laatste perioden 
een trend te berekenen). Van de soorten die tussen de eerste 
twee perioden achteruitgingen en nadien stabiel bleven of 
zelfs vooruitgingen, had de meerderheid echter nog steeds 
een kleiner verspreidingsgebied dan in de periode vóór 1950. 
Ondanks verschillen in bemonsteringsintensiteit, methodiek 
(handvangsten versus bodemvallen) en focus (vroeger werd 
vooral gezocht naar zeldzaamheden, terwijl nu alle soorten 
verzameld worden) tussen de drie perioden, zijn de gegevens 
toch voldoende talrijk en kwaliteitsvol om de waargenomen 
trends te kunnen toeschrijven aan wijzigingen in landgebruik, 
versnippering, enz.
Tussen de periode vóór 1950 en de periode 1950-1985 zijn 
vooral soorten van droge voedselarme biotopen en heiden 
sterk achteruitgegaan (o.a. Bruine bontloper Acupalpus brun-
nipes, Borstelglimmer Amara equestris, Schoudervlekpriem-
kever Bembidion humerale, Mostandklauw Calathus cinctus), 
maar ook bedreigde, langvleugelige, zeldzame en grote 
soorten gingen achteruit (o.a. glimmers Amara spp. en krui-
pers en klimmers Harpalus spp.). Soorten die vooruitgingen 
waren vooral te vinden bij de generalisten, niet-bedreigde, 
vleugeldimorfe en algemene soorten en bij soorten met een 
Europese verspreiding en soorten die in het centrum van hun 
verspreidingsareaal liggen (o.a. snellopers Agonum spp.). Klei-
ne soorten en soorten uit allerlei natte biotopen bleven dan 
weer stabiel in verspreiding (o.a. priemkevers Bembidion spp. 
en gravertjes Dyschirius spp.).
Tussen de periode 1950-1985 en 1986-2008 zijn vooral zeldza-
me, maar ook heel algemene soorten en grote soorten achter-
uitgegaan (o.a. schallebijters Carabus spp.). Soorten die voor-
uitgingen tussen deze perioden waren vooral generalisten, 
algemene soorten en vleugeldimorfe soorten (o.a. kielsprieten 
en zwartschilden Pterostichus spp.). Soorten die stabiel bleven 
tussen beide perioden waren vooral kustgebonden soorten, 
soorten van natte biotopen en langvleugelige soorten (o.a. 
gravertjes Dyschirius spp.). Als we de periode 1986-2008 
vergelijken met de periode vóór 1950 zien we grotendeels 
dezelfde trends opduiken: soorten van droge voedselarme 
biotopen, zeldzame, langvleugelige en grote soorten gingen 
achteruit (o.a. kruipers en klimmers Harpalus spp.), soorten 

<1950 1950-1985 1986-2008 Totaal

Aantal soorten 397 353 360 404
Aantal soorten dat niet meer werd 
waargenomen t.o.v. de periode ervoor

46 10

Aantal nieuwe soorten
t.o.v. de periode ervoor

2 17

Tabel 1. Aantal waargenomen soorten loopkevers, aantal soorten dat niet meer waargeno-
men werd en aantal nieuw waargenomen soorten in de drie onderzochte perioden in België.

Figuur 2. Soortenrijkdom per atlashok in België in de drie onderzochte perioden: a = vóór 1950; b = 1950-1985; c = 1986-2008. Hoe donkerder het atlashok, hoe groter het 
aantal gevonden soorten.

a b c
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uit natte biotopen (o.a. Slanke kwelderpriemkever Bembidion 
normannum, Kalkgroefkop Parophonus maculicornis) en heel 
kleine soorten bleven stabiel (o.a. gravertjes Dyschirius spp.) 
en generalisten, vleugeldimorfe soorten en soorten met een 
Europese verspreiding gingen vooruit in verspreiding (o.a. 
snellopers Agonum spp.).

