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Internationale betekenisterrestrische fauna

VOORWOORD
InopdrachtvanhetInformatieenKenniscentrumvandedirectie Natuur,Bos,
LandschapenFauna(IKC-NBLF) heeft het DLO-Instituutvoor Bos-enNatuuronderzoek (IBN-DLO) onderzoek gedaan naar het internationale belang van
Nederland voor de terrestrische fauna. Doel van dit onderzoek is inhoud te
gevenaanhetcriterium natuurlijkeverscheidenheid uithetNatuurbeleidsplan.
Ombiodiversiteit opwereldschaalinstandtehoudenzaltenminsteelkvande
ondertekenaars van het Verdrag van Rio de Janeiro die soorten in stand
moetenhoudendieindatlandeenhoofdverspreidinghebben,ofwaarvoordat
land belangrijk voor hetvoortbestaan is.
Nederlandblijktvooreengrootaantalsoortenbelangrijktezijn.Helaasismaar
voor eenbetrekkelijk geringaantaldiergroepenvoldoende materiaalvoorhandenomgefundeerdtekunnenstellendateensoortvoorNederlandeenI-soort
is. I-soortenzijn soortenwaarvoor Nederland internationaal gezien belangrijk
is. Dezeselectie vanI-soorten isvoor 577 soorten uitgevoerd. Op grond van
deinditrapport gehanteerdecriteria blijkenNederlandseI-soortensoortente
zijndievooralinvoor eendeltakenmerkende biotopen (vochtigevoedselrijke
bossen, zandige oevers, oevers van eutroof water, strand en jonge duinen,
kwelders) eneentypisch atlantisch biotoop (droge heide)voorkomen. Ook in
kalkgraslanden, droge voedselarme graslanden en randen van voedselrijke
bossen blijken relatief veelvandeze I-soortenvoor te komen. Biotopen die in
de Ecologische Hoofdstructuur van het Natuurbeleidsplan nu gefundeerd
meeraandacht zouden kunnenkrijgen.

dr. J.Veen
hoofdafdeling Dierecologie
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1. INLEIDING

DehoofddoelstellingvanhetNatuurbeleidsplan is'Duurzameinstandhouding,
herstel en ontwikkeling van natuurlijke en landschappelijke waarden'. In het
Natuurbeleidsplan worden de volgende criteria voor kwalitatieve waardering
gehanteerd:verscheidenheid,natuurlijkheidenkenmerkendheid.Hetcriterium
verscheidenheid wordt inhet Natuurbeleidsplan gekoppeld aan biodiversiteit
opwereldschaal. Ditimpliceert dat Nederland eengrote verantwoordelijkheid
heeft voor soorten waarvoor Nederland internationaal gezien belangrijk is.
Belangrijk inde zinvan pleisterplaats, overwinteringsgebied, maar ook zeker
belangrijk indezinvanoppervlaktevanhetsoortsareaal.Inditrapport worden
soorten geselecteerd voor welke Nederland internationaal gezienvan belang
iswat betreftdegroottevanhunsoortsareaal enwaarvoor Nederlanddanook
eenspeciale verantwoordelijkheid draagt bij de instandhouding van de soort
(deI-soorten).
De ligging van Nederland ten opzichte van het areaal van een soort wordt
vastgesteld en weergegeven intermen van centraal, subcentraal, submarginaalenmarginaal.Voortswordt deoppervlaktevan hetareaalvande soort in
West-Europa geschat als percentage van het totale areaal. Van elke soort
worden verspreidingskaarten gegeven. Bovendien wordt aangegeven of de
soort ook buiten de afgebeelde kaart van Europa voorkomt, waar het zwaartepunt in het areaal ligt,welke de biotopen zijn enaanwelke specifieke eisen
in die biotopen voldaan moet worden. Kaarten worden gegeven voor alle
Nederlandse soortenlandzoogdieren,amfibieën, reptielen,sprinkhanen,dagvlinders enloopkevers.Voor andereterrestrische diergroepen wordt het producerenvanbetrouwbarekaartenvanEuropavooralletotdegroepbehorende
soorten sterk bemoeilijkt door gebrek aangegevens oftaxonomischeproblemen.Deaquatischefauna (zeezoogdieren,zeevissen,zoetwatervissen,grotere kreeftachtigen, stekelhuidigen en libellen) zal in een tweede deel worden
behandeld.MeteencombinatievanliggingvanNederland inhetareaalvande
soort en percentage oppervlakte in West-Europa worden drie klassen van
I-soortenvastgesteld.
Door de biotopen per I-soortteturven,worden de biotopen met het grootste
aantalI-soortenvastgesteld.Dezebiotopenzulleninhet Natuurbeleidsplanen
de Ecologische Hoofdstructuur extra aandacht moeten krijgen, omdat daarmee in elk geval de belangen voor een groot deel van de fauna waarvoor
Nederland internationaal gezien belangrijk is,worden behartigd.
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2. DEFINITIES EN METHODEN

2.1. Definities
Het internationale belangvanNederlandvoor eensoortwordt afgemetenaan
de ligging van Nederland in het areaal van die soort en de grootte van dat
areaal. Dat belang is groot voor een soort met een areaal waarin Nederland
centraal ligt endat qua grootte beperkt istot West-Europa, maar relatief klein
wanneer hetareaalhetgehele Noordelijk Halfrond beslaat, ofwanneer Nederland hoogstens een randpopulatie van het tot West-Europa beperkte areaal
herbergt.
DeliggingvanNederlandwordt aangegeven metdetermencentraal,subcentraal,submarginaal enmarginaal (ziefiguur 1).Dezetermenzijnzo eenvoudig
mogelijk gedefinieerd (centraal:vanuit Nederland gezienstrekt hetareaalvan
de soort zich uit in allewindrichtingen; subcentraal: vanuit Nederland gezien
strekt hetareaalvande soortzichuitinslechtsdriewindrichtingen;submarginaal: het areaal strekt zich uit intwee windrichtingen en tenslotte marginaal:
het areaal strekt zich maar in één windrichting uit). Omdat Nederland in het
westen aan zee grenst, betekent de kwalificatie centraal dat de soort ook in
Groot-Brittannië voor moet komen.
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Figuur 1. Voorbeelden vande termencentraal, subcentraal, suomarginaal enmarginaal zoals in
dit rapport gebruikt.
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HetEuropesedeelvanhetareaalwordt afgebeeld opverspreidingskaarten en
mettermen holarctisch,palaearctisch,westpalaearctisch, ofeuropeesaangeduid (zie figuur 2). Hieruit wordt duidelijk of het verspreidingsgebied van de
soort zichook buiten hetafgebeelde kaartje uitstrekt.

Figuur2. Zoögeografische indeling vande wereld.
Het relatieveaandeelvanWest-Europa wordt gegevenalshet percentage van
de oppervlakte van het soortsareaal dat ligt in West-Europa. West-Europa is
arbitrair gedefinieerd en beperkttot Denemarken,Duitsland,Frankrijk, België,
Luxemburg, Nederland,Groot-Brittannië en Ierland (ziefiguur 3).
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Figuur3. West-Europazoals in dit rapport gedefinieerd.
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Hetzwaartepunt vandesoort isapart aangegeven, omdat dit nietaltijd inhet
centrum van het areaal hoeft te liggen. Soorten met een zeer uitgestrekt
verspreidingsgebied kunnendaarinookverscheidenezwaartepuntenhebben.
Onder het kopje 'Biotoop' worden de voornaamste biotopen van de soort
gegeven gebruik makend van de biotooptermen van Haeck & Hengeveld
(1981), aangevuld met de termen: zandige oevers, kwelders, stuifzanden en
tuinenen parken.Eenoverzicht vande biotooptermen istevinden intabel3.
Vervolgens wordt onder het kopje 'Specifieke eisen' enige aanvullende informatie gegeven over welke onderdelen van de genoemde biotopen worden
bewoond en/of aanwelke eisen (delenvan) die biotopen moetenvoldoen.
2.2. Methoden
In het algemeen is voor de samenstelling van de verspreidingskaarten een
compilatie gemaakt van in de literatuur aanwezige gegevens. De hiervoor
gebruikte literatuur is zonder verdere onderverdeling opgesomd in de literatuurlijst vandit rapport.
VoorhetsamenstellenvandeEuropeseverspreidingskaartenvansprinkhanen
enkrekelsisuitgegaanvanverspreidingsgegevens uiteenzeventigtalpublikaties.Deliteratuur-research ismedegedaandoor Drs.R.M.J.C.KleukersenDrs.
L. Willemse. Er is naar gestreefd de actuele verspreiding weer te geven. Dit
doelishetmeestbenaderdvoor U.K. (1961-1988),Baden-Württemberg (19891992), Belgische kust (1980-1991) en Nederland (1980-1991). Voor andere
landen spelen ook andere gegevens een rol bij de samenstelling van het
verspreidingsbeeld. Bovendienwordt naar het oostentoe (voormalige USSR,
Roemenië, Bulgarije, Albanië) de verspreiding minder precies als gevolg van
een minder dicht netwerk van waarnemingspunten. De verspreiding van de
Doornsprinkhanen isminder goed bekend dandievande Sabelsprinkhanen,
de Krekels endeVeldsprinkhanen. Deaandacht wordt erop gevestigd dat de
kaarten niet het resultaat zijn van nieuwe gegevens of nieuwe interpretaties,
maaruitsluitendeencompilatievanliteratuurgegevens.Wanneermeerdanéén
ondersoort beschreven wordt, hebbenwe ons beperkt tot hetweergevenvan
deverspreiding vande inNederland voorkomende ondersoort. Een herziene
versievandeEuropeseverspreidingskaarten,biotopenenspecifiekeeisenzal,
samen metde Nederlandseverspreidingskaarten (tot 1950, 1950-1980,vanaf
1980) en gegevens over levenswijze, gedrag, habitat van de soorten en
aanbevelingen voor het beheer, verschijnen inde "Verspreidingsatlas van de
sprinkhanen en krekels van Nederland" (Kleukers, Van Wingerden en Van
Nieukerken), die medio 1994door het Nationaal Natuurhistorisch Museum in
Leiden (NNM) insamenwerking met IBN-DLOende Koninklijke Nederlandse
Natuurhistorische Vereniging zalworden uitgegeven.
Deverspreidingskaarten van loopkevers zijn grotendeels gebaseerd opTurin
et al. (1977). In opdracht van het IBN-DLO heeft H. Turin de gepubliceerde
verspreidingskaarten kritisch doorgenomen en gecorrigeerd, waarbij het accent isgelegdopdesituatie inWest-Europa. Evenals bijdesprinkhanen geldt
ook hier dat de verspreidingsgegevens in Oost-Europa een lagere resolutie
hebbendaninWest-Europa.Kleinecorrecties invooral hetoostelijkedeelvan
Europa zullen nog moeten worden gemaakt en de geheel gecorrigeerde
kaarten zullen door H. Turin worden gepubliceerd in een nieuwe atlas van
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loopkevers. Het geslacht Carabus is geheel gecorrigeerd en de kaartjes zijn
conform dievanTurinefal. (1993). Devoor de correcties gebruikte literatuur
isnietbijdekaartenvermeld (wegens plaatsgebrek), maarwelindeliteratuurlijst opgenomen. De biotoopgegevens zijn gebaseerd op Koch (1989) en op
de Nederlandse situatie toegespitst. Naamgeving is volgens Turin (1990) en
Silfverberg(l992).
De verspreidingskaarten van dagvlinders zijn voor het Westeuropese deel
gebaseerd op Bink (1992) envoor de overigedelenvanEuropaop eenreeks
van publikaties, die inde literatuurlijst wordt genoemd. Ook de verschillende
werken, gebruikt voor deverspreiding vanamfibieën, reptielenenzoogdieren
worden indeliteratuurlijst opgesomd.
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3.VERSPREIDINSKAARTEN PER SOORT
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3.1. Sprinkhanen (Orthoptera)
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Phaneropterafalcata
Verspreidingsgebied: palaearctisch
':%W$%ä&$%7$%

Ligging Nederland: marginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:1%
Zwaartepunt inhetareaal:hetzuidenvanAziatisch
Rusland

l

7p »
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Biotoop: kalkgraslanden, droge heide, kalkrijke
bosranden, struikgewas
Specifiekeeisen:warmeendrogemilieus:luwtevan
struikgewas en hagenopheiden enophet zuiden
georiënteerde kalkgraslanden
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/ ^ / r

Struiksprinkhaan

[ i^\^
« T t f l * ^

Leptophyes punctatissima
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: centraal

l^é^3w£i/%<É^

Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%

'£$//jffyX/////////Jx,

Zwaartepunt inhet areaal: Oost-Europa
Biotoop: kalkrijke bosranden,voedselrijke bosranden, struikgewas,tuinen en parken
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Specifieke eisen: struikgewas; schorsspleten voor
eiafzetting
H^'JHC? h

Boomsprinkhaan (eiksprinkhaan)

/ ~ \ / r / JfJ
\

Â5r*Ù/

Meconema thalassinum

[ \yv^-
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Verspreidingsgebied: palaearctisch, geïntroduceerd in U.S.A.
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:4%
Zwaartepunt inhetareaal: Oost-Europa

I

Biotoop: voedselrijke vochtige bossen, kalkrijke
bosranden, kalkrijke bossen,droge bossen,voedselrijke bosranden, droge voedselrijke bossen,
kaalslagen,struikgewas,tuinenen parken

,ƒ t^*~~—O—~—^Wiïii

•^jr^T&V

Specifieke eisen:struikgewas en bomen (voorkeur
voor eik);schorsspleten voor eiafzetting
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Zuidelijk Spitskopje
Conocephalus fuscus

/ \ / r / JaJ

Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: marginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:2%
Zwaartepunt inhetareaal:hetzuidenvanEuropees
Rusland
Biotoop:laagveenmoerassen,natteheideenhoogveen, droge heide, kalkgraslanden, kaalslagen,
struikgewas

i?x£^£tf7

f

^ - * 2 ^ I

^?]fl

Specifieke eisen:hogevegetatie,warm milieu:riet,
ongemaaid kalkgrasland, ruigten, heggen
Spitskopje, rietsprinkhaan
Conocephalus dorsalis
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: centraal

/

V

^ /

T

iLliw

/

Westeuropees oppervlakte-aandeel:4%

%?

Zwaartepunt inhetareaal:Europees Rusland
Biotoop: oevers van eutroof water, laagveenmoerassen, kalkrijke moerassen, natte voedselarme
graslanden, natte voedselrijke graslanden, natte
heideenhoogveen,natterezoutmoerassen,drogere zoutmoerassen, voedselarme vochtige pioniervegetaties, voedselrijke natte pioniervegetaties,
strand,jonge duinen, kwelders
Specifieke eisen: nat tot vochtig milieu; stengels
(russen, riet) voor eiafzetting

^ \ j $ i \ *v,*~~~—-C
rr^ff

K

kw^^^^
•£»r\<?

h

Grote Groene Sabelsprinkhaan
Tettigonia viridissima
Verspreidingsgebied: palaearctisch

/ \ ^ / r /JfJ

/uL

^^^^^^^P' *

•£!F\cf b

Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:3%
Zwaartepunt inhet areaal:Zuid Aziatisch Rusland
Biotoop: oevers van eutroof water, bouwland, kalkrijk bouwland, kalkrijk verlaten bouwland, humusrijk verlaten bouwland, kalkrijke bosranden,voedselrijke bosranden, struikgewas
Specifieke eisen:verdraagt geenwaterkerende bodem
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Tettigoniacantans

/ JfJ

/ \ / r

Verspreidingsgebied: palaearctisch

LJÄW

Ligging Nederland: submarginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:1%
Zwaartepunt inhet areaal:Aziatisch Rusland

1

V/

Biotoop: natte voedselarme graslanden, natte
voedselrijkegraslanden,voedselarmevochtigepioniervegetaties,voedselrijke natte pioniervegetaties,
vochtig verlaten bouwland, bouwland, kalkrijk
bouwland,kalkrijk verlaten bouwland, struikgewas

Gn£E4ô?Y^yyy%0^

^~^^^~ut~~^hl

^Bn&h
/

TT

__

Specifieke eisen:vochtige bodem

> w

Wrattenbijter
/ \ / r

Decticus verrucivorus

/

Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: subcentraal

^
^^?\.^~0 u /s

Westeuropees oppervlakte-aandeel:1%

i

Zwaartepunt inhetareaal:Europees Rusland

^w^/^~3?c

Biotoop:droge heide,droge voedselarmegraslanden, kalkgraslanden
t.

^~n

f

^

-^r@T

"T?

•

^

'

^

Specifieke eisen: droge warme, (vrijwel) kale bodem incombinatie met beschuttende vegetatie

rvx
Ratelsprinkhaan, Kleine Wrattenbijter
Gampsocleis glabra
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch

/

Ligging Nederland:marginaal,disjunct

ZJT?/ wS^~?'

\

JerhV

Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10%

FE J?