Oorzaken van achteruitgang
In België zijn heel wat halfnatuurlijke biotopen zoals droge 
en vochtige heide, droge voedselarme graslanden, kalkgras-
landen en duinen bijzonder sterk in oppervlakte afgenomen. 
Bovendien is ook de kwaliteit van deze restnatuur achteruit-
gegaan ten gevolge van de toenemende intensifiëring van 
de landbouw en een hoge stikstofdepositie (Schneiders et al. 
2007). Hierdoor is de uitsterfkans voor deze specialisten vaak 
veel groter dan voor de meer generalistische soorten die een 
veel hogere verstoringsgraad kunnen verdragen en voorko-
men in meer algemene biotooptypen zoals weilanden en 
akkers (Kotze & O’Hara 2003). Soorten uit vochtige biotopen 
lijken minder last te hebben gehad van het biotoop- en kwa-
liteitsverlies: bijna de helft van de vochtminnende soorten is 
stabiel gebleven of zelfs vooruitgegaan, vermoedelijk dankzij 
de verbeterde waterkwaliteit in de tweede helft van de twin-
tigste eeuw (Schneiders et al. 2007).
Verrassend is dat vooral vleugeldimorfe soorten sterk voor-

uitgegaan zijn ten opzichte van de periode vóór 1950. Zoals 
eerder vermeld, is bij vleugeldimorfe soorten een klein deel 
van de populatie langvleugelig en in staat tot vliegen terwijl 
het grootste deel kortvleugelig is. Dat betekent dat dergelijke 
populaties zowel maximaal kunnen investeren in de voort-
planting (de energie die niet gebruikt moet worden voor het 
aanmaken van vleugels en vliegspieren kan in de productie 
van eitjes gestoken worden) terwijl het deel dat kan vliegen 
eventueel in staat is om een plek die in kwaliteit achteruitgaat 
te verlaten en een meer geschikte plek op te zoeken (Kotze & 
O’Hara 2003).

Het behoud van loopkevers in België
Loopkevers waren de eerste groep ongewervelden waarvoor 
in Vlaanderen een Rode Lijst werd opgemaakt (Desender et 
al. 1995). Het natuurbeleid en -beheer zijn in belangrijke mate 
afgestemd op klassieke groepen als vogels, zoogdieren en/of 
planten, maar loopkevers en andere insecten kunnen hierbij, 
omwille van hun grote soortenrijkdom, hun talrijkheid en de 
kleinere schaal waarop ze actief zijn, zeker een aanvullende 
rol spelen (Maes & Van Dyck 2005). Daarnaast komen ze voor 
in biotooptypen waarin weinig andere dieren aangetroffen 
worden zoals slikken en schorren, rivieroevers en open zand-
vlakten.
Ondanks het feit dat in de periode na 1986 de achteruitgang 
van heel wat soorten werd getemperd, moeten we toch vast-
stellen dat een groot deel van deze soorten nog niet opnieuw 
haar vroegere verspreidingsgebied ingevuld heeft. Bovendien 
komt het merendeel van die soorten momenteel voor in de 
laatste overgebleven grote en kwaliteitsvolle natuurgebieden. 
Verdere uitbreiding is in de huidige constellatie dan ook niet 
of nauwelijks mogelijk. Het behoud en herstel van loopkevers 
in België zou dan ook op twee parallelle sporen moeten lo-
pen: (1) het vergroten van de oppervlakte en het verbeteren 
of herstellen van de kwaliteit van grote natuurgebieden met 
voor loopkevers belangrijke biotooptypen zoals droge, schrale 
graslanden en heiden, en (2) het verbeteren van verbindingen 
tussen gebieden om de uitwisseling of de kolonisatie door 
minder mobiele soorten te vergemakkelijken.