Zwaartepunt inhetareaal:Europees Rusland
Biotoop: droge voedselarme graslanden, droge
heide
y<z

^\

^~n
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f
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Specifieke eisen: Droog en warm, en storingvrij;
ongestoorde structuurrijke vegetatie
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Duinsabelsprinkhaan
Platycleis albopunctata albopunctata

/

X

T

\ /

i

/

jÊJ$c

Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: centraal

C JkrkXl reJii^

[ v^\^
xt^T

\

Westeuropees oppervlakte-aandeel:40%
Zwaartepunt inhetareaal: Midden-Europa
Biotoop: strand,jonge duinen, kalkgraslanden
Specifieke eisen:Warm endroog milieu,gedeeltelijk onbegroeid, met structuurrijke grasachtige vegetatie
l/

J l)

*

-^'•"Mc? h

Heidesabelsprinkhaan
Metrioptera brachyptera
/

Verspreidingsgebied: palaearctisch

/

/

Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:3%

\

r

/

l itf^rf

\

Jer*M/

^jfföns,

Olfl£

#3$^Le^y?k
ÜKM4f

Zwaartepunt inhetareaal:Aziatisch Rusland
1 •%~r^^^^Gyyyyyy/y^///^

Biotoop: natteheideenhoogveen,kaalslagen,droge heide,droge voedselarmegraslanden,
Specifiekeeisen:structuurrijkevegetatiesvandop-,
struikheide of Molinia

1

p

fl

^—TTr~—-^^N^
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-X^"VT
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Greppelsprinkhaan
Metrioptera roeselii
Verspreidingsgebied: palaearctisch, geïntroduceerd inCanadaenUSA

//~

v

\ / T 1 JfJ

rfflWfe&F.,.,2)

Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:3%
Zwaartepunt inhetareaal:Aziatisch Rusland
1

Biotoop: natte heide en hoogveen, voedselarme
vochtigepioniervegetaties,vochtigebemestegraslanden,
Specifieke eisen: Hoogopgaande, tamelijke dichte
grazige (ongemaaide) vegetatie

'vy3^97r^^yyy/yyvy^yyy/

l

/ƒ rv^

l

J-*-——^J^l

TK'•

^?tVh
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Bramesprinkhaan

iLL^-V^

Pholidoptera griseoaptera
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 20%
Zwaartepunt inhetareaal: Midden/Oost-Europa
Biotoop:struikgewas,kaalslagen,voedselrijkebosranden,kalkrijke bosranden,voedselrijke nattepioniervegetaties,

i.

s~n

*^r*^~iïï~~~^^£èA.

?

•<£' T^'h

Specifiekeeisen:rottendhoutvooreiafzetting,ruige
vegetatie die een deel van de dag door dezon
beschenen wordt

Zadelsabelsprinkhaan

/ ^ / r

/ JsJ>

Ephippiger ephippiger diurnus

(jS\^
fs?tfT *^

Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland:marginaal,disjunct
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 90%
Zwaartepunt inhetareaal:Frankrijk
Biotoop:droge heide
Specifieke eisen: droge structuurrijke Struikheide,
met berkjes en(kleine) dennen

[/

J/5'>

•£»r\&

h

Veldkrekel
G/ylluscampestris

/ \ / ?

/ JfJ

iJkSX^
«c^i^i

Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%
Zwaartepunt inhet areaal: zuiden Europees Rusland
Biotoop:droge heide,drogevoedselarme graslanden, kalkgraslanden, stuifzanden, kaalslagen

~~~x{ /

C rv.

^^^\de

h

Specifieke eisen:tamelijk korteopen grazigevegetatie,oplichtezand-ofkalkbodem; vegetatiegefaseerd maaien
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Huiskrekel, Bakkerskrekel, Heimpje
Acheta domesticus
Verspreidingsgebied: kosmopoliet
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 1%
Zwaartepunt inhetareaal:Midden-Oosten (natuurlijkareaal)

'iïs$yyy//y*&Aooy////2k,

Biotoop:tuinenenparken,muren,sterkfluctuerende milieutypen, bouwland
Specifieke eisen: verwarmde gebouwen of milieu
dat overdag én in de nacht warm is (mesthopen,
waterzuiveringsinstallaties)

l

TK'•

• ^ n ?h

Boskrekel
Nemobius sylvestris
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch

/Xv^/T 1

{Yy\^
O È 7 «ctT

Ligging Nederland: subcentraal

\

Westeuropees oppervlakte-aandeel:25%
Zwaartepunt inhet areaal: Oost-Europa
Biotoop: kaalslagen, droge bossen, voedselrijke
bosranden, kalkrijke bosranden, struikgewas
Specifieke eisen:zonnige open plekkenen randen
van loofbos;dood blad enschimmels alsvoedsel
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Veenmol
Gryllotalpa gryllotalpa
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch

iY^Y^-

Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:2%
Zwaartepunt inhetareaal:Europees Rusland
Biotoop: laagveenmoerassen, natte voedselarme
graslanden, natte heide en hoogveen,vochtig verlaten bouwland, bouwland, kalkrijk verlaten bouwland, humusrijk verlaten bouwland, extreemvoedselrijk bouwland
Specifieke eisen:vooral inlosse bewerkte bodems
bv.tuinderijen en kwekerijen
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Zeggedoorntje
Tetrixsubulata
Verspreidingsgebied: holarctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:2%
Zwaartepunt inhetareaal:Aziatisch Rusland
Biotoop: oevers van eutroof water, laagveenmoerassen, kalkrijke moerassen, natte voedselarme
graslanden,nattevoedselrijkegraslanden,voedselarmevochtigepioniervegetaties,voedselrijkenatte
pioniervegetaties, natte (broek)bossen,natte heide
en hoogveen
Specifieke eisen: kaal vochtig milieu (kale modder
of idem, met korte vegetatie); strooisel voor de
overwintering; basisch milieu
Zanddoorntje
Tetrixceperoi
Verspreidingsgebied:westpalaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:3%
Zwaartepunt inhetareaal: Zuid-Europa
Biotoop:zandige oevers,oeversvaneutroofwater,
voedselarmevochtigepioniervegetaties,voedselrijke natte pioniervegetaties, strand, jonge duinen,
drogere zoutmoerassen
Specifieke eisen:kaal,vochtigenwarmmilieu (kale
oevers,vochtigezandgroeven,duinvalleien,slikken
enschorren inde luwte)
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Kalkdoorntje
Tetrixnutans tenuicornis
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: submarginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:3%
Zwaartepunt inhetareaal:Siberië
Biotoop: kalkgraslanden,droge voedselarmegraslanden, kaalslagen
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Specifieke eisen: droge kale grond (evt. met ijle
vegetatie), bv. uitgedroogde plassen en poelen,
vooral op kalk
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Gewoon doorntje

/ \ / r

Tetrixundulata

/

Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: centraal

mrwfif

Westeuropees oppervlakte-aandeel:50%
Zwaartepunt inhetareaal: Duitsland
Biotoop: kaalslagen,voedselrijkevochtigebossen,
kalkrijkebosranden,voedselrijkebosranden,vochtige bemeste graslanden, vochtig verlaten bouwland, zandige oevers, natte heide en hoogveen,
laagveenmoerassen, strand,jonge duinen
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Specifieke eisen:kale grond of lagevegetatie, met
een goed ontwikkelde mossenflora; licht vochtig
milieu, o.a. uitdrogende plassenop zandgrond
Blauwvleugelsprinkhaan
Oedipoda coerulescens

/^^/r

/ JSA

Verspreidingsgebied: palaearctisch

8(4\

Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:2%
Zwaartepunt inhetareaal:Aziatisch Rusland
Biotoop:stuifzanden,strand,jongeduinen,kaalslagen, drogevoedselarmegraslanden,droge heide
Specifiekeeisen:groteoppervlaktekale,donkergekleurde, bodem. Ook op het zuiden georiënteerde
spoordijken, met korstmosbegroeide stuifzanden,
metheide-endennestrooiselbedekteopenplekken
in bosheiden; droogte- (ook steengroeven) en
warmteminnend

[ v^v^
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Moerassprinkhaan
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Stetophyma(Mecostethus) grossum
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:2%
Zwaartepunt inhetareaal:Aziatisch Rusland
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Biotoop: oevers van eutroof water, laagveenmoerassen, kalkrijke moerassen, natte voedselarme
graslanden, natte voedselrijke graslanden, natte
heideen hoogveen

!TJ^---~^XJ^SA
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Specifieke eisen: nat tot vochtig, maar niet te koel
milieu;openplekken,ofgefaseerdmaaieninzomer;
vegetatielatenoverstaanvoor beschutting
Gouden Sprinkhaan
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Chiysochraon dispar dispar
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland:subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:3%
Zwaartepunt in het areaal: Midden Europees Rusland
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Biotoop: oevers van eutroof water, laagveenmoerassen, nattevoedselarme graslanden,nattevoedselrijke graslanden, natte heide en hoogveen
Specifieke eisen: (riet-)stengels en (brame-)takken
omeiereninaftezetten;aandezon geëxponeerde
randen van hoge dichte vegetatie op vochtige of
natte bodem
Zoemer
Stenobothrus lineatus
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%
Zwaartepunt inhetareaal:Europees Rusland
Biotoop: stuifzanden, droge heide, droge voedselarme graslanden, kalkgraslanden
Specifiekeeisen:Droogenwarmmilieu (windluwte)
met een ijle begroeiing van heide of gras en met
open plekken

IBN-rapport012

24

Schavertje
Stenobothrus stigmaticus faberi
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: submarginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:12%
Zwaartepunt inhet areaal: Oost-Europa
Biotoop:droge heide,drogevoedselarmegraslanden, kalkgraslanden
Specifieke eisen: een korte grazige vegetatiemet
eendichtezode opdroge (zand) grond, begrazing

Negertje
Omocestus rufipes

/ ^ - ^ / r / JfJ

Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlaKte-aandeel:6%
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Zwaartepunt in hetareaal: zuiden vanEuropees
Rusland
Biotoop:natteheideenhoogveen,kalkgraslanden,
droge bossen, kaalslagen
Specifieke eisen:warme milieus met omstandigheden die vochtverlies reduceren: luwte en halfschaduw, hoge graspollen op vochtige bodem, lage
delen van ophet zuiden georiënteerde kalkhellingen met hoge grazige vegetatie

l^^^^~~-^h~^^^J.

Wekkertje
Omocestus viridulus
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
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Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:4%
Zwaartepunt inhetareaal:Europees Rusland
1
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Biotoop: droge voedselarme graslanden, droge
heide, kaalslagen, natte voedselarme graslanden,
natte heide enhoogveen,laagveenmoerassen,
Specifiekeeisen:gedeeltenmethogegrazigevegetatie alsbeschuttingvoor nymfenen imagines
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Locomotiefje
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Chorthippus apricarius apricarius
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: marginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:1%
Zwaartepunt inhetareaal:Aziatisch Rusland
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Biotoop: kalkgraslanden, bouwland, kalkrijk bouwland, kalkrijk verlaten bouwland, droog voedselrijk
verlatenbouwland,drogevoedselarmegraslanden,
strand,jongeduinen,
Specifieke eisen: verticaal ontwikkelde vegetatiestructuur, ijl aan de bodem; waterdoorlatende bodem

Steppesprinkhaan
Chorthippus vagans
Verspreidingsgebied:westpalaearctisch
Ligging Nederland:marginaal, disjunct
Westeuropees oppervlakte-aandeel:4%
Zwaartepunt inhetareaal: Oost-Europa
Biotoop:droge bossen,droge heide, kaalslagen
Specifieke eisen: zeer droge en warme plaatsen,
ook op stenigeop hetzuiden georiënteerde spoorbermen enstenige spaarzaam begroeide bodems

Tandradje, Bruine Sprinkhaan
Chorthippus brunneus brunneus
/ \ / r
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Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:2%
Zwaartepunt inhetareaal:Aziatisch Rusland
Biotoop: sterk fluctuerende milieutypen, strand,
jonge duinen,tuinen en parken, kaalslagen, droge
bossen, droge heide, droge bemeste graslanden,
droge voedselarme graslanden, kalkgraslanden,
droogvoedselrijkverlatenbouwland,humusrijkverlaten bouwland,kalkrijk verlaten bouwland

{

Jp >

•^'•"Mc? h

Specifieke eisen:matigwarm endroog milieu
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Ratelaar
Chorthippus biguttulus biguttulus
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%
Zwaartepunt inhetareaal: Oost-Europa
Biotoop:strand,jongeduinen,drogebemestegraslanden, kalkgraslanden,droge heide
Specifiekeeisen:warmmilieu;een mozaïekpatroon
van ijleendichtere grazige vegetatie
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Snortikker
Chorthippus mollis mollis
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Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: subcentraal

{\A\^

Westeuropees oppervlakte-aandeel:3%
Zwaartepunt inhetareaal:Aziatisch Rusland
Biotoop: stuifzanden, strand, jonge duinen, droge
voedselarmegraslanden,droge heide
Specifieke eisen:warm (endroog) milieu: zandige
schaarsbegroeide bodems inde luwte
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Weidesprinkhaan
Chorthippus dorsatus dorsatus
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Verspreidingsgebied: palaearctisch
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Ligging Nederland: marginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:4%
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Zwaartepunt inhetareaal:hetoostenvanEuropees
Rusland
Biotoop: laagveenmoerassen, natte voedselarme
graslanden,vochtige bemeste graslanden
Specifieke eisen:vochtig milieu
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Kustsprinkhaan
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Chorthippus albomarg. albomarginatus
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: centraal

WMZJ*

Westeuropees oppervlakte-aandeel:2%
Zwaartepunt inhetareaal:Aziatisch Rusland
Biotoop: strand,jongeduinen,kwelders,laagveenmoerassen, natte voedselarme graslanden, natte
heideenhoogveen,vochtige bemestegraslanden,
droge bemeste graslanden
Specifieke eisen: hoge luchtvochtigheid, of enigszinsvochtige bodem,oftamelijk dichtevegetatie

Krasser

n&wgmzzr
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Chorthippus parallelus parallelus
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: centraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel:3%
Zwaartepunt inhetareaal:Aziatisch Rusland
Biotoop: kalkgraslanden,droge voedselarmegraslanden, droge bemeste graslanden, droge heide,
kalkrijke bosranden,voedselrijke bosranden
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Specifieke eisen: (gedeelten met) tamelijk dichte
grazigevegetatie; gefaseerd maaien

Zompsprinkhaan

/^\/r

0§|1£

/

Chorthippus montanus
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: subcentraal

^

Westeuropees oppervlakte-aandeel:3%
Zwaartepunt inhetareaal:Siberië
Biotoop: nattevoedselarme graslanden,laagveenmoerassen, kalkrijke moerassen, natte heide en
hoogveen,vochtige bemeste graslanden
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Specifiekeeisen:vochtig milieu;beperktetolerantie
voor langdurige overstroming
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Knotssprietje
Myrmeleotettixmaculatus
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Verspreidingsgebied: palaearctisch

WM

Ligging Nederland: centraal

(xjÊifo

Westeuropees oppervlakte-aandeel:4%
Zwaartepunt inhetareaal:Siberië
Biotoop:stuifzanden,strand,jongeduinen,kaalslagen, droge heide,droge voedselarme graslanden,
natte heideen hoogveen
\
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Specifieke eisen: stukken met kale (droge of iets
vochtige) bodem
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Rosse sprinkhaan
Gomphocerippus rufus
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: marginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:2%
Zwaartepunt inhetareaal:Siberië
Biotoop: kalkrijke bosranden,voedselrijke bosranden, kaalslagen, struikgewas, droge voedselarme
graslanden, kalkgraslanden
Specifieke eisen: warme wind-beschutte plaatsen
met eentamelijk ruige gras en/of braam-vegetatie
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3.2. Loopkevers (Coleoptera; Carabidae)
Cicindela sylvatica
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Verspreidingsgebied: palaearctisch
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Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
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Zwaartepunt inhetareaal:Europa, Siberië
Biotoop:drogeheide,strand,jongeduinen,kaalslagen
lérT$&>

Specifieke eisen:Openzandige plekjes
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Cicindela hybrida
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:Europa, Siberië
Biotoop: droge voedselarme graslanden, droge
heide, kaalslagen, strand, jonge duinen, zandige
oevers
Specifieke eisen:Openzandige plekjes
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Cicindela maritima
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Verspreidingsgebied: europees
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Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 20%
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Zwaartepunt inhetareaal:West-enNoord-Europa
Biotoop: strand,jonge duinen,zandige oevers
Specifieke eisen:Spaarzame vegetatie
\

/ƒ **

~-+r^W^

y>

>£v'ä '

x§^ r^T
Cicindela germanica
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Verspreidingsgebied:palaearctisch
Ligging Nederland: subcentraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
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Zwaartepunt inhetareaal:Europa, Siberië

WÊ

Biotoop:bouwland,kalkgraslanden,drogevoedselarmegraslanden,drogeheide,kalkrijkebosranden
Specifieke eisen:Openzandige plekjes
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Cicindela campestris
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:Europa, Siberië
Biotoop: droge bossen, droge heide, drogevoedselarmegraslanden,strand,jongeduinen, zandige
oevers
Specifieke eisen:Openzandige plekjes

Cicindela trisignata
Verspreidingsgebied:westpalaearctisch
Ligging Nederland: marginaal,recent in Nederland
uitgestorven
Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%
Zwaartepunt inhetareaal:Mediterrane gebied
Biotoop: strand,jonge duinen
Specifieke eisen:Openzandige plekjes

Cychrus caraboides
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:30%
Zwaartepunt inhetareaal: Centraal-Europa
Biotoop: voedselrijke vochtige bossen, kalkrijke
bossen, voedselrijke bosranden, kalkrijke bosranden, kaalslagen
Specifiekeeisen:Aanwezigheidrottendhoutendikke strooisellaag
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Carabus coriaceus
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Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:25%
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Biotoop: voedselrijke vochtige bossen, kalkrijke
bosranden, kalkrijke bossen, voedselrijke bosranden,tuinenenparken,kalkrijk bouwland

^---Z&SktJL

-^rw—^^v-L

^>^ZI

Zwaartepunt in het areaal: Centraal-Europa, Klein
Azië
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Specifieke eisen:Goedontwikkelde strooisellaag
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Carabusviolaceus purpurascens
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Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:90%
Zwaartepunt inhetareaal:Frankrijk

t

Biotoop: voedselrijke vochtige bossen, kalkrijke
bosranden, kalkrijke bossen,droge bossen,voedselrijkebosranden,drogevoedselrijke bossen,kalkrijk bouwland,kalkrijk verlatenbouwland,kaalslagen

/ƒ ?>^~—~4~r-—^L^ (

^j/li'

^7\

<? b

Specifieke eisen:Goedontwikkelde strooisellaag

Carabusintricatus
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: subcentraal, recent in Nederland uitgestorven
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Westeuropees oppervlakte-aandeel:25%
Zwaartepunt inhet areaal: Centraal-Europa
Biotoop:kalkrijkebosranden,kalkrijkebossen,droge bossen,voedselrijke bosranden
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Specifiekeeisen:Aanwezigheid rottendhoutendikke strooisellaag
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Carabus auronitens
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: subcentraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel:50%
Zwaartepunt inhetareaal:West-Europa
Biotoop: voedselrijke vochtige bossen, kalkrijke
bosranden, kalkrijke bossen, voedselrijke bosranden
Specifiekeeisen:Aanwezigheidrottendhoutendikke strooisellaag
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Carabus problematicus
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:50%
Zwaartepunt inhetareaal:West- enCentraal-Europa
Biotoop: droge bossen, voedselrijke bosranden,
droge voedselrijke bossen, kalkrijke bossen, kaalslagen,droge heide
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Specifiekeeisen:Aanwezigheidrottendhoutendikke strooisellaag
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Carabusauratus

/ \ / r i

JjA

Verspreidingsgebied: europees
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Ligging Nederland: centraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel:95%
Zwaartepunt inhetareaal:West-Europa
Biotoop:vochtigverlatenbouwland,bouwland,kalkrijk bouwland,kalkrijkverlaten bouwland,humusrijk verlaten bouwland, droog voedselrijk verlaten
bouwland, tuinen en parken,droge bemeste graslanden
Specifieke eisen:Strooisel aanwezig
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Carabusgranulatus
Verspreidingsgebied: palaearctisch, geïntroduceerd inNoord-Amerika
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 1%
Zwaartepunt inhetareaal:Europa, Siberië
Biotoop: natte voedselarme graslanden, natte
voedselrijke graslanden, natte (broek)bossen,
voedselarmevochtigepioniervegetaties,voedselrijke natte pioniervegetaties,vochtige bemeste graslanden,voedselrijkevochtige bossen
Specifieke eisen:Aanwezigheid dikke strooisellaag
Carabusconvexus
//~\/''

/ JsA
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%

l

Zwaartepunt inhetareaal: Oost-Europa
Biotoop: kalkrijkverlaten bouwland,drogevoedselarmegraslanden,droge heide,drogebossen,droge voedselrijke bossen, kalkrijke bossen, kaalslagen
Specifieke eisen:Goedontwikkelde strooisellaag
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Carabusnitens
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: centraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
Zwaartepunt inhetareaal: Centraal-Europa
Biotoop: droge voedselarme graslanden, droge
heide, stuifzanden
Specifieke eisen:Openzandige plekjes
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Carabus clathratus
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Verspreidingsgebied: palaearctisch
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Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhet areaal:Oost-Europa, Siberië
Biotoop: oevers van eutroof water, laagveenmoerassen, kalkrijke moerassen, natte voedselarme
graslanden,natteheideenhoogveen,natterezoutmoerassen
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Specifieke eisen: Nat mos en detritus, wilgenstobben
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Carabus cancellatus
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:Europa, Siberië
Biotoop: kalkrijk bouwland, kalkrijk verlaten bouwland, humusrijk verlaten bouwland,droogvoedselrijk verlaten bouwland, vochtige bemeste graslanden, droge voedselrijke bossen, kalkrijke bossen,
kaalslagen, struikgewas
Specifieke eisen: Achterblijvende stoppels, overstaand gras
Carabusarvensis
/

Verspreidingsgebied: europees
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Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:40%
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Zwaartepunt inhetareaal:West- enCentraal-Europa
Biotoop: droge bossen, voedselrijke bosranden,
kalkrijke bosranden, droge voedselrijke bossen,
kalkrijke bossen, droge heide, kaalslagen, droge
voedselarme graslanden,tuinen en parken
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Specifiekeeisen:Aanwezigheidrottendhoutendikke strooisellaag
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Internationale botekenisterrestrische fauna

Carabusmonilis
Verspreidingsgebied: europees
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Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:80%
Zwaartepunt inhetareaal:West-Europa
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Biotoop: natte (broek)bossen, natte voedselarme
graslanden,nattevoedselrijke graslanden,voedselarmevochtigepioniervegetaties,voedselrijke natte
pioniervegetaties, vochtige bemeste graslanden,
voedselrijkevochtige bossen
Specifieke eisen:Goed ontwikkelde strooisellaag

Carabusnemoralis
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:55%
Zwaartepunt inhetareaal:West-Europa
Biotoop: droge bossen, voedselrijke bosranden,
droge voedselrijke bossen, voedselrijke vochtige
bossen,struikgewas,tuinenenparken,drogevoedselarme graslanden, droge bemeste graslanden,
kalkrijkebosranden,kalkrijke bossen
Specifieke eisen:Goed ontwikkelde strooisellaag

Carabusglabratus
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: centraal, recent in Nederland
uitgestorven
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 8%
Zwaartepunt inhetareaal: Noord-Europa
Biotoop: kalkrijke bossen, droge bossen, droge
voedselrijke bossen
Specifiekeeisen:Aanwezigheidrottendhoutendikke strooisellaag
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Calosoma inquisitor
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%

/

Zwaartepunt inhetareaal:Europa, Siberië
Biotoop: voedselrijke vochtige bossen, kalkrijke
bosranden, kalkrijke bossen,droge bossen, droge
voedselrijke bossen, kaalslagen, struikgewas, tuinenen parken
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Specifieke eisen: Predeert vooral op rupsen van
wintervlinder en eikebladroller
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Calosoma sycophanta
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch, geïntroduceerd in Noord-Amerika
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Ligging Nederland: centraal, recent in Nederland
uitgestorven
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Zwaartepunt inhetareaal:Centraal-Europa,OostelijkeVerenigde Staten
Biotoop: voedselrijke vochtige bossen, kalkrijke
bosranden, kalkrijke bossen,droge bossen, droge
voedselrijke bossen,kaalslagen,tuinen en parken
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Specifiekeeisen:predeertvooraloprupsenenbastaardrupsen
Calosoma maderae auropunctatum
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Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: subcentraal, recent in Nederland uitgestorven
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Westeuropees oppervlakte-aandeel:15%
Zwaartepunt in het areaal: Centraal-Europa, KleinAzië
Biotoop: bouwland, kalkrijk bouwland, kalkrijk verlaten bouwland, humusrijk verlaten bouwland,
droog voedselrijk verlaten bouwland, kalkgraslanden, drogevoedselarmegraslanden, struikgewas
Specifieke eisen: predeert vooral opde bodem op
rupsenvande Euxoinae
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Internationale betekenisterrestrische fauna

Calosoma reticulatum
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: marginaal, recent in Nederland
uitgestorven
Westeuropees oppervlakte-aandeel:30%
Zwaartepunt inhetareaal: Centraal-Europa
Biotoop:bouwland,kalkrijk bouwland,drogevoedselarmegraslanden,droge heide,droge bossen
Specifiekeeisen:predeertindekruidlaagoprupsen

Leistus spinibarbis
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:25%
Zwaartepunt in het areaal:Zuidelijk europa, KleinAzië
Biotoop: kalkgraslanden, droge heide, droge bossen, droge voedselrijke bossen, kalkrijke bossen,
voedselrijke bosranden, kalkrijke bosranden, kaalslagen
Specifieke eisen:thermofiel

Leistus rufomarginatus
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Verspreidingsgebied: europees
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Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%
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Ligging Nederland: centraal
Zwaartepunt inhetareaal: Centraal-Europa
Biotoop:natte(broek)bossen,natteheideenhoogveen,voedselrijke vochtige bossen,laagveenmoerassen
Specifieke eisen:goed ontwikkelde strooisellaag
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Leistus fulvibarbis
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Verspreidingsgebied:westpalaearctisch
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Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 40%
Zwaartepunt inhetareaal:West-Europa,Klein-Azië
Biotoop: kalkgraslanden, kalkrijke bosranden,droge heide, kaalslagen
Specifieke eisen:thermofiel
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Leistus terminatus
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 20%
Zwaartepunt inhetareaal: Centraal-enNoord-Europa
Biotoop: laagveenmoerassen, oevers van eutroof
water, natte (broek)bossen, natte heide enhoogveen,kalkrijkemoerassen,nattevoedselarmegraslanden, nattevoedselrijke graslanden
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Specifieke eisen:instrooisel enoverjarig riet
Leistus ferrugineus
/ \ \ / T I

Verspreidingsgebied: europees
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Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 30%
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Zwaartepunt inhetareaal: Centraal-Europa
Biotoop: kalkrijk bouwland, kalkrijk verlaten bouwland, humusrijk verlaten bouwland,droogvoedselrijk verlaten bouwland,vochtig verlaten bouwland,
voedselrijkebosranden,kalkrijkebosranden,droge
voedselrijke bossen, kalkrijke bossen, droge bossen,droge heide
Specifieke eisen:aanwezigheidvanstrooisel
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Nebria livida
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Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
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Verspreidingsgebied: palaearctisch

Zwaartepunt inhetareaal:Europa, Siberië
Biotoop:oeversvaneutroofwater,zandigeoevers,
evt. hogere kwelders
Specifieke eisen:aanwezigheid van detritus
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Nebria brevicollis
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Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
Zwaartepunt inhetareaal:Europa,Klein-Azië
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Biotoop: voedselrijke vochtige bossen, natte
(broek)bossen, natte heide enhoogveen, vochtige
bemeste graslanden,voedselrijke bosranden,droge bemeste graslanden,tuinenen parken
Specifieke eisen:aanwezigheidvan strooisel

Nebriasalina
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:65%
Zwaartepunt inhetareaal:West-Europa
Biotoop: droge heide, strand, jonge duinen, stuifzanden,droge bossen,kaalslagen,droogvoedselrijkverlaten bouwland
Specifieke eisen:aanwezigheid van strooisel
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Notiophilus aesthuans
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Verspreidingsgebied:westpalaearctisch
Ligging Nederland: centraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
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Zwaartepunt in het areaal: Centraal-Europa, KleinAzië
Biotoop:drogeheide,kalkgraslanden,drogevoedselarmegraslanden,kaalslagenevt. stuifzanden
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Specifieke eisen:warmteminnend
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Notiophilus aquaticus
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Verspreidingsgebied: holarctisch
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Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlaüe-aandeel: < 1%
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Zwaartepunt inhetareaal:Europa,Siberië,Canada
Biotoop:droge heide,kalkgraslanden,drogevoedselarmegraslanden,kalkrijkverlatenbouwland, humusrijkverlatenbouwland,droogvoedselrijkverlatenbouwland,voedselrijkebosranden, stuifzanden
Specifiekeeisen:prefereert ietsvochtiger biotopen
dandevorige soort

Notiophilus palustris
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
Zwaartepunt in het areaal:Centraal-Europa, KleinAzië
Biotoop: voedselrijke vochtige bossen, voedselarme vochtige pioniervegetaties, natte voedselarme
graslanden, natte voedselrijke graslanden, natte
heide enhoogveen, natte (broek)bossen, struikgewas, tuinenen parken
Specifiekeeisen:prefereertveruitdevochtigstebiotopen binnen het genus
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Notiophilus germinyi
Verspreidingsgebied: europees
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Ligging Nederland: centraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel:30%
Zwaartepunt inhet areaal:West- en Noord-Europa
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Biotoop: droge heide, natte heide en hoogveen,
drogevoedselarmegraslanden,kalkgraslanden
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Specifieke eisen:vooral instrooiselvanCalluna en
lichenenkussens
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Notiophilus substriatus
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Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:40%
Zwaartepunt inhetareaal:West-Europa,Klein-Azië
Biotoop:oeversvaneutroofwater,zandigeoevers,
vochtig verlaten bouwland, voedselrijke vochtige
bossen
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Specifieke eisen:vooral aan oevers van langzaam
stromend water
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Notiophilus rufipes
Verspreidingsgebied:westpalaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:30%
Zwaartepunt inhetareaal:West-Europa, Klein-Azië
Biotoop: droge heide, strand, jonge duinen, stuifzanden, droge bossen, kalkgraslanden, zandige
oevers
Specifieke eisen:warmteminnend
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Notiophilus biguttatus
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
Zwaartepunt inhetareaal:West-Europa
Biotoop:drogebossen,drogevoedselrijkebossen,
kalkrijke bossen,voedselrijke bosranden, kalkrijke
bosranden,kaalslagen,droge heide,tuinenenparken
Specifieke eisen:voorkeurvoor bosrijke omgeving

Notiophilus quadripunctatus
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: submarginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:50%
Zwaartepunt inhet areaal:West-Europa
Biotoop: strand,jonge duinen,zandige oevers
Specifieke eisen:zandige kusten

Blethisa multipunctata
/ ^ ^ / r

Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: centraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
Zwaartepunt in het areaal: Centraal- enNoord-Europa
Biotoop:laagveenmoerassen,kalkrijkemoerassen,
oeversvaneutroof water
Specifieke eisen:spaarzaam begroeide oevers
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Elaphrus uliginosus
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Verspreidingsgebied: palaearctisch
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Ligging Nederland: centraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Zwaartepunt inhetareaal:Europa, Siberië
Biotoop:oeversvan eutroof water
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Specifiekeeisen:oeversmetkleiige,lemigebodem
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Elaphrus cupreus
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Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Zwaartepunt inhetareaal:Europa, Siberië
Biotoop: oevers van eutroof water, laagveenmoerassen, kalkrijke moerassen, natte (broek)bossen
Specifieke eisen:modderige oevers inde schaduw
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Elaphrus riparius
Verspreidingsgebied: holarctisch
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 1%
Zwaartepunt inhetareaal:Europa,Siberië,Canada
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Biotoop: oevers van eutroof water, laagveenmoerassen, kalkrijke moerassen, natte (broek)bossen,
zandige oevers
Specifieke eisen: zonnige zandige, of modderige
oevers
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Elaphrusaureus
/ \ / r

1

Jffi

Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: submarginaal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
Zwaartepunt inhetareaal: Centraal-Europa
Biotoop: oeversvaneutroof water,zandigeoevers
Specifieke eisen: zandige, modderige oevers van
stromend water
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Elaphrus ullrichi
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland:submarginaal,recent inNederland uitgestorven
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%
Zwaartepunt inhetareaal: Centraal-Europa
Biotoop: oeversvaneutroof water,zandige oevers
Specifiekeeisen:zandigeoeversvanstromendwater

Loricera pilicornis
Verspreidingsgebied: holarctisch
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 1%
Zwaartepunt inhetareaal:Europa,Siberië,Canada
Biotoop:voedselrijkevochtigebossen,voedselrijke
bosranden, extreem voedselrijk bouwland, droge
bemeste graslanden, voedselrijke natte pioniervegetaties,vochtigebemestegraslanden,vochtigverlaten bouwland,humusrijkverlaten bouwland
Specifieke eisen:aanwezigheid van rottende plantedelen

Internationale betekenis terrestrische fauna
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Clivina fossor
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Verspreidingsgebied: europees, geïntroduceerd in
Noord-Amerika
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%
Zwaartepunt inhetareaal: Europa
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Biotoop: vochtige bemeste graslanden,voedselrijkenattepioniervegetaties,bouwland,kalkrijkbouwland, kalkrijkverlatenbouwland,humusrijk verlaten
bouwland, droog voedselrijk verlaten bouwland,
droge bemeste graslanden
Specifieke eisen: prefereert iets kleiige of lemige
bodems
Clivina collaris
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:40%
Zwaartepunt inhetareaal:West-enCentraal-Europa
Biotoop:oeversvaneutroofwater,zandige oevers
Specifieke eisen:onbegroeide oevers

Dyschirius thoracicus
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10%
Zwaartepunt inhetareaal: Oost-Europa
Biotoop: oeversvaneutroof water, zandige oevers
Specifieke eisen:zouttolerant
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Dyschirius obscurus
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: submarginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal: Oost-Europa
Biotoop:oeversvaneutroofwater,zandige oevers
Specifieke eisen:zouttolerant

Dyschirius neresheimeri
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Verspreidingsgebied: europees
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Ligging Nederland: submarginaal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel:25%
Zwaartepunt in hetareaal: Centraal-Europa
Biotoop: oeversvaneutroof water,zandige oevers
Specifieke eisen:ook in leemputten
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Dyschirius nitidus
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: centraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:Europa, Siberië
Biotoop: oeversvaneutroof water,zandige oevers
Specifieke eisen:zandige modderige oevers
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Dyschirius politus

^\Vr 1
Verspreidingsgebied: holarctisch
Ligging Nederland:centraal

ÊÊËÊMË

^

WÊÊÉÊB
jiffîyy////&/Asr

\

pG^K^:

-£

Zwaartepunt inhetareaal:Europa,Siberië,Canada
Biotoop:oeversvaneutroofwater,zandigeoevers,
strand,jonge duinen

%fâ2griP0Ùi

} tv*

Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 1%

Ir^W

Specifieke eisen: ook in leemkuilen,zandafgravingenenaan steilrandjes

Dyschirius impunctipennis

A\ \s\ ^
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Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:50%
Zwaartepunt inhetareaal:West-Europa
Biotoop: strand,jongeduinen, kwelders
Specifieke eisen:zouttolerant
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Dyschirius chalceus
'^^\y

T

/

j^r

L^iV"
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Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:10%
Zwaartepunt inhetareaal:Oost-Europa, West-Azië
Biotoop: kwelders
Specifieke eisen: zoutminnend
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Dyschirius salinus
Verspreidingsgebied:westpalaearctisch

Jfrkp j

Ligging Nederland: centraal

$mjf

Cjk^X^
4jm\*\

Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%
Zwaartepunt inhetareaal:West-Europa,Mediterranegebied,Klein-Azië
Biotoop: strand,jongeduinen, kwelders
Specifieke eisen:zoutminnend
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Dyschirius aeneus
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%
Zwaartepunt inhetareaal:West-enCentraal-Europa
Biotoop: oeversvaneutroof water,zandige oevers
Specifieke eisen:lemigeen modderige oevers

Dyschirius luedersi

r^^^^^m

Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%

/

/ » 5 / ^TM^S^

Zwaartepunt inhetareaal:Centraal-enOost-Europa, Siberië
Biotoop: oeversvaneutroof water,zandige oevers
Specifieke eisen: zouttolerant, op lemige, kleiige
oevers

i,
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Dyschirius intermedius
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:40%
Zwaartepunt inhetareaal: Centraal-Europa
Biotoop:oeversvaneutroof water,zandige oevers
Specifiekeeisen:ookinleemkuilen,zand-,grind-en
kalksteengroeven

Dyschirius laeviusculus
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: marginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10%
Zwaartepunt inhetareaal:Centraal-Europa
Biotoop: oeversvaneutroof water,zandige oevers
Specifieke eisen:zouttolerant

Dyschirius angustatus
!
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Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:35%
Zwaartepunt inhetareaal: Centraal-Europa
Biotoop:oeversvaneutroof water,zandige oevers

wx/Tf&ïffîk

Specifieke eisen:zandige,lemigeoevers
o£v5$Tjd22v
} t v^~~~~—xi
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Dyschirius semistriatus

<&/rif
/ \ / T / JjfJ

iJkèX^

Verspreidingsgebied: europees

»rtT~~~M

Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:50%
Zwaartepunt inhetareaal:West-Europa
Biotoop:oeversvaneutroof water,zandige oevers
Specifieke eisen:zonnige oeversvan bosbeken
*~/ir^-^^J^l
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Dyschirius globosus
Verspreidingsgebied: palaearctisch
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Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:Europa, Siberië

MÊME

Biotoop:oeversvaneutroofwater,zandigeoevers,
vochtige bemeste graslanden, vochtig verlaten
bouwland, bouwland, kalkrijk bouwland, kalkrijk
verlaten bouwland, humusrijk verlaten bouwland,
droog voedselrijk verlaten bouwland, extreem
voedselrijk bouwland, droge bemeste graslanden,
tuinen en parken
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Specifieke eisen:prefereert licht vochtige bodems
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Omophron limbatum

\

Verspreidingsgebied:palaearctisch
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhet areaal:Centraal-enOost-Europa, Siberië,Klein-Azië
Biotoop: oeversvaneutroof water,zandige oevers
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Specifieke eisen:zandige oevers
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Broscus cephalotes

(
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Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%
Zwaartepunt inhetareaal:Europa, West-Siberië

WÊÊSk
l
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Biotoop: strand, jonge duinen, bouwland, kalkrijk
bouwland, kalkrijk verlaten bouwland, humusrijk
verlaten bouwland, droog voedselrijk verlaten
bouwland, extreemvoedselrijk bouwland,stuifzanden
Specifieke eisen:prefereert onbegroeide bodems

/ \ / r

Miscodera arctica

3

/

Sil

Ligging Nederland: marginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt in het areaal: Noord-Europa, NoordSiberië, Noord-Canada
Biotoop: droge heide, natte heide en hoogveen,
droge bossen

ÏTggfeCS
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Verspreidingsgebied: holarctisch

Specifiekeeisen:prefereert metlichenenbegroeide
bodems
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Asaphidion pallipes
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Verspreidingsgebied:westpalaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
Zwaartepunt inhetareaal:West- enCentraal-Europa
Biotoop:oeversvaneutroof water,zandige oevers
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Specifieke eisen:zandig-lemigeoevers metspaarzame begroeiing
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Asaphidion curtum

K£,/J-te
fjuV

Verspreidingsgebied:westpalaearctisch

« f 4 i *

Ligging Nederland: subcentraal

;

\

Westeuropees oppervlakte-aandeel:40%
Zwaartepunt inhetareaal:West-Europa
Biotoop: voedselrijke vochtige bossen, natte
(broek)bossen,oeversvaneutroof water
Specifiekeeisen:vochtige (ooi-)bossenenrivieroevers
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Asaphidion stierlini
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: submarginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 10%

/
\

ZJfv/ ^{{P f
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Zwaartepunt in hetareaal:Mediterrane gebied
Biotoop: kalkrijke moerassen?
Specifieke eisen:onbekend
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Asaphidion flavipes

hzk\\(A ^

Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%
Zwaartepunt in het areaal: Centraal-Europa, KleinAzië
Biotoop: bouwland, kalkrijk bouwland, kalkrijk verlaten bouwland, humusrijk verlaten bouwland, tuinenen parken,oeversvan eutroof water
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Specifieke eisen: ook in leemkuilen en zandafgravingen
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Bembidion striatum
Verspreidingsgebied: palaearctisch

JÊËÊÊÊw'

Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:Europa, Siberië
Biotoop:oeversvaneutroof water, zandige oevers

I.
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Specifieke eisen: zandige, beschaduwde rivieroevers
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Bembidion argenteolum
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[u»

Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: subcentraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%

'"" 'fj
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Zwaartepunt inhetareaal:Europa, Siberië
Biotoop:oeversvaneutroof water,zandige oevers
Specifieke eisen:zandige rivieroevers
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Bembidion velox

BP

Jillli

Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:Europa, Siberië
Biotoop:oeversvaneutroof water,zandige oevers
Specifieke eisen:zandige rivieroevers
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Bembidion litorale
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:Europa, Siberië
Biotoop:oeversvaneutroofwater,zandigeoevers,
voedselrijkevochtige bossen
Specifieke eisen:fijnzandige rivieroevers

Bembidion nigricorne
Verspreidingsgebied: europees
/ \ / r

Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:50%

/

/

/4^/J.

Zwaartepunt inhetareaal:West-en Noord-Europa
Biotoop:droge heide, natte heide en hoogveen
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Specifiekeeisen:vooralonderstrooiselvanCalluna
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Bembidion lampros

^""\^
Verspreidingsgebied: palaearctisch, geïntroduceerd inNoord-Amerika

/ v / r

Ligging Nederland: centraal

imÊ®

Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 1%
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Zwaartepunt inhetareaal:Europa,Siberië
Biotoop: bouwland, kalkrijk bouwland, kalkrijk verlaten bouwland, humusrijk verlaten bouwland,
droog voedselrijk verlaten bouwland, extreem
voedselrijk bouwland, vochtig verlaten bouwland,
droge voedselarme graslanden,tuinen en parken,
droge heide
Specifieke eisen:vooral opaardappel enbietenakkers
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Bembidion properans

/ V / T / JfJ>

A \ \sr\ ^
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:Europa, Siberië
Biotoop: voedselarme vochtige pioniervegetaties,
vochtig verlaten bouwland, bouwland, humusrijk
verlaten bouwland, voedselrijke vochtige bossen,
voedselrijke bosranden,kalkrijke bosranden
Specifieke eisen: vooral op lemige of kleiige bodems

Bembidion punctulatum

/ \ y ^ / J^fr^

Verspreidingsgebied:westpalaearctisch

ÉR

Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
Zwaartepunt in het areaal: Centraal-Europa, KleinAzië
Biotoop:oeversvaneutroof water,zandige oevers

liiiy^iiii

Specifieke eisen:inaanspoelsel

^^Jfete&Zzr^^AJ'ôffl '

Bembidion pallidipenne
Verspreidingsgebied: europees
sfdT

\

Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:50%
Zwaartepunt inhetareaal:West-Europa
Biotoop:strand,jongeduinen,evt. kwelders
Specifieke eisen:zoutminnend
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Bembidion bipunctatum

ofilS

\ / T j
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch

/

Ligging Nederland: centraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
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Zwaartepunt inhetareaal: Centraal-Europa

^L

Biotoop: oeversvan eutroof water,zandigeoevers
Specifieke eisen:zouttolerant
J f v ^ j?f~~-
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Bembidion dentellum
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppe.vlakte-aandeel: <5%
Zwaartepunt inhetareaal:Europa, Siberië
Biotoop:oeversvaneutroof water,zandigeoevers,
laagveenmoerassen, kalkrijke moerassen, natte
(broek)bossen
Specifieke eisen:lemigeenmodderige plekkenen
oevers

Bembidion varium
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Zwaartepunt inhetareaal:Europa, Siberië
Biotoop:oeversvaneutroofwater,zandigeoevers,
kwelders
Specifieke eisen: modderige plekken en oevers,
zouttolerant
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Bembidion obliquum
Verspreidingsgebied:palaearctisch
/

I M^P1

^nW/ys'

Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:Europa, Siberië
^g/2%1»^-^^

\.

Biotoop: oeversvaneutroofwater,zandige oevers
Specifieke eisen: modderige oevers van stilstaand
water
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Bembidion semipunctatum
Verspreidingsgebied: holarctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 1%
Zwaartepuntinhetareaal:Europa,Siberië,westelijk
Noord Amerika
Biotoop:oeversvaneutroofwater,zandige oevers
Specifieke eisen:lemigeen modderige oevers
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Bembidion ephippium
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Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:25%
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Verspreidingsgebied: europees
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Zwaartepunt inhet areaal:Mediterrane gebied
Biotoop: oeversvaneutroof water, kwelders
Specifieke eisen: zoutminnend, vooral op zware
kleibodems
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Bembidion prasinum

yLAjM

Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: submarginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:Europa, Siberië
Biotoop:oeversvaneutroof water,zandigeoevers,
voedselrijkevochtige bossen
Specifieke eisen: modderige oevers van stromend
water

Bembidion tibiale
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:35%
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Zwaartepunt in het areaal: Centraal-Europa, KleinAzië
Biotoop: oeversvaneutroof water,zandige oevers
Specifieke eisen:beschaduwde zandige oevers
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Bembidion atrocoeruleum
Verspreidingsgebied: europees
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Ligging Nederland: submarginaal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel:65%

*r£\^\

«sP/D Jfl

Zwaartepunt inhet areaal:Iberisch schiereiland en
Frankrijk
Biotoop: oeversvaneutroof water,zandige oevers
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Specifieke eisen:zandige rivieroevers
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Bembidion fasciolatum
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: marginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10%
Zwaartepunt inhetareaal:Zuid-Europa
Biotoop:oeversvaneutroofwater,zandige oevers
Specifieke eisen:zandige rivieroevers

Bembidion monticola
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Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: submarginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%
Zwaartepunt inhetareaal: Centraal-Europa
Biotoop: oeversvaneutroof water,zandige oevers
Specifieke eisen:fijnzandigetot modderige oevers
vankleine rivieren
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Bembidion deletum
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:30%
Zwaartepunt in het areaal: Centraal-Europa, KleinAzië
Biotoop:oeversvaneutroofwater,zandigeoevers,
voedselrijke vochtige bossen
Specifieke eisen: kleiige en lemige oevers met
spaarzame vegetatie
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Bembidion stephensi
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:55%
Zwaartepunt inhetareaal:West- enCentraal-Europa
Biotoop:oeversvaneutroof water,zandigeoevers,
voedselrijkevochtige bossen
Specifiekeeisen:lemige,modderige oevers,vooral
tussendewortelsvan Tussilago

Bembidion milleri
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Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: marginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%
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Zwaartepunt inhetareaal: Centraal-Europa
Biotoop: oeversvaneutroof water,zandige oevers
1

Specifieke eisen:ook in leemkuilen
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Bembidion lunatum
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Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: centraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel:45%
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Zwaartepunt inhetareaal:West-Europa
Biotoop: laagveenmoerassen, oevers van eutroof
water, zandige oevers, voedselrijke vochtige bossen, natterezoutmoerassen

L-_^/ ' ^ ^ n ^ \ A i

Specifiekeeisen:zouttolerant, opoeversmethoge,
dichte vegetatie
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Bembidion bruxellense
Verspreidingsgebied: palaearctisch, geïntroduceerd inNoord-Amerika
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 1%
Zwaartepunt inhetareaal:Europa, Siberië
Biotoop:laagveenmoerassen,kalkrijkemoerassen,
natte heide en hoogveen, natte (broek)bossen,
voedselrijkevochtige bossen
Specifieke eisen: op natte, modderige plekken en
oevers

Bembidion maritimum
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:95%
Zwaartepunt inhetareaal:West-Europa
Biotoop: strand,jonge duinen
Specifieke eisen:zouttolerant

Bembidion tetracolum
Verspreidingsgebied: palaearctisch, geïntroduceerd in Noord-Amerika
LiggingNederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 1%
Zwaartepunt inhetareaal:Europa, Siberië
Biotoop:bouwland,vochtigverlatenbouwland,kalkrijk bouwland, kalkrijk verlaten bouwland,humusrijk verlaten bouwland, droog voedselrijk verlaten
bouwland, laagveenmoerassen, kalkrijke moerassen, voedselrijke vochtige bossen, voedselrijke
bosranden,kalkrijke bosranden,tuinenenparken
Specifieke eisen:licht vochtminnend
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Bembidion femoratum
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Verspreidingsgebied:palaearctisch
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%

KMIW'

Zwaartepunt in het areaal: Europa, Siberië, KleinAzië
Biotoop:oeversvaneutroofwater,zandigeoevers,
bouwland, droog voedselrijk verlaten bouwland,
strand,jonge duinen,kalkrijkverlaten bouwland
Specifiekeeisen:droogte enzonminnend
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Bembidion testaceum

Ligging Nederland:centraal
Zwaartepunt in het areaal:zuidelijk Centraal-Europa, Klein-Azië
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Verspreidingsgebied:westpalaearctisch
Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
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Ligging Nederland: submarginaal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel:25%
Zwaartepunt in het areaal: Centraal-Europa, KleinAzië
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Specifiekeeisen:zandigerivieroevers, inaanspoelsel

Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
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Biotoop: oeversvaneutroof water,zandige oevers

Bembidion fluviatile
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Biotoop:oeversvaneutroof water,zandige oevers
Specifieke eisen:lemigeenmodderige oevers
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Bembidion decorum
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:30%
Zwaartepunt inhetareaal:West- enZuid-Europa
Biotoop: oeversvaneutroof water,zandige oevers
Specifiekeeisen:(grof)zandige rivieroevers,inaanspoelsel

Bembidion modestum
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Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: subcentraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel:25%
Zwaartepunt inhetareaal: Centraal-Europa
Biotoop:oeversvaneutroof water,zandige oevers
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Specifiekeeisen:grofzandige engrindrijkerivieroevers
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Bembidion tetragrammum
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
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Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:25%
Zwaartepunt inhetareaal:Centraal-Europa enMediterrane gebied
Biotoop:oeversvaneutroof water,zandige oevers
Specifiekeeisen:lemige,modderigeplaatsenlangs
oevers,ook in leemkuilen
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Bembidion stomoides

Kfr/Tlz
[Ï^V^

Verspreidingsgebied: europees

« C 4 l * \

Ligging Nederland: marginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:25%
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Zwaartepunt inhetareaal: Centraal-Europa
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Biotoop: oeversvaneutroof water, zandige oevers
Specifieke eisen: beschaduwde, fijnzandige beekoevers
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Bembidion elongatum
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: marginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%
Zwaartepunt inhet areaal:zuidelijk Europa,Mediterrane gebied
Biotoop: oeversvaneutroof water,zandige oevers
Specifieke eisen: beschaduwde, fijnzandige beekoevers

Bembidion gilvipes
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
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Ligging Nederland:centraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel:10%
Zwaartepunt inhet areaal:Centraal-enOost-Europa, West-Siberië
Biotoop:laagveenmoerassen,kalkrijkemoerassen,
natte heide en hoogveen, natte (broek)bossen,
voedselrijkevochtige bossen,voedselarmevochtige pioniervegetaties, voedselrijke natte pioniervegetaties,vochtige bemeste graslanden
Specifieke eisen:instrooisellaag, ook inverrot wilgenhout
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Bembidion fumigatum
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:30%
Zwaartepunt inhetareaal: Centraal-Europa
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Biotoop:natterezoutmoerassen,drogerezoutmoerassen, kwelders
Specifieke eisen:zoutminnend
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Bembidion assimile
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%
Zwaartepunt inhetareaal:Europa, West-Siberië
Biotoop:laagveenmoerassen, kalkrijkemoerassen,
voedselarmevochtigepioniervegetaties,voedselrijke natte pioniervegetaties, vochtige bemestegraslanden, natteheide en hoogveen
Specifiekeeisen:instrooisellaag,ook inSphagnum

Bembidion normannum
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:40%
Zwaartepunt inhetareaal:West-EuropaenMediterrane gebied
Biotoop:strand,jongeduinen, kwelders
Specifieke eisen:zoutminnend, inaanspoelsel
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Bembidion minimum
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Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:Europa, Siberië
Biotoop:strand,jonge duinen, kwelders
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Specifiekeeisen:zouttolerant,vooralinaanspoelsel
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Bembidion tenellum
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/^-^/ r / J/ff
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10%
Zwaartepunt in het areaal: Centraal-Europa, Mediterrane gebied
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Biotoop:strand,jongeduinen,kwelders
Specifieke eisen:zouttolerant, inaanspoelsel
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Bembidion humerale
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:40%
Zwaartepunt inhetareaal:West-enCentraal-Europa
Biotoop: natte heideen hoogveen
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Specifieke eisen: vooral op open plekken op het
zwarteveen
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Bembidion quadrimaculatum

WÊ

Verspreidingsgebied: holarctisch
Ligging Nederland:centraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 1%
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Zwaartepunt inhet areaal:Europa, Siberië,NoordAmerika
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Biotoop: bouwland, kalkrijk bouwland, kalkrijkverlaten bouwland, humusrijk verlaten bouwland,
droog voedselrijk verlaten bouwland, droge heide,
droge bossen
Specifiekeeisen:droogte minnend

Bembidion quadripustulatum
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%
Zwaartepunt in het areaal:Zuidelijk Europa,Mediterrane gebied,Turkestan
Biotoop:oeversvaneutroofwater,zandigeoevers,
natte heideenhoogveen,laagveenmoerassen
Specifieke eisen:op modderige oevers,ook invenen

Bembidion doris
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:Europa, Siberië
Biotoop:oeversvaneutroofwater,zandigeoevers,
laagveenmoerassen,kalkrijkemoerassen, voedselrijkevochtige bossen, natte (broek)bossen
Specifieke eisen: modderige oevers van stilstaand
water
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Bembidion articulatum
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:Europa, Siberië
Biotoop: oeversvaneutroof water, zandige oevers
Specifieke eisen:op lemige, kleiige,ofzandigeoevers

Bembidion octomaculatum
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: submarginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10%
Zwaartepunt inhetareaal:Centraal-enOost-Europa, West-Siberië
Biotoop:oeversvaneutroofwater,zandigeoevers,
laagveenmoerassen,natte(broek)bossen,voedselrijkevochtige bossen
Specifieke eisen:zeer modderige oevers met zandige ondergrond

Bembidion obtusum
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:75%
Zwaartepunt inhetareaal:West-Europa
Biotoop: bouwland, kalkrijk bouwland, kalkrijkverlaten bouwland, humusrijk verlaten bouwland,
droog voedselrijk verlaten bouwland, drogevoedselarme graslanden,droge bemeste graslanden
Specifieke eisen:droogteminnend

fjLiVWËÊM

Wmßm

69

Internationale betekenisterrestrische fauna

Bembidion biguttatum
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
Zwaartepunt inhetareaal:West-enCentraal-Europa
Biotoop:zandigeoevers,oeversvaneutroofwater,
natte(broek)bossen,voedselrijkevochtigebossen,
voedselarmevochtigepioniervegetaties,voedselrijke natte pioniervegetaties, vochtige bemestegraslanden,vochtigverlaten bouwland
Specifieke eisen:vochtminnend
Bembidion aeneum
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:60%
Zwaartepunt inhetareaal:West-Europa
Biotoop: strand,jonge duinen, kwelders
Specifieke eisen:zouttolerant, inaanspoelsel
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Bembidion mannerheimii
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Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
Zwaartepunt inhetareaal:West-enCentraal-Europa
Biotoop:laagveenmoerassen,kalkrijkemoerassen,
natte heide en hoogveen, natte (broek)bossen,
voedselrijkevochtige bossen
Specifieke eisen:vochtminnend
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Bembidion guttula
Verspreidingsgebied: palaearctisch, geïntroduceerd in Noord-Amerika
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Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 1%

mÊÊm

Zwaartepunt inhetareaal:Europa, Siberië
Biotoop:oeversvaneutroofwater,zandigeoevers,
voedselrijke vochtige bossen, vochtige bemeste
graslanden, voedselarme vochtige pioniervegetaties,voedselrijke natte pioniervegetaties
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Specifiekeeisen:opmodderigeoeversen veenachtige plaatsen
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Bembidion lunulatum
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland:centraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel:45%
Zwaartepuntinhetareaal:West-Europa en Mediterrane gebied
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Biotoop: oeversvaneutroof water,zandige oevers
Specifieke eisen: zouttolerant, ook op modderige,
lemige beekoevers

^k/

} t v*"~~-

*$%

%

/
Bembidion iricolor
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Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: subcentraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel:10%
Zwaartepunt inhetareaal:West-Europa en Mediterrane gebied
Biotoop:strand,jonge duinen, kwelders
Specifieke eisen:zoutminnend
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Bembidion laterale
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:75%
Zwaartepunt inhetareaal:West-Europa
Biotoop:zandigeoevers,oeversvaneutroofwater
Specifieke eisen:vooral aan brak water, zouttolerant

Bembidion harpaloides
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:50%
Zwaartepunt inhetareaal: West-Europa
Biotoop:oeversvaneutroof water,zandige oevers
Specifieke eisen:aan beek- en rivieroevers, invermolmd hout enonder schors

Bembidion quinquestriatus
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Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:60%
Zwaartepunt inhetareaal:West-Europa
Biotoop: muren,tuinen enparken
Specifieke eisen: synanthroop
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Tachysbistriatus
Verspreidingsgebied:westpalaearctisch
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
Zwaartepunt in het areaal:Zuidelijk Europa, KleinAzië
Biotoop:oeversvaneutroofwater,zandigeoevers,
natte voedselarme graslanden, natte voedselrijke
graslanden, voedselarme vochtige pioniervegetaties,voedselrijke natte pioniervegetaties
Specifieke eisen:vochtminnend
Tachysmicros
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
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Ligging Nederland: submarginaal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10%
Zwaartepunt inhetareaal:Mediterrane gebied
Biotoop:oeversvaneutroofwater,zandigeoevers,
laagveenmoerassen,natte(broek)bossen,voedselrijkevochtige bossen
Specifieke eisen:vooral opzandige rivieroevers
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Tachysscutellaris
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Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
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Ligging Nederland: submarginaal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%
Zwaartepunt inhetareaal:Mediterrane gebied
Biotoop: strand, jonge duinen, kwelders, nattere
zoutmoerassen,drogerezoutmoerassen
Specifieke eisen:zouttolerant
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Tachysparvulus
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Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
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Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:45%
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Zwaartepunt inhetareaal:West-EuropaenMediterrane gebied
Biotoop:oeversvaneutroofwater,zandigeoevers,
kwelders, nattere zoutmoerassen, drogere zoutmoerassen
Specifieke eisen:zouttolerant
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Tachysquadrisignatus
Verspreidingsgebied:westpalaearctisch
Ligging Nederland: marginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%
Zwaartepunt inhetareaal:Mediterrane gebied
Biotoop: oeversvaneutroof water,zandige oevers
Specifieke eisen:zandige rivieroevers

Tachysbisulcatus
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch, geïntroduceerd inNoord-Amerika
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
Zwaartepunt in het areaal: Mediterrane gebied,
Klein-Azië
Biotoop: oevers van eutroof water, natte
(broek)bossen,voedselrijkevochtigebossen,natte
heide enhoogveen,tuinenenparken
Specifieke eisen: vooral in rottend hout in allerlei
vormen (zaagsel, houtwol,etc.)
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Tachyta nana
Verspreidingsgebied:westpalaearctisch
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10%
Zwaartepunt inhetareaal: Centraal-Europa
Biotoop: voedselrijke vochtige bossen, natte
(broek)bossen, kalkrijke bossen, droge bossen,
drogevoedselrijke bossen
Specifieke eisen:ondervochtige schors

Perileptusareolatus
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
LiggingNederland:submarginaal, recent inNederland uitgestorven
Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
Zwaartepunt in het areaal: Mediterrane gebied,
Klein-Azië
Biotoop:oeversvaneutroof water,zandige oevers
Specifieke eisen:zandigeengrindrijke rivieroevers

Epaphius secalis
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:25%
Zwaartepunt inhetareaal: Centraal-Europa
Biotoop:oeversvaneutroof water,zandigeoevers,
natte voedselarme graslanden, natte voedselrijke
graslanden, voedselarme vochtige pioniervegetaties, voedselrijke natte pioniervegetaties, vochtige
bemeste graslanden
Specifieke eisen:vochtminnend
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Trechusrubens
Verspreidingsgebied: europees, geïntroduceerd in
Noord-Amerika
LiggingNederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:10%
Zwaartepunt in het areaal:Centraal- en Noord-Europa
Biotoop:oeversvaneutroofwater,zandigeoevers,
voedselrijkevochtigebossen,natte(broek)bossen,
natte heideen hoogveen
Specifieke eisen:beek- en rivieroevers invnl. bossen, ook op hoogveen

Trechusquadristriatus
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Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
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Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
Zwaartepunt in het areaal:Zuidelijk Europa, KleinAzië
Biotoop: bouwland, kalkrijk bouwland, kalkrijkverlaten bouwland, humusrijk verlaten bouwland,
droogvoedselrijkverlatenbouwland,tuinenenparken, kaalslagen, voedselrijke bosranden, kalkrijke
bosranden
Specifieke eisen:ook ingrottenen kelders

Trechusobtusus
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:30%
Zwaartepunt inhetareaal:West-Europa,Klein-Azië
Biotoop: voedselrijke vochtige bossen, natte
(broek)bossen, en ook (laagveenmoerassen, kalkrijke moerassen, natte voedselarme graslanden,
nattevoedselrijke graslanden,voedselarmevochtige pioniervegetaties, voedselrijke natte pioniervegetaties,vochtige bemeste graslanden)
Specifieke eisen:vochtminnend
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Trechoblemus micros
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:35%
Zwaartepunt inhetareaal: Centraal-Europa
Biotoop:oeversvaneutroof water,zandigeoevers,
strand,jonge duinen
Specifieke eisen: op grindrijke oevers van beken,
rivieren enstranden

Lasiotrechus discus
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Verspreidingsgebied: europees
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Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:35%
Zwaartepunt inhetareaal: Centraal-Europa
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Biotoop:oeversvaneutroof water,zandigeoevers,
voedselrijkevochtige bossen
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Specifieke eisen:modderige beek- en rivieroevers

Thallassophilus longicornis
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Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
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Zwaartepuntinhetareaal:Centraal-en Zuid-Europa
Biotoop:oeversvaneutroof water,zandigeoevers,
voedselrijkevochtige bossen
Specifiekeeisen:vooralondergrondsaanbeek-en
rivieroevers
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Pogonus luridipennis
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Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 30%
Zwaartepuntinhetareaal:West-EuropaenMediterrane gebied
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Biotoop: kwelders, strand,jonge duinen
Specifieke eisen:zoutminnend
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Pogonus chalceus
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Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: centraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel:15%
Zwaartepunt inhetareaal:West-EuropaenMediterrane gebied
Biotoop: kwelders, strand,jonge duinen
Specifieke eisen:zoutminnend
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Pogonus littoralis
Verspreidingsgebied:westpalaearctisch

\

Jtzrhu

na j"

Ligging Nederland: submarginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:15%
Zwaartepunt inhetareaal:West-EuropaenMediterrane gebied
Biotoop:strand,jonge duinen
Specifieke eisen:zoutminnend
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Pairobus atrorufus
Verspreidingsgebied:westpalaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%
Zwaartepunt in het areaal:Centraal-enNoord-Europa,West-Siberië
Biotoop: voedselrijke vochtige bossen, natte
(broek)bossen, kalkrijke bossen
Specifiekeeisen:instrooiselenvooral opmodderige beekoevers

Perigona nigriceps

\ /

V j /

/

' J£

Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: submarginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%

\

Jïrh\/

Ho Jç

Zwaartepunt inhetareaal: Zuidoost-Europa
Biotoop:tuinenenparken,bouwland, struikgewas
Specifieke eisen:warmteminnend

1

Panagaeuscruxmajor
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:Oost-Europa,Klein-Azië,
Siberië
Biotoop: voedselrijke vochtige bossen, natte
(broek)bossen,voedselarmevochtigepioniervegetaties, voedselrijke natte pioniervegetaties, natte
voedselarme graslanden, natte voedselrijke graslanden, kalkrijke moerassen
Specifieke eisen:vochtminnend

Ta' *

«rtT *\
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Panagaeusbipustulatus
Verspreidingsgebied:westpalaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%
Zwaartepunt inhetareaal:Centraal-Europa
Biotoop: kalkgraslanden,drogevoedselarmegraslanden, droge bemeste graslanden, strand, jonge
duinen, kalkrijke bosranden, kaalslagen
Specifieke eisen:droogteminnend

Callistuslunatus
/ ^ ^ /
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Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
LiggingNederland:marginaal, recent in Nederland
uitgestorven
Westeuropees oppervlakte-aandeel:10%
Zwaartepunt in het areaal: Centraal- en ZuidoostEuropa,Klein-Azië
Biotoop: kalkgraslanden, kalkrijke bosranden

WÊfêkïÊ&
\J

WWßM
^7\o«

Jn

1

Specifieke eisen: in Nederland vaak op heuveltjes
onder Thymus, warmteminnend

"Yil
Ü»^

Chlaeniustristis
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: centraal

ç

nÊi*

Ä-^

Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%

WMmM

Zwaartepunt in het areaal: Mediterrane gebied,
Klein-Azië, Iran, Oost-Siberië
Biotoop:oeversvaneutroofwater,zandigeoevers,
voedselrijkevochtigebossen,natte(broek)bossen,
laagveenmoerassen, kalkrijke moerassen,voedselarmevochtige pioniervegetaties
Specifieke eisen: zandige, modderige oevers van
stilstaand water
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Chlaenius nigricornis
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland:centraal

WÊË^êÊ

Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt in het areaal:Centraal-Europa, KleinAzië, Kaukasus, Oost-Siberië
Biotoop:oeversvaneutroofwater,zandigeoevers,
voedselrijkevochtigebossen,natte(broek)bossen,
natte voedselarme graslanden, natte voedselrijke
graslanden, voedselarme vochtige pioniervegetaties, voedselrijke natte pioniervegetaties, vochtige
bemeste graslanden

^v//z/t$ ?
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Specifiekeeisen:modderigerijkbegroeidebeek-en
rivieroevers

Verspreidingsgebied: westpalaearctisch

^ \

/\ ^ / T

Chlaenius nitidulus

/ '/4té?

lib

\0

Ligging Nederland: centraal

WÊm

Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%
'77&!$ffii

Zwaartepunt inhetareaal: Centraal-Europa
Biotoop:oeversvaneutroofwater,zandigeoevers,
nattevoedselarme graslanden,voedselarmevochtige pioniervegetaties, kalkrijke moerassen
Specifieke eisen: zonnige, modderige beek- enrivieroevers

Chlaenius vestitus
Verspreidingsgebied:westpalaearctisch
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%
Zwaartepunt inhetareaal:Centraal-Europa,Kaukasus, Klein-Azië,West-Siberië
Biotoop:oeversvaneutroofwater,zandigeoevers,
nattevoedselarme graslanden,voedselarmevochtige pioniervegetaties, kalkrijke moerassen
Specifieke eisen: zonnige, modderige beek- enrivieroevers
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Chlaenius sulcicollis
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: marginaal, recent in Nederland
uitgestorven
Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
Zwaartepunt inhetareaal: Centraal-Europa

t.

Biotoop:oeversvaneutroofwater,zandigeoevers,
nattevoedselarme graslanden,voedselarmevochtige pioniervegetaties, natte voedselrijke graslanden, voedselrijke natte pioniervegetaties
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Specifieke eisen:modderige beek- en rivieroevers
Oodes helopioides
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Verspreidingsgebied: palaearctisch
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Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhet areaal:Centraal-enOost-Europa, Siberië
Biotoop:laagveenmoerassen,kalkrijkemoerassen,
natte (broek)bossen, natte voedselarme graslanden, natte voedselrijke graslanden, voedselarme
vochtige pioniervegetaties, voedselrijke natte pioniervegetaties, natte heideen hoogveen
Specifiekeeisen:vochtminnend,vooralinPhragmitesen Carex

Badister unipustulatus
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
Zwaartepunt in het areaal:Centraal-Europa, KleinAzië,West-Siberië
Biotoop: voedselrijke vochtige bossen, natte
(broek)bossen, oevers van eutroof water, kalkrijke
bossen
Specifieke eisen: beschaduwde moerasachtige
plaatsen
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Badister bullatus
Verspreidingsgebied:westpalaearctisch
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%
Zwaartepunt inhetareaal:Centraal-enOost-Europa,Kaukasus,West-Siberië
Biotoop:voedselrijkevochtigebossen,vochtigverlaten bouwland, humusrijk verlaten bouwland,
voedselarmevochtigepioniervegetaties,voedselrijkenatte pioniervegetaties, vochtige bemestegraslanden
Specifieke eisen:iets vochtminnend
Badister lacertosus
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10%
Zwaartepunt in het areaal: Noordelijk Centraal Europa
Biotoop: voedselrijke vochtige bossen, natte
(broek)bossen,voedselrijkebosranden,evt.kalkrijk
verlaten bouwland
Specifieke eisen:vochtminnend

Badister meridionalis
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland:centraal

[aélÊfr%\
kiY"

Westeuropees oppervlakte-aandeel:50%
'nti J^

Zwaartepunt inhetareaal:West-enCentraal-Europa
Biotoop:laagveenmoerassen,kalkrijkemoerassen,
voedselarmevochtigepioniervegetaties,voedselrijkenattepioniervegetaties, nattevoedselarmegraslanden, natte voedselrijke graslanden, natte
(broek)bossen, voedselrijke vochtige bossen,
vochtige bemeste graslanden
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Specifieke eisen:vochtminnend
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Badister sodalis
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Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:40%
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Zwaartepunt inhetareaal:West-enCentraal-Europa
Biotoop:laagveenmoerassen,kalkrijkemoerassen,
natte voedselarme graslanden, natte voedselrijke
graslanden, natte heide en hoogveen, natte
(broek)bossen,voedselarmevochtige pioniervegetaties,voedselrijkenattepioniervegetaties,voedselrijkevochtige bossen
Specifieke eisen:vochtminnend
Badister peltatus
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:Centraal-enOost-Europa,Siberië
Biotoop:laagveenmoerassen, kalkrijkemoerassen,
natte(broek)bossen,oeversvaneutroofwater,nattevoedselarme graslanden,voedselarme vochtige
pioniervegetaties
Specifiekeeisen:nattebeschaduwde plaatsen

Badister dilatatus
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland:centraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel:60%
Zwaartepunt inhetareaal:West-Europa
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Biotoop:laagveenmoerassen,natteheideenhoogveen, natte (broek)bossen
Specifiekeeisen:veenachtigeoeversvanlangzaam
stromendofstilstaand water
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Badister collaris
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland:submarginaal,disjunct areaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:50%
Zwaartepunteninhetareaal:West-Europa,Noordelijke Balkan, Midden-Oosten
Biotoop:laagveenmoerassen,natteheideenhoogveen, natte (broek)bossen
Specifiekeeisen:veenachtigeoeversvanlangzaam
stromend ofstilstaandwater

Badister dorsiger
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Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: submarginaal

* ? d \ * \

Westeuropees oppervlakte-aandeel:50%
Zwaartepunt inhetareaal: Centraal-Europa
Biotoop: natte (broek)bossen,voedselrijkevochtige bossen
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Specifieke eisen:op oeversvan bosvijvers en-bekenenanderenatte plaatsen inhet bos
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Thalassophilus longicornis
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: marginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Zwaartepunt inhetareaal:Zuid-Europa,Zuid-Siberië
Biotoop:zandige oeversvanrivierenenbeken
Specifiekeeisen:vooral ondergronds
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Licinus depressus
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: marginaal, recent in Nederland
uitgestorven
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%
Zwaartepunt inhetareaal: Centraal-Europa
Biotoop: strand, jonge duinen, zandige oevers,
kalkgraslanden,drogevoedselarme graslanden
Specifieke eisen:droogteminnend

Ophonus stictus
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:50%
Zwaartepunt inhetareaal:West-enCentraal-Europa
Biotoop:kalkgraslanden,drogevoedselarmegraslanden, evt.droge heideen stuifzanden
Specifieke eisen:warmteminnend

Ophonus ardosiacus
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
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LiggingNederland: marginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%
Zwaartepunt in het areaal:Zuidelijk Europa,KleinAzië
Biotoop: kalkgraslanden,droge voedselarmegraslanden, kalkrijk verlaten bouwland
Specifieke eisen: warmteminnend en zouttolerant
(opzoutvlaktes)
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Ophonus nitidulus
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:15%
Zwaartepunt inhetareaal:Centraal-enOost-Europa, West-Siberië
Biotoop:kalkgraslanden,drogevoedselarmegraslanden, kalkrijk bouwland, kalkrijk verlaten bouwland, stuifzanden,droge heide
Specifieke eisen:warmteminnend

Ophonus rupicola
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
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Ligging Nederland: submarginaal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
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Zwaartepunt in het areaal: Mediterrane gebied,
Klein-Azië, Kaukasus
Biotoop: kalkgraslanden,drogevoedselarmegraslanden, kalkrijk bouwland, kalkrijk verlaten bouwland
Specifieke eisen:warmteminnend
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Ophonus rufibarbis

, / \ / r
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:35%
Zwaartepunt inhetareaal:West- en Zuid-Europa
Biotoop:kalkgraslanden,drogevoedselarmegraslanden, kalkrijk bouwland, kalkrijk verlaten bouwland, humusrijk verlaten bouwland, droge heide,
stuifzanden
Specifieke eisen:warmteminnend
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Verspreidingsgebied: europees
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Ophonuscordatus
Verspreidingsgebied:westpalaearctisch
LiggingNederland: submarginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:10%
yC47/óff%?W/////'j^*/
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Zwaartepunt in het areaal: Mediterrane gebied,
Klein-Azië
Biotoop: kalkgraslanden,drogevoedselarmegraslanden, kalkrijk bouwland, kalkrijk verlaten bouwland
Specifieke eisen:warmteminnend

~^T^-4ICK:
Ophonus azureus

!_JA\^

Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
LiggingNederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10%
Zwaartepunt in het areaal:Zuidelijk Europa,KleinAzië,Turkestan

ÊÊÊÊ

Biotoop: kalkgraslanden,droge voedselarmegraslanden, kalkrijk bouwland, kalkrijk verlaten bouwland, humusrijk verlaten bouwland, droge heide,
stuifzanden
Specifieke eisen:warmteminnend

Ophonus puncticollis
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Ligging Nederland:centraal

JfBllP

Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%

WMmM,

Zwaartepunt inhet areaal:Centraal-enOost-Europa, Siberië

IEP?

Biotoop: kalkgraslanden,drogevoedselarmegraslanden, kalkrijk bouwland, kalkrijk verlaten bouwland
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Verspreidingsgebied:palaearctisch
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Specifieke eisen: warmteminnend
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Ophonusmelletii
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:35%
Zwaartepunt inhetareaal: Centraal-Europa
Biotoop:kalkgraslanden,drogevoedselarmegraslanden, kalkrijk bouwland, kalkrijk verlaten bouwland, humusrijk verlaten bouwland, bouwland, tuinenen parken
Specifieke eisen:warmteminnend

Ophonus puncticeps

/
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Verspreidingsgebied: europees

/
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Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:60%
Zwaartepunt inhetareaal:West-Europa
Biotoop:kalkgraslanden,drogevoedselarmegraslanden, kalkrijk bouwland, kalkrijk verlaten bouwland, humusrijk verlaten bouwland, droge heide,
stuifzanden
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Specifieke eisen:warmteminnend

i5
Ophonus signaticornis
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: marginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt in het areaal:Centraal-enZuid-Europa, Klein-Azië, Kaukasus
Biotoop:kalkgraslanden,drogevoedselarmegraslanden, kalkrijk bouwland, kalkrijk verlaten bouwland,droge heide, stuifzanden
Specifieke eisen:warmteminnend
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Harpalusrufipes
Verspreidingsgebied: palaearctisch, geïntroduceerd in Noord-Amerika
Ligging Nederland: centraal
Westeuropeesoppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhet areaal:Centraal-enOost-Europa, Siberië
Biotoop: bouwland, kalkrijk bouwland,kalkrijkverlaten bouwland, humusrijk verlaten bouwland,
droog voedselrijk verlaten bouwland, extreem
voedselrijk bouwland, droge bemeste graslanden,
tuinen enparken
Specifieke eisen:droogteminnend
Harpalus griseus
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhet areaal:Centraal-enOost-Europa, Siberië, China
Biotoop: droge heide, stuifzanden, strand, jonge
duinen, kalkgraslanden, kalkrijk verlaten bouwland
Specifieke eisen:warmteminnend

Harpalus calceatus
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhet areaal:Centraal-enOost-Europa,Siberië,China
Biotoop: droge heide, strand, jonge duinen, stuifzanden, kalkgraslanden
Specifieke eisen: droogteminnend

90

Harpalus flavescens
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
Zwaartepunt inhetareaal: Centraal-Europa
Biotoop: droge heide, kalkrijk verlaten bouwland,
humusrijkverlatenbouwland,droogvoedselrijkverlaten bouwland, kalkgraslanden, droge voedselarmegraslanden, kaalslagen
Specifieke eisen:leeft vooral ondergronds

Harpalus froehlichü
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:Centraal-enOost-Europa, Siberië, Noord-China
Biotoop: strand,jonge duinen, stuifzanden, droge
heide,drogevoedselarmegraslanden,kalkgraslanden
Specifieke eisen:warmteminnend

Harpalus affinis
Verspreidingsgebied: palaearctisch, geïntroduceerd in Noord-Amerika
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt in het areaal: Europa, Siberië, KleinAzië
Biotoop:kalkrijkverlatenbouwland,humusrijkverlaten bouwland, droog voedselrijk verlaten bouwland, droge voedselarme graslanden, kalkgraslanden, zandige oevers
Specifieke eisen:zon-en droogteminnend
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Harpalus distinguendus
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10%
Zwaartepunt in het areaal: Centraal-Europa, Mediterrane gebied,Klein-Azië
Biotoop: kalkrijkverlaten bouwland,humusrijkverlaten bouwland, droog voedselrijk verlaten bouwland, strand, jonge duinen, droge heide, stuifzanden, kaalslagen,voedselrijke bosranden
Specifieke eisen: droogteminnend

Harpalus smaragdinus
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%
Zwaartepunt in het areaal: Centraal-Europa, Siberië, Kaukasus
Biotoop: droge heide, stuifzanden, strand, jonge
duinen,kalkrijkverlaten bouwland,humusrijkverlaten bouwland, droge bossen,voedselrijke bosranden
Specifieke eisen:vooral opzandige plaatsen

Harpalus dimidiatus
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
LiggingNederland: marginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:10%
Zwaartepunt in het areaal: Mediterrane gebied,
Klein-Azië
Biotoop: bouwland, kalkrijk bouwland, kalkrijkverlaten bouwland, humusrijk verlaten bouwland,
droog voedselrijk verlaten bouwland, kaalslagen,
tuinen en parken,stuifzanden, droge voedselarme
graslanden, kalkgraslanden
Specifieke eisen:geen
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Harpalusattenuates
Verspreidingsgebied:westpalaearctisch
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:35%
Zwaartepunt inhetareaal:West-EuropaenMediterrane gebied
Biotoop:strand,jonge duinen
Specifieke eisen:alleeninduinen

Harpalusatratus
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland:marginaal,recent in Nederland
uitgestorven
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%
Zwaartepunt inhetareaal:Zuidelijk Europa
Biotoop: kalkgraslanden, kalkrijk verlaten bouwland, humusrijk verlaten bouwland, droge voedselarmeg.aslanden
Specifieke eisen:droogteminnend

Harpalus solitarus
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:30%
Zwaartepunt inhet areaal: Centraal-Europa
Biotoop:droge heide, strand,jonge duinen, droge
voedselarme graslanden, kalkgraslanden, kalkrijk
verlaten bouwland, humusrijk verlaten bouwland,
droogvoedselrijk verlaten bouwland
Specifieke eisen: droogteminnend
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Harpalusxanthopus winkleri
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:15%
Zwaartepunt in het areaal:Centraal- enNoord-Europa
Biotoop:drogebossen,drogevoedselrijkebossen,
kalkrijke bossen,droge heide
Specifieke eisen: zandige schaduwrijke plaatsen,
droogteminnend

Harpaluslatus
Verspreidingsgebied:palaearctisch
LiggingNederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:Europa,Siberië
Biotoop:drogebossen,drogevoedselrijkebossen,
voedselrijkebosranden,zandigeoevers,drogeheide,natteheideenhoogveen,kalkrijkverlatenbouwland, humusrijk verlaten bouwland, strand, jonge
duinen, stuifzanden, droge voedselarme graslanden, kalkgraslanden
Specifieke eisen:geen
Harpalus luteicornis
Verspreidingsgebied: europees
LiggingNederland:subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:45%
Zwaartepunt inhetareaal:West-Europa
Biotoop: kalkgraslanden,drogevoedselarmegraslanden,droge heide,zandige oevers
Specifieke eisen: droogteminnend
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Harpalus quadripunctatus
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt in het areaal: Noord-Europa, Siberië,
Klein-Azië, Kaukasus
Biotoop:droge bossen,drogevoedselrijkebossen,
kalkrijke bossen,voedselrijke bosranden, kalkrijke
bosranden, kaalslagen
Specifieke eisen:droogteminnend

Harpalus rubripes
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:10%
Zwaartepunt inhetareaal:Centraal-enOost-Europa, Kaukasus, West-Siberië
Biotoop: kalkgraslanden,drogevoedselarmegraslanden, stuifzanden, strand,jonge duinen, kalkrijk
verlaten bouwland, humusrijk verlaten bouwland,
zandige oevers, kaalslagen
Specifieke eisen:droogteminnend

Harpalus honestus
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: marginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:10%
Zwaartepunt in het areaal:Zuidelijk Europa,KleinAzië
Biotoop:kalkgraslanden,drogevoedselarmegraslanden,kalkrijkverlaten bouwland,humusrijkverlaten bouwland,kaalslagen,voedselrijke bosranden
Specifieke eisen: droogteminnend
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Harpalus rufipalpis
Verspreidingsgebied:westpalaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:10%
Zwaartepunt in het areaal:Zuidelijk Europa, KleinAzië, Kaukasus
Biotoop:kalkgraslanden,drogeheide,drogevoedselarmegraslanden,kalkrijkverlatenbouwland, humusrijkverlatenbouwland,stuifzanden,kaalslagen,
droge bossen
Specifieke eisen:warmteminnend

Harpalus neglectus
Verspreidingsgebied:westpalaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:30%
Zwaartepunt inhetareaal:West-EuropaenIberisch
schiereiland en Noord-Afrika
Biotoop: strand,jonge duinen, stuifzanden, droge
heide, kalkrijk verlaten bouwland, humusrijk verlatenbouwland,droogvoedselrijkverlaten bouwland
Specifieke eisen:droge zandige plaatsen

Harpalusautumnalis
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: marginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%
Zwaartepunt inhet areaal:Centraal-enOost-Europa
Biotoop: droge heide, stuifzanden, droge voedselarmegraslanden,strand,jongeduinen,kalkrijkverlatenbouwland, humusrijk verlaten bouwland
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Specifieke eisen:droge zandige plaatsen
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Harpalus melancholicus
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%
Zwaartepuntinhetareaal:West-EuropaenMediterrane gebied
Biotoop: droge heide, stuifzanden, strand, jonge
duinen
Specifieke eisen:drogezandige plaatsen

Harpalus picipennis
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:45%
Zwaartepunt inhetareaal:West-enCentraal-Europa
Biotoop: strand,jongeduinen,drogevoedselarme
graslanden, kalkgraslanden, (droge bossen)
Specifieke eisen:droge zandige plaatsen

rr: ^:::-À
Harpalus pumilus
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:30%
Zwaartepunt inhetareaal:West- enCentraal-Europa

-
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Biotoop: strand,jonge duinen, stuifzanden, droge
heide, kalkrijk verlaten bouwland, humusrijk verlaten bouwland, kaalslagen
w

Specifieke eisen:droogteminnend
U'
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Harpalusservus
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt in het areaal: Oost-Europa, Siberië,
Mongolië, Noord-China
Biotoop: strand, jonge duinen, droge heide, stuifzanden, kalkrijk verlaten bouwland, humusrijk verlatenbouwland, kaalslagen
Specifieke eisen:zouttolerant

Harpalustardus
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%
Zwaartepunt inhet areaal:Centraal-enOost-Europa, Klein-Azië, Kaukasus, Siberië
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Biotoop: droge heide, strand, jonge duinen, stuifzanden, kalkrijk verlaten bouwland, humusrijk verlaten bouwland, zandige oevers, droge voedselarme graslanden, kalkgraslanden, voedselrijke bosranden, kaalslagen
Specifieke eisen:droogteminnend

t:-:rïHarpalus modestus
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Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:35%
Zwaartepunt inhetareaal:West-enCentraal-Europa
Biotoop: strand, jonge duinen, droge heide, stuifzanden, kalkrijk verlaten bouwland, humusrijk verlaten bouwland
Specifieke eisen:droge zandige plaatsen
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Harpalusanxius
/ ^ \ / T /
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Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:Europa,Klein-Azië,Siberië
Biotoop: strand, jonge duinen, droge heide, stuifzanden, kalkrijk verlaten bouwland, humusrijk verlaten bouwland, voedselrijke bosranden, kaalslagen
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Specifieke eisen:droogteminnend
Harpalus serripes
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Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:10%
Zwaartepunt in het areaal:Zuidelijk Europa, KleinAzië, Kaukasus
Biotoop:strand,jongeduinen, stuifzanden, kalkrijk
verlaten bouwland, humusrijk verlaten bouwland,
kaalslagen,droge heide
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Specifieke eisen: droogteminnend
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Parophonus maculicornis
/

Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: marginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%
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Zwaartepunt in het areaal:Zuidelijk Europa,KleinAzië
Biotoop: kalkgraslanden
Specifieke eisen: warmteminnend
^t
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Trichotichnus laevicollis

/ \ ^ / r /JfJ

{Ï^J^

Verspreidingsgebied: europees

»rtT

Ligging Nederland: marginaal

\

Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
Zwaartepunt inhetareaal: Centraal-Europa
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Biotoop: droge voedselrijke bossen, kalkrijke bossen, voedselrijke vochtige bossen, voedselrijke
bosranden, kalkrijke bosranden, droge voedselarmegraslanden
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Specifieke eisen:vochtminnend
h

Trichotichnus nitens
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: marginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
Zwaartepunt inhetareaal: Centraal-Europa
Biotoop: droge voedselrijke bossen, kalkrijke bossen, voedselrijke vochtige bossen, voedselrijke
bosranden, kalkrijke bosranden, droge voedselarmegraslanden
Specifieke eisen:vochtminnend

Stenolophus teutonus
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:10%
Zwaartepunt in het areaal:Zuidelijk Europa, KleinAzië
Biotoop:nattevoedselarmegraslanden,voedselarmevochtige pioniervegetaties, voedselrijkevochtige bossen,oeversvaneutroof water

^VtfX/%$ '^*~—z§f—•—ï*2^J

Specifieke eisen:vochtminnend
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' *
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Stenolophus skrimshiranus
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
Zwaartepunt inhetareaal:West-enZuidelijk Europa, Klein-Azië
Biotoop: natte voedselarme graslanden, kalkrijke
moerassen, laagveenmoerassen, oevers van eutroof water,voedselrijkevochtige bossen
Specifieke eisen:vochtminnend

Stenolophusmixtus
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%
Zwaartepunt in het areaal: Centraal- en Zuidelijk
Europa, West-Siberië
Biotoop:laagveenmoerassen,kalkrijkemoerassen,
nattevoedselarme graslanden,voedselarmevochtigepioniervegetaties, voedselrijke nattepioniervegetaties,natterezoutmoerassen,drogerezoutmoerassen
Specifieke eisen:zouttolerant, vochtminnend

Acupalpus elegans
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland:subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10%
Zwaartepunt inhetareaal:Mediterrane gebied
Biotoop:kwelders,natterezoutmoerassen,drogere
zoutmoerassen

I
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Specifieke eisen:zoutminnend
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Acupalpus flavicollis
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Verspreidingsgebied: westpalaearctisch

|~*\

Ligging Nederland: centraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%
Zwaartepunt in het areaal: Centraal-Europa, KleinAzië, Kaukasus
Biotoop:laagveenmoerassen,kalkrijkemoerassen,
natteheideenhoogveen,natte (broek)bossen
I
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Specifiekeeisen:vochtminnend

r^h
Acupalpus brunnipes
Verspreidingsgebied:westpalaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:30%
Zwaartepunt inhetareaal:West-Europa
Biotoop:voedselrijkevochtige bossen,nattevoedselarmegraslanden,oeversvaneutroofwater,natte
heideen hoogveen
Specifieke eisen:vochtminnend, ook inSphagnum

Acupalpus meridianus
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Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
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Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%
Zwaartepunt inhet areaal:Centraal-enOost-Europa, Klein-Azië
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Biotoop: bouwland, kalkrijk bouwland, kalkrijk verlaten bouwland, humusrijk verlaten bouwland,
droog voedselrijk verlaten bouwland, (extreem
voedselrijk bouwland), natte voedselrijke graslanden, voedselrijke natte pioniervegetaties, voedselrijkevochtige bossen
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Specifieke eisen: vochtminnend
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Acupalpus parvulus
/ ^ \ / / '
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland:centraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:Centraal-enOost-Europa,Siberië
Biotoop: oevers van eutroof water, laagveenmoerassen, kalkrijke moerassen, natte voedselarme
graslanden, voedselarme vochtige pioniervegetaties, natte heideen hoogveen
Specifieke eisen:oeversvanstilstaandwater

Acupalpus dubius
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:75%
Zwaartepunt inhetareaal:West-Europa
Biotoop:laagveenmoerassen,natteheideenhoogveen, natte (broek)bossen, kalkrijke moerassen,
voedselarmevochtige pioniervegetaties
Specifieke eisen:vochtminnend

Acupalpus exiguus
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%
Zwaartepunt inhetareaal:Centraal-Europa,Siberië
Biotoop: oevers van eutroof water, laagveenmoerassen, kalkrijke moerassen, natte voedselarme
graslanden, natte (broek)bossen, voedselrijke
vochtige bossen
Specifieke eisen:vochtminnend
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Acupalpus consputus
/ \ / T /

JfJ
Verspreidingsgebied:westpalaearctisch

\

LiggingNederland: centraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%
Zwaartepunt inhetareaal: Centraal-Europa
Biotoop: oevers van eutroof water, laagveenmoerassen, kalkrijke moerassen, natte (broek)bossen,
voedselrijke vochtige bossen,voedselarmevochtige pioniervegetaties, nattere zoutmoerassen, drogerezoutmoerassen
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Specifieke eisen:vochtminnend, zouttolerant

Bradycellus ruficollis
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Verspreidingsgebied: europees
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Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:55%
Zwaartepunt inhetareaal:West-Europa
Biotoop: droge heide, natte heide en hoogveen,
droge bossen
Specifieke eisen: droogteminnend
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Bradycellus verbasci
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Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:45%
Zwaartepunt inhetareaal:West-Europa
Biotoop:voedselrijkevochtigebossen,voedselrijke
bosranden, kaalslagen, tuinen en parken,voedselarme vochtige pioniervegetaties, natte voedselarme graslanden
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Specifieke eisen: vochtminnend
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Bradycellus sharpi
Verspreidingsgebied: europees

'^wy w

Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 100%
Zwaartepunt inhetareaal:West-Europa

1
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Biotoop:voedselrijkevochtigebossen,voedselrijke
bosranden,kalkrijke bosranden, kaalslagen
Specifieke eisen:vochtminnend
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Bradycellus distinctus
Verspreidingsgebied:westpalaearctisch
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:30%
Zwaartepuntinhetareaal:West-EuropaenMediterranegebied
Biotoop:strand,jonge duinen
Specifieke eisen:zandige kusten

Bradycellus harpalinus
Verspreidingsgebied: europees
LiggingNederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:45%
Zwaartepunt inhetareaal:West- enCentraal-Europa
Biotoop: droge heide, strand,jonge duinen, natte
heideenhoogveen,kalkrijkverlatenbouwland,humusrijkverlatenbouwland,voedselrijkebosranden,
kaalslagen
Specifieke eisen: droogteminnend, in hoogvenen
op horsten
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Bradycellus csikii
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Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:30%
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Zwaartepunt inhetareaal: Centraal-Europa
Biotoop: droge heide, strand,jonge duinen, stuifzanden, kalkgraslanden, droge voedselarme graslanden
Specifiekeeisen:droogteminnend
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Bradycellus caucasicus
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Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
Zwaartepunt inhetareaal:Centraal-Europa
Biotoop: droge heide, natte heide en hoogveen,
droge bossen
Specifiekeeisen: droogteminnend
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Trichocellus placidus
Verspreidingsgebied: europees
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Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:25%
Zwaartepunt in het areaal: West-, Centraal- en
Noord-Europa
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Biotoop: oevers van eutroof water, laagveenmoerassen, natte heide en hoogveen, natte voedselarmegraslanden,voedselarmevochtigepioniervegetaties
Specifiekeeisen:vochtminnend
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Trichocellus cognatus
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Verspreidingsgebied: holarctisch
Ligging Nederland:centraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 1%
Zwaartepunt in het areaal: Noord-Europa, Siberië,
Canada
B i o t o o p : natte heide en hoogveen, natte
(broek)bossendaarinvooral kaalslagen
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Specifieke eisen:uitsluitend inveenmoerassen
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Dicheirotrichus gustavii
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Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:60%
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Zwaartepunt inhetareaal:West-Europa
Biotoop:strand,jonge duinen
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Specifieke eisen:zoutminnend
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Dicheirotrichus obsoletus
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Verspreidingsgebied:westpalaearctisch
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Ligging Nederland: submarginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:10%
Zwaartepunt inhetareaal:Mediterrane gebied
Biotoop: kwelders, strand,jonge duinen
Specifieke eisen:zoutminnend
^Y>,,,,dfl t^*~ -+3|L_Z*v^^.t
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Diachromusgermanus
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Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: marginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%
Zwaartepunt inhet areaal:Zuidelijk Europa, KleinAzië, Iran, Afghanistan
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r

Biotoop: kaalslagen, kalkgraslanden, droge voedselarmegraslanden,strand,jonge duinen
*^*~~—ff4~~~-r$fe. 1

Specifieke eisen:drogezandige plaatsen

^ ^ v ^ ^ ^ ^ J r&3y
•^'•"Hc? |

Anisodactylus binotatus

/ \ / r

À \V

/

Verspreidingsgebied: westpalaearctisch, geïntroduceerd in Noord-Amerika
Ligging Nederland:centraal

tyf

Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%
Zwaartepuntinhetareaal:Europa,Klein-Azië,WestSiberië

^VZéz/A$

x r

^ *~^~~v

X' »

•^L'*

yWh

Biotoop: bouwland, kalkrijk bouwland, kalkrijk verlaten bouwland, humusrijk verlaten bouwland,
droog voedselrijk verlaten bouwland, extreem
voedselrijk bouwland, droge heide,tuinen en parken,voedselrijke bosranden, kaalslagen
Specifieke eisen:licht vochtminnend
Anisodactylus nemorivagus

/ \ / r

/ JfÀ

[ i£\^

Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:10%
Zwaartepunt inhet areaal: Centraal-Europa, KleinAzië, Noord-lran

). ^A f ^ ^ ^ i i

[/

77$'*

Biotoop: oevers van eutroof water, laagveenmoerassen,natteheideenhoogveen,natte (broek)bossen
Specifieke eisen:uitsluitend in veenmoerassen
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Anisodactylus signatus

/\^/r

/ JfJ

Verspreidingsgebied: palaearctisch

iJkSX^
«C4\

Ligging Nederland: subcentraal

n

Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhet areaal:Europa, Siberië
Biotoop: oevers van eutroof water, kalkrijke moerassen,voedselrijkevochtige bossen
Specifieke eisen:zandigevochtige plaatsen

*-fl r^~~ TTr—-—^xj^vl

^\

[/

JR' -

• ^ ' ^ | ^ h

Anisodactylus poeciloides

/ \ / r

Verspreidingsgebied: europees

/ JaA

Ligging Nederland:centraal,disjunct areaal

[ i^\^
sttfl

\

Westeuropees oppervlakte-aandeel:35%
Zwaartepunten inhetareaal:West-enZuidoost-Europa
Biotoop:strand,jongeduinen,natterezoutmoerassen,drogere zoutmoerassen
Specifieke eisen:zoutminnend

^ l

^~a

f

jjr—~^K^S

7p' *

l

•£^\Cf

h

Amara tricuspidata
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch

/~\y/•

/

J/J

Ligging Nederland: subcentraal, recent in Nederland uitgestorven

iY^\^
s£4l~*\

Westeuropees oppervlakte-aandeel:15%
Zwaartepunt in het areaal: Centraal-Europa, KleinAzië, Kaukasus, West-Siberië
Biotoop:vochtigverlaten bouwland
Specifieke eisen: onbekend

n f ^ — M r — — * /N \

I

l

TK'-

• £ A \ 0 h
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Amaraplebeja
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:10%
Zwaartepunt in het areaal: Centraal-Europa, WestSiberië

l

/ƒ f *

rr~~-—^JANI

1/

/ IS

\

H^L'ÏMc*'p

Biotoop: kalkrijkverlaten bouwland, humusrijkverlatenbouwland,kalkrijk bouwland,bouwland,kalkgraslanden, droge voedselarme graslanden, kaalslagen, voedselrijke bosranden, tuinen en parken,
stuifzanden
Specifieke eisen:droogteminnend
Amarastrenua

/^\V

r /

[i^Vriß}?

/

» C 4 l ^

V*3*>&?Z&4'

^\

/ƒ f >^

-4-

xr^)? ' fc-s!«,1
£>*\C?h

Verspreidingsgebied: europees
LiggingNederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:55%
Zwaartepunt inhetareaal:West-enCentraal-Europa
Biotoop:kwelders,natterezoutmoerassen,drogere
zoutmoerassen, natte voedselarme graslanden,
nattevoedselrijke graslanden,voedselarmevochtige pioniervegetaties, voedselrijke natte pioniervegetaties
Specifieke eisen:vochtminnend, zouttolerant

ÎTV:

Amarakulti

/

V

\ / T I

JBÀ

Verspeidingsgebied: europees
-*5^r*A

Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakteaandeel:60%
Zwaartepunt inhetareaal:West-Europa
Biotoop:natteheideen hoogveen
Specifieke eisen:op openzandige plaatsen

\

/ƒty ~

[ 4 ~ J \ />^(
•^.FTC? h
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Amara pseudocommunis
/ ^ \ / r

/ JfJ

i

Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland:centraal

L^^V"
afcT" \

Westeuropees oppervlakte-aandeel:100%?
Zwaartepunt inhetareaal:West-Europa
Biotoop:droge heideenduinen
Specifieke eisen:opopenzandige plaatsen
N.B. Dezesoort wordt niet overal alsaparte soort
onderscheiden,deverspreidingbuitenWest-Europa kanonvolledig zijn; desoortwordt dus nietals
I-soort opgenomen.

^n r^~~~"—TTr——^xJ^l

^l

[/

Tp' •

-«^'ÏMc? h

Amarasimilata
/ \ / T

/ J*££^

À \^s\

Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland:centraal

\

JffîrwJ

vÉœa*

Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal: Europa,Siberië
Biotoop: droge heide, stuifzanden, kalkrijk bouwland,kalkrijkverlatenbouwland,humusrijkverlaten
bouwland, droog voedselrijk verlaten bouwland,
voedselrijke bosranden,droge voedselarmegraslanden

^\

V/7

r

^ — - S £ ^ J

\\

T7ST»

/^^jr

/

Specifieke eisen:droogteminnend

^T^l

Amara ovata
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland:centraal

§f

Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt in het areaal: Europa, Siberië, Iran,
Japan
Biotoop: droge heide, voedselrijke bosranden,
stuifzanden, kalkrijk verlaten bouwland, humusrijk
verlaten bouwland, droog voedselrijk verlaten
bouwland, kaalslagen
Specifieke eisen: droogteminnend

/

^l

•Y7^ß>&7>y£%2

H ?^^~~~~i

2 *

™£p*^r&h
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Amaramontivaga

{Ä5V"

^ T T \ * \

C

JtrhX

ffüJ''

Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:40%
Zwaartepunt inhetareaal:West-enCentraal-Europa

l.

Biotoop:zandigeoevers,drogevoedselarmegraslanden, kalkgraslanden, voedselrijke bosranden,
kaalslagen

^n r ^ ^ 0 ^ - £

^^l^Î
^"/^^iCV-.
U J - ^

/^^/r

Specifieke eisen:droogteminnend

Amaranitida
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch

/ sJnhv?

Ligging Nederland: centraal

(

fi

fcylrjj

$3Êf

Westeuropees oppervlakte-aandeel:10%
Zwaartepunt in het areaal: Centraal-Europa, Siberië

.~/7 e

\

(/

2^r—-^xJîiàA

XS^T^Ï

TK'*

Biotoop:voedselrijkevochtigebossen,zandigeoevers, natte heide en hoogveen, bouwland, kalkrijk
bouwland, kalkrijk verlaten bouwland, humusrijk
verlaten bouwland, droog voedselrijk verlaten
bouwland, droge heide, kaalslagen, voedselrijke
bosranden
Specifiekeeisen: geen

M-vcCW
/ \ V r

/

jffim/y

Amaracommunis
Verspreidingsgebied:westpalaearctisch
Ligging Nederland:centraal

\

Westeuropees oppervlakte-aandeel:15%

JffiPwJ $260*

Zwaartepunt inhetareaal: Europa,Siberië,Kaukasus

t.

Biotoop: droge heide, natte heide en hoogveen,
nattevoedselarmegraslanden,voedselarmevochtige pioniervegetaties, voedselrijke vochtige bossen,voedselrijke bosranden

^n f^*~~—7Tr~-—^2^1

[/

Th' •

"^\&b

Specifieke eisen:licht vochtminnend
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Amaraconvexior
/^Nc

/ JJM?

Verspreidingsgebied:westpalaearctisch
Ligging Nederland: centraal

\

J$r*ïV téEM*

{Y*\^
tCV\ M

Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%
Zwaartepunt inhetareaal:Centraal-Europa, KleinAzië
Biotoop:drogevoedselarmegraslanden,kalkgraslanden, droge heide, strand, jonge duinen, stuifzanden, kaalslagen,voedselrijke bosranden

s-n f

j4-_Iv\(

[/

Th-

^\

Specifieke eisen: droogteminnend

•£?\cfh

Amara lunicollis
Verspreidingsgebied: holarctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 1%
Zwaartepunt in het areaal: Europa, Siberië, Iran,
Canada
Biotoop: droge heide, natte heide en hoogveen,
zandige oevers,voedselrijkevochtige bossen,kalkrijk verlaten bouwland, humusrijk verlaten bouwland, droog voedselrijk verlaten bouwland, droge
voedselarme graslanden, kalkgraslanden, droge
bossen,voedselrijke bosranden, kaalslagen
Specifieke eisen: droogteminnend
Amara curla
Verspreidingsgebied: europees

/^\/r

/ JsA

^A *

Jjh—-^K^kdï

Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:35%

iXè\^
aC^T \

Zwaartepunt inhetareaal: Centraal-Europa
Biotoop:kalkgraslanden,drogevoedselarmegraslanden, voedselrijke bosranden, droge bossen,
strand, jonge duinen, kalkrijk verlaten bouwland,
humusrijk verlaten bouwland, droog voedselrijk
verlaten bouwland
Specifieke eisen: droogteminnend

^\

l

Tn'«

^•£>*\<7 h
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Amara aenea

À \ j?
y / ^ ^ /

/

/

.^rr

Verspreidingsgebied: westpalaearctisch

/$%>i%?è$à%

\

LiggingNederland:centraal

jffîrskl GEM**

Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%
Zwaartepunt inhet areaal: Europa, Siberië, Kazachstan

^vZ&%$

r

^-^fcZS^I

^^^^TT^^^^^ß »

^s^
\*f

Biotoop: strand,jonge duinen, droge heide, stuifzanden,kaalslagen,kalkrijkverlatenbouwland, humusrijk verlaten bouwland, droog voedselrijk verlaten bouwland, voedselrijke bosranden, droge
voedselarmegraslanden, kalkgraslanden
Specifieke eisen:zon-endroogteminnend

/ \ / r

/ JfJ

À\ ^ \

^

Amaraspreta
Verspreidingsgebied: palaearctisch

i

ty^J (eSLr

^S

Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Zwaartepunt inhetareaal:Europa,Siberië,Mongolië
Biotoop: zandige oevers, strand, jonge duinen,
stuifzanden, droge heide, kalkrijk verlaten bouwland, humusrijkverlaten bouwland

} f^~—"nf----^hJjiM

{

Tp* •

^^Y^p

Specifieke eisen: droogteminnend

Amarafamelica

/ \ / r

/
\

/ JfJ

À\ \
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch

'/ &ÇTté&Êi
j£i*ûJ

Ligging Nederland:centraal

Ptcwäl''

Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Zwaartepunt inhetareaal:Centraal-Europa,WestSiberië
Biotoop: droge heide, kaalslagen, strand, jonge
duinen, stuifzanden

^S

} f >^

>/

Specifieke eisen: droogteminnend

7TT-—-^J^il

/ ü

'

*qgyv \&h

IBN-rapport012

114

Amaraeyrinota
V

/

\ V T / J>Jalfp

oiiiiiitii

Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland:centraal

\

j^réd fiÊÊa*

Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%
Zwaartepunt inhetareaal:Centraal-enOost-Europa,Klein-Azië,West-Siberië
Biotoop: zandige oevers, strand, jonge duinen,
droge voedselarme graslanden, kalkgraslanden,
droge heide,bouwland,kalkrijk bouwland
Specifieke eisen:droogteminnend

1

n f ^—Pff—-—ify^\

*^^§pll|l|p" .

^2*?T&h

Amara familiaris

/^\yf /

Verspreidingsgebied: palaearctisch, geïntroduceerdinNoord-Amerika
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepuntinhetareaal:Europa,Siberië,Mongolië
Biotoop: bouwland,kalkrijk bouwland,kalkrijkverlaten bouwland, humusrijk verlaten bouwland,
droogvoedselrijkverlatenbouwland,drogeheide,
stuifzanden, strand, jonge duinen, natte heideen
hoogveen,voedselrijke bosranden, kaalslagen

\

JBP 6

J$r%l tÊwa*

^\

f$\\k

^^^T^W^W/'

^n r^r*~ :nr—-—^iz^l

(/

J/5'*

• ^ r \ <3 h

Specifieke eisen: droogteminnend
Amara anthobia

/ \ ^ / r / JfJ

Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: subcentraal

rf^nr~~~~*k

Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10%
Zwaartepunt in hetareaal:Zuidelijk-Europa,KleinAzië
Biotoop: droge heide, strand,jonge duinen, stuifzanden, zandige oevers, tuinen enparken, kalkgraslanden
Specifieke eisen: warmteminnend, vaak synanthroop

^\

^

^n *

~^r~—^2^1

[/

IK' •

^^W^§T
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Amaralucida

/ \ /

T

/

JaA
Verspreidingsgebied:westpalaearctisch
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:15%
Zwaartepunt inhetareaal:Centraal-enZuid-Europa, Klein-Azië,Iran

^Y%ys/Zdi

Biotoop: strand, jonge duinen, zandige oevers,
stuifzanden, voedselrijke bosranden, kaalslagen,
drogevoedselarme graslanden,kalkgraslanden

*^*~~—VT~-^—~£$fe\

L/

J li

^WÇT

*

Specifieke eisen:droogteminnend

Amaratibialis

/ ^rÊÈÉ' O^T^V

/^^/r

jÉS?*l[/ l%ÊÊaf

C

Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt in het areaal: Oost-Europa, Siberië,
Mongolië
Biotoop:kalkgraslanden,drogevoedselarmegraslanden,drogeheide,strand,jongeduinen,zandige
oevers, stuifzanden

^ l

<7

f

^

—

Specifieke eisen:droogteminnend

»• / ^ (

^:MrVl
/

"TT

-

^ w

Amaraingenua
!Q\^S\

Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: marginaal

C J*r\\l

\

Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%

PÊÊ**

Zwaartepunt in het areaal: Oost-Europa, Siberië,
Mongolië
Biotoop:strand,jongeduinen,natterezoutmoerassen, drogerezoutmoerassen,zandige oevers,kalkrijk verlaten bouwland, humusrijk verlaten bouwland,droge heide

]? f^*~~~—TT~~-~~\-£ZS

\

TK' •

v^w^T

Specifiekeeisen:zouttolerant

IBN-rapport012

116

Amarafusca

/ \ / T 1 JfJ
Verspreidingsgebied: europees

tlliV"
s?4t

Ligging Nederland: centraal

*\

Westeuropees oppervlakte-aandeel:50%
Zwaartepunt inhetareaal:West-Europa
Biotoop: zandige oevers, strand, jonge duinen,
droge voedselarme graslanden, kalkgraslanden,
kalkrijk verlaten bouwland, humusrijk verlaten
bouwland,droogvoedselrijk verlaten bouwland

\\

Specifieke eisen:droogteminnend

Jh-

^Styéï

Amaracursitans

/^^/f

Verspreidingsgebied: europees

/ Jff

Ligging Nederland: marginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%

\

AjW\J

À^zff

[ï^\^
a C 4 l ^ \

Zwaartepunt inhetareaal: Centraal-Europa
Biotoop:zandigeoevers,stuifzanden,kalkgraslanden,drogevoedselarmegraslanden,kalkrijkverlatenbouwland,humusrijkverlatenbouwland,droog
voedselrijk verlaten bouwland
l

Specifieke eisen:droogteminnend,vooral op grindoevers enopenzandige plaatsen

/ƒ *^*~"-—rîh—~^/^vl^

[/

Th'-

^^\^h

Amaraquenseli silvicola
/ \ / r

/

JJS|§||

olllliË/

Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: subcentraal

*(Êwf^*K

Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10%
Zwaartepunt inhetareaal: Noord-Europa
Biotoop: droge heide, stuifzanden, kaalslagen,
strand,jonge duinen
Specifiekeeisen:droogteminnend,opopenzandige plaatsen

^\

*~fl *

l

7T—-—^vJ^ii

Th' •

•J£'*\<7
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/ \ ^ / r

/ jJjnpffî,

oÉJ\s\ \

Amarabifrons
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch

\

Ligging Nederland: centraal

j$$*vilvÊÊ**

Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%
Zwaartepunt in het areaal: West-, Centraal- en
Oost-Europa,Turkestan

^~A f ^^~—"TTr—-^ij^l

^\

[/

TK' -

^Sn^h

*^>Y
/ \ / r

/JsJ>

^v/ f^ *

TTr-—-^C-^i

[/

7p'•

Specifieke eisen:opopenzandige plaatsen
Amarainfima

*lllfP^\

l.

Biotoop: droge heide, strand,jonge duinen,stuifzanden,zandige oevers,drogevoedselarmegraslanden, kalkgraslanden, voedselrijke bosranden,
kaalslagen, kalkrijk verlaten bouwland, humusrijk
verlaten bouwland, droog voedselrijk verlaten
bouwland

Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%
Zwaartepunt in het areaal: Centraal-Europa, Siberië
Biotoop: droge heide, natte heide en hoogveen,
droge voedselarme graslanden, kalkgraslanden,
zandige oevers,droge bossen

^TT^T

Specifieke eisen:opzandige plaatsen

Amarapraetermissa

/ \ ^ / r

/ *érr

À\ l s | | | l l

Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland:centraal

i

£%fi&J &Mf*

Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt in het areaal: Oost-Europa, Siberië,
Mongolië

^l

Biotoop:kalkgraslanden,drogevoedselarmegraslanden,stuifzanden,strand,jongeduinen,zandige
oevers,droge bossen,voedselrijke bosranden

// (V*~—j-4—^Ky^l

l

JK -

Specifiekeeisen:droogteminnend

~^\<f\
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Amarabrunnea

/ \ / T I J>*||p TfiMfaMMb

Verspreidingsgebied: holarctisch
Ligging Nederland: subcentraal

\

jtrhi

PKK0*

Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 1%
Zwaartepunt inhetareaal:Noord-Europa, Siberië,
Alaska,Yukon
Biotoop: droge heide, natte heide en hoogveen,
drogebossen,voedselrijkebosranden,kaalslagen,
strand,jonge duinen

^S

} *v* /Tr——^O^i

I

Specifieke eisen:droogteminnend

T/5'•

^STT^JP

Amara apricaria
/ ^ \ / T

Verspreidingsgebied: holarctisch

/ Jj>/

Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 1%

\

ûmtX^

Arm/ ffiÊaf*

Zwaartepuntinhetareaal:Europa,Siberië,Kasjmir,
China, Canada
Biotoop: strand, jonge duinen, vochtige bemeste
graslanden, bouwland, kalkrijk bouwland, kalkrijk
verlaten bouwland, humusrijk verlaten bouwland,
droog voedselrijk verlaten bouwland, voedselrijke
bosranden,kaalslagen,tuinen en parken

^\

s~A f ^

l

Specifieke eisen: droogteminnend

Jjr~~~~K^A

Tp' *

*&\&p

Amara fulva

/ V / T

Verspreidingsgebied: palaearctisch, geïntroduceerd inNoord-Amerika
Ligging Nederland: centraal

\

J j*rC^

ollliillll

Mffiskl VKU0*

Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:Europa,Siberië
Biotoop: droge heide, zandige oevers, bouwland,
kalkrijk verlaten bouwland, humusrijk verlaten
bouwland, droog voedselrijk verlaten bouwland,
droge bossen,voedselrijkebosranden, kaalslagen
Specifieke eisen:opzandige plaatsen

^VJ%//%$

\

f

—TT—~~--&&l

Th' -

^£s\C?

h

Internationale betekenisterrestrischefauna

/ \ ^ / T 1 Jj,J>

À \^ST\

\

119

Amaramajuscula
Verspreidingsgebied: europees

\

tÊv$f

Ars\f

«C4T^\

Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
Zwaartepunt inhetareaal: Centraal-Europa
Biotoop:zandige oevers,droge heide
Specifieke eisen:opzandige rivieroevers enheide

l

r-n ' ^

[/

nt——^J^l

IK' -

•^rf&h

Amara consularis

-/-^/r

/

JfJ

ÀV ^ \ ^
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%
Zwaartepunt inhetareaal:Centraal-enOost-Europa, Siberië, Kaukasus
Biotoop:droge heide,zandigeoevers,strand,jongeduinen,drogevoedselarmegraslanden,kalkrijk
verlaten bouwland, humusrijk verlaten bouwland,
droogvoedselrijk verlaten bouwland

l

T/5' «

•£rf<7h

Specifieke eisen:opzandige plaatsen
Amaraaulica

/

\

/

r

/ jf%%%

fjÊÊfëzÊÊB

Verspreidingsgebied: westpalaearctisch, geïntroduceerd inNoord-Amerika
Ligging Nederland:centraal

C

Jz$ß$J (èjÊr'

Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:Centraal-enNoord-Europa, West-Siberië

l

/ƒt >

l

rjl~~~~3&&Ji

T/5' «

£?\c? h

Biotoop: voedselarme vochtige pioniervegetaties,
droge voedselarme graslanden,voedselrijke natte
pioniervegetaties, vochtige bemeste graslanden,
kalkgraslanden, voedselrijke vochtige bossen,
strand,jonge duinen,tuinenen parken
Specifieke eisen:licht vochtminnend
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Amara convexiuscula

/ \ ^ / T I JaJ>
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland:centraal

L

Jfflfolj nafta*

uL^V^
ICV\

*\

Westeuropees oppervlakte-aandeel:65%
Zwaartepunt inhetareaal:West-Europa

s^w%*çL

Biotoop: kwelders,strand,jonge duinen
Specifieke eisen:zouttolerant
^S

) f v^ ~~T4—-—^xj^il

[/

ÏK' -
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Amaraequestris
Verspreidingsgebied:westpalaearctisch

z ^ y r /

J*ÜP

ofilliilfP

Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%
Zwaartepunt inhetareaal: Centraal-Europa, WestSiberië

J$ß$J vÊÊif

\

Biotoop:kalkgraslanden,drogevoedselarmegraslanden,drogeheide,strand,jongeduinen,zandige
oevers, kalkrijk verlaten bouwland, humusrijk verlaten bouwland, droog voedselrijk verlaten bouwland,voedselrijke bosranden,droge bossen,kaalslagen

i

;^7 f ^*~~"—Tjt~~---&fèà\

^^7^r§X

Specifieke eisen: droogteminnend

Zabrus tenebrioides

/ ^ y ? / jiff
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch

{ï^X^
aCtfl

Ligging Nederland: submarginaal

^\

Westeuropees oppervlakte-aandeel:10%
Zwaartepunt inhet areaal:Zuidelijk Europa, KleinAzië,Turkestan
Biotoop: bouwland, kalkrijk bouwland, vochtige
bemeste graslanden
Specifieke eisen:voedt zich met granen en jonge
zaailingen

^\

^n f

(/

TTT——-^*2^1

7P

^pi

Internationale betekenisterrestrische fauna

121

Stomis pumicatus
/ \ / r /

[

VM^

Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: centraal

VtW&f

Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
Zwaartepunt inhetareaal:West-enCentraal-Europa,Klein-Azië

l

^n '

Biotoop:voedselrijke vochtige bossen,voedselrijke bosranden, kalkrijke bosranden,tuinen en parken,vochtigverlaten bouwland

ijr*D7$

1

^Siryzt

Specifieke eisen:vochtminnend

Pterostichuspunctulatus

/^*^Lr

/ *tfr

LAEV"

Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: subcentraal, recent in Nederland uitgestorven
Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%
Zwaartepunt inhetareaal: Oost-Europa
Biotoop:droge heide,strand,jongeduinen,droge
voedselarmegraslanden,kalkgraslanden,voedselrijke bosranden

I

7p «

^SH^T

Specifieke eisen: droogteminnend

Pterostichus kugelanni

/ ^ J T

\

JErhV

jäf

/

(TuJ^

(ÀS\^
»C4T *\

Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: centraal, recent in Nederland
uitgestorven
Westeuropees oppervlakte-aandeel:65%
Zwaartepunt inhetareaal:West-Europa
Biotoop:kalkgraslanden,drogevoedselarmegraslanden, droge heide,voedselrijke bosranden, kalkrijke bosranden

Yz&w*^

CT~-Ü^J

jmz^3^'

Specifieke eisen: droogteminnend

^•Mc? b
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Pterostichus lepidus
/ " \ / r

/

Verspreidingsgebied: palaearctisch

fjtfÊfi'

Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:Siberië
Biotoop: zandige oevers, strand, jonge duinen,
sturfzanden,droge heide,voedselrijkebosranden,
kaalslagen

l

,ƒi »

j-i~

Specifieke eisen:droogteminnend

r^W

1

^itn '~^\
Pterostichus cupreus
Verspreidingsgebied: palaearctisch

/ \ / r

LiggingNederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:Oost-Europa, Siberië

/ JfJ

Àl ^ i

\

C vÉ^lf/ ÄJIP

Biotoop: natte voedselarme graslanden, natte
voedselrijke graslanden, voedselarme vochtige
pioniervegetaties,voedselrijkenattepioniervegetaties,vochtigverlatenbouwland,voedselrijkevochtige bossen,vochtige bemeste graslanden, bouwland, humusrijk verlaten bouwland, nattere zoutmoerassen

^X%////$

\\

Specifieke eisen:vochtminnend

f

^ — ^ 4 ^ i

7p* «

•£F\&Yi

Pterostichus versicolor
Verspreidingsgebied: palaearctisch

/^^LT

Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:Siberië
Biotoop: droge heide, strand,jonge duinen, stuifzanden, bouwland, kalkrijk bouwland, kalkrijkverlaten bouwland, humusrijk verlaten bouwland,
droog voedselrijk verlaten bouwland,kalkgraslanden, droge voedselarme graslanden, voedselrijke
bosranden,kaalslagen,voedselarmevochtigepioniervegetaties, voedselrijke natte pioniervegetaties,tuinenen parken
Specifieke eisen:zonminnend
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Mffivkl
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/NVt

/ ^Sf

Pterostichus longicollis
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:65%
Zwaartepunt inhetareaal:West-Europa

i

Biotoop:kalkgraslanden,drogevoedselarmegraslanden, voedselrijke bosranden, kalkrijke bosranden

//»•*• 4QL__^2^2

(/

JK'•

•4-'^]^b

Specifieke eisen:droogteminnend

Pterostichus crenatus

/ \ / 1

/ JfJ

r M Vs\

\

LiggingNederland:centraal

£%$&] <%2Z0f

i

Verspreidingsgebied: palaearctisch
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:Oost-Europa, Siberië

1

Biotoop:bouwland,kalkrijk bouwland,kalkrijkverlaten bouwland, humusrijk verlaten bouwland,
droog voedselrijk verlaten bouwland, voedselrijke
vochtige bossen, voedselrijke bosranden, natte
(broek)bossen, natte heideen hoogveen

/ƒ f^*~~7Tf——Xz&il

'^^§y%22Z%m' *

^3*^éX

Specifieke eisen:vochtminnend

Pterostichus macer

/ V / r

/ J*?*

[ i^V-

Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:40%
Zwaartepunt inhetareaal:West-enCentraal-Europa
Biotoop: kalkgraslanden, natte voedselrijke graslanden,voedselrijkevochtige bossen,voedselrijke
natte pioniervegetaties

^^J^~-~~^^^3
[f

J II

%

Specifieke eisen: schaduwminnend

•«£>*T"<7b
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Pterostichus aterrimus

/ \ / r

À \^T\

/ Jff

^

Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%
Zwaartepunt inhetareaal: Oost-Europa
Biotoop:oeversvaneutroofwater,zandigeoevers,
natte heide en hoogveen, kalkrijke moerassen,
voedselrijkevochtigebossen,natte (broek)bossen
Specifieke eisen: aan oevers van stilstaand water
eninSphagnum

iß^^ar f^**^""~~HU--—iL/ixc

^^j/

Tp'»

Pterostichus oblongopunctatus
Verspreidingsgebied: holarctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 1%
Zwaartepunt inhetareaal:Noord-Europa, Siberië,
Noord-Amerika
Biotoop: droge bossen, droge voedselrijke bossen, kaalslagen,voedselrijkevochtige bossen
Specifieke eisen: droogteminnend en beperkt tot
bossen

Pterostichus quadrifoveolatus

À\^&\ ^

/ v \ / 11

Verspreidingsgebied:westpalaearctisch
Ligging Nederland:centraal

i
^

Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%
Zwaartepunt inhetareaal: Centraal-Europa
Biotoop: droge bossen, kaalslagen, voedselrijke
bosranden,drogeheide,drogevoedselarmegraslanden, kalkgraslanden
Specifieke eisen: droogteminnend
^ \
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Pterostichus niger
Verspreidingsgebied: palaearctisch

C

JjffifwJ

Ligging Nederland:centraal

fä!yZ0*

Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:Europa, Siberië

l

Biotoop: voedselrijke vochtige bossen, natte
(broek)bossen, struikgewas, tuinen en parken,
vochtigverlatenbouwland,vochtigebemeste, nattevoedselrijke en-arme graslanden

^n *^*~—rf-~^Y?ih >

•^rTcfh

Specifieke eisen:vochtminnend

Pterostichus melanarius
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:Europa, Siberië
Biotoop: bouwland, vochtig verlaten bouwland,
kalkrijk bouwland, kalkrijk, of humusrijk, of droog
voedselrijk verlaten bouwland, nattevoedselarme
en-rijkegraslanden,voedselarme vochtige en-rijke natte pioniervegetaties, tuinen en parken,
voedselrijkevochtige bossen

1/

7p* -

^^T^I

Specifieke eisen:vochtminnend

Pterostichus anthracinus

/ \ / f

/ JfJ

r>\y^\
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: centraal

\

J&rhÀJ

tKjÊr'

Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%
Zwaartepunt inhetareaal: Oost-Europa
Biotoop:oeversvaneutroofwater,zandigeoevers,
voedselrijke vochtige bossen, natte (broek)bossen,nattevoedselarmeenvoedselrijke graslanden

^\

Specifieke eisen:op modderige oevers
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Pterostichus nigrita
/^^c '

Verspreidingsgebied: westpalaearctisch

of|||s

/

Ligging Nederland: centraal

%*

Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%

KI

Zwaartepunt inhetareaal:Europa, Siberië
Biotoop: natte voedselarme en -rijke graslanden,
natte heide en hoogveen, natte (broek)bossen,
voedselrijkevochtigebossen,voedselarmevochtige en -rijke natte pioniervegetaties, vochtige bemeste graslanden

^v%/z/6o{ f ^*~ ~~2§r~—

+ffi

^Sn

cHj

Specifieke eisen:vochtminnend
Pterostichus rhaeticus
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:Noord-Europa, Siberië
Biotoop: nattevoedselarme graslanden,natteheide en hoogveen, natte (broek)bossen, voedselarmevochtige pioniervegetaties
Specifieke eisen:vochtminnend

Pterostichus gracilis

/NVT

1 JfJ

À \^r\ ^

Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:Europa, Siberië
Biotoop: kalkrijke moerassen, laagveenmoerassen, oeversvaneutroof water, natte voedselarme
graslanden, voedselarme vochtige pioniervegetaties
Specifiekeeisen:vooral invenige gebieden
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Pterostichusminor

/ \ / r

OÉMSA
/ _äJiw£$>

Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: centraal

i

ŒffîwJ (EM*

Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%
Zwaartepunt inhetareaal:Europa,West-Siberië
Biotoop: laagveenmoerassen, kalkrijke moerassen,nattevoedselarmegraslanden,nattevoedselrijke graslanden, natte heide en hoogveen, natte
(broek)bossen, voedselarme vochtige pioniervegetaties, voedselrijke natte pioniervegetaties,
vochtig verlaten bouwland, voedselrijke vochtige
bossen

^~fl f^*~—T~t~—~\ *