Grote gebieden met geschikt biotoop
Heel wat schrale graslanden en heiden in Noordwest-Europa 
zijn overgroeid geraakt door struiken of Pijpenstrootje Molinia 
caerulea. Hierdoor wordt het microklimaat op de bodem er 
behoorlijk koeler (Wallis de Vries & van Swaay 2006) en ver-
dwijnen heel wat typische warmteminnende loopkeversoor-
ten. Herstel van korte, grazige vegetatie of open heiden kan 
gebeuren door een geschikt maaibeheer of een, al dan niet 
kortstondig, maar relatief intensief begrazingsregime. De op-
pervlakte aan geschikte biotopen vergroten voor bedreigde 
loopkevers zou kunnen gebeuren door braaklegging of door 
voormalige landbouwpercelen om te vormen tot relatief 
schrale graslanden of zelfs heiden (o.a. Zwarte drietandglim-
mer Amara tricuspidata, Schraallandkruiper Harpalus froelichi 
of Kleine roodpoothalmkruiper Harpalus griseus; Desender & 
Bosmans 1998, Versteirt et al. 2002). Dergelijke plekken kun-
nen uiteraard sneller gekoloniseerd worden wanneer ze in de 
onmiddellijke nabijheid liggen van bestaande geschikte gras-
landen of heiden. Door de hoge stikstofdepositie in Vlaande-
ren (gemiddeld zo’n 33 kg N/ha/jaar met pieken tot zelfs 72 kg 
N/ha/jaar; Schneiders et al. 2007) is het echter alleen moge-

De Lederschallebijter Carabus coriaceus is een van onze grootste loopkevers (tot 35 mm) en 
is typisch voor oude bossen (foto: Maarten Jacobs)

De Lederslakkenloopkever Cychrus caraboides is een vleugelloze bosloopkever die veel 
hinder ondervindt van bosversnippering (foto: Maarten Jacobs)
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lijk om dit soort biotopen te behouden of te creëren door het 
sterk terugdringen van stikstofemissies van de veehouderij, 
het verkeer en de industrie.
Een groep van soorten die eveneens sterk achteruitgegaan 
is, zijn de soorten typisch voor (weinig bemeste) akkers. Op 
plaatsen waar de laatste relictpopulaties van deze soorten 
nog voorkomen (o.a. in Vlaams-Brabant), kan in plaats van het 
omzetten van intensief gebruikte akkers naar graslanden als 
alternatief ook geopteerd worden voor de omvorming naar 
extensief gebruikte, weinig bemeste akkers (Desender & Bos-
mans 1998).

Naast het behouden van grote natuurgebieden is het voor 
loopkevers, maar ook voor andere soorten, eveneens belang-
rijk om de resterende kleine populaties van bedreigde bioto-
pen te behouden. Deze herbergen vaak een unieke genetische 
diversiteit die ontbreekt in andere gebieden: slikken en schor-
ren (o.a. Gewone kwelderloper Dicheirotrichus gustavii en Ge-
wone zoutloper Pogonus chalceus; Desender et al. 1998, 2007), 
getijdenmoerassen (o.a. Slanke kwelderpriemkever Bembidion 
normannum en Brakwaterpriemkever B. maritimum; Desender 
& Maelfait 1999), stenige en zandige riveroevers (o.a. Blauwe 
priemkever Bembidion atrocoeruleum, Gepuncteerde priemke-
ver B. punctulatum, Bleek knotje Tachys micros en Zwart knotje 
T. parvulus; Lambeets et al. 2008, 2009).

Verbindingen
Een tweede belangrijke pijler in het behoud van loopkevers in 
een sterk versnipperde regio als Noordwest-Europa is het her-
stellen of behouden van verbindingen tussen geschikte gebie-
den. Heel wat gespecialiseerde schallebijters Carabus spp. zijn 
kortvleugelig en zijn dus bijzonder gevoelig voor versnippe-
ring (Magura et al. 2001). Studies tonen aan dat hagen tussen 
bossen inderdaad gebruikt worden door bosloopkevers, maar 
voornamelijk door de meer generalistische soorten en in veel 
mindere mate door de biotoopspecialisten (Koivula & Vermeu-
len 2005). Voor bosspecialisten is het daarom beter dat er een 
gepast beheer gevoerd wordt waarin veel dood hout in het 
bos toegelaten wordt en, waar mogelijk, aan bosuitbreiding 
wordt gedaan. Wegbermen doen slechts op relatief korte af-
stand dienst als mogelijke verbindingsbanen tussen schrale 
graslanden of heiden (50-150 m/jaar voor heidesoorten) en 
zijn, door de hoge mortaliteit onder de loopkevers, vaak eerder 
ecologische vallen dan corridors (Vermeulen 1994, Noordijk 

Loopkevers uit oude bossen zijn vaak kortvleugelig en worden daarom sterk bedreigd door 
versnippering (foto: Bernard Van Elegem)

De Heideschallebijter Carabus arvensis is een typische soort van natte heide (foto Bernard Van Elegem)
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2006). Ondanks het feit dat loopkevers worden waargenomen 
op ecoducten (Lambeets 2010), lijkt het ook hier efficiënter 
voor het behoud van schrale grasland- en heidesoorten om 
te streven naar het behoud of het herstel van grote gebieden 
dan om energie te steken in corridors (Honnay 2010).

Het gebruik van indicatoren voor het 
evalueren van de 2010-doelstelling
Het gebruik van levensgeschiedeniskenmerken bij het ach-
terhalen van patronen in veranderingen in verspreiding laat 
toe om, over taxonomische groepen heen, groepen van soor-
ten af te bakenen waarvoor behoudsmaatregelen nodig zijn. 

Hierdoor kunnen ook minder bekende soortengroepen mee 
opgenomen worden in het natuurbeleid. Voorts laat het een 
eenvoudigere communicatie met niet-wetenschappers en be-
leidsmensen toe, die kan beperkt worden tot het gebruik van 
kenmerken: ‘vooral grote bossoorten, die niet kunnen vliegen 
zijn achteruitgegaan’ klinkt verstaanbaarder dan ‘de stenotope 
Goudglanzende schallebijter Carabus auronitens’ of Rode Lijs-
ten met onbekende wetenschappelijke namen. Aangezien 
loopkevers vrij gemakkelijk te bemonsteren en te determine-
ren zijn en bovendien heel wat soorten uit diverse biotopen 
bevatten, zijn het zeker kandidaten om trends in de Vlaamse 
of Europese biodiversiteit mee op te volgen.

Summary:
Desender K., Dekoninck W., Dufrêne M. & Maes D. 2010. Chang-
es in the distribution of carabid beetles in Belgium revisited: have we 
halted the diversity loss? Natuur.focus 9(3): 103-108. [in Dutch]

Twenty years after a first analysis by Desender & Turin (1989) we re-
examined the changes in species composition of carabid beetles in 
Belgium to detect whether the previously detected trends have been 
altered during the last decades. Compared to the first half of the twen-
tieth century, 44 species were no longer recorded, while seven species 
were added to the Belgian fauna. By relating the changes in distri-

bution area to species’ ecological and life history traits, we were able 
to identify ecological trait assemblages showing the largest changes. 
Large carabids, species from nutrient-poor, dry biotopes and species 
that were already threatened, continued to decline since 1986. On the 
other hand generalists, species from wet biotopes, non-threatened spe-
cies, common species and species that occur in the centre of their range 
showed an increasing or a stable trend in distribution area. Some spe-
cies that declined between the first two periods showed an increasing 
or stable trend between the last two periods. The majority of these 
species however did not regain their historical distribution area in the 
most recent period.

DANK
konjev Desender overleed tijdens het afwerken van de nieuwe loopkeverat-
las en we willen hem langs deze weg eren en bedanken voor de kennis en 
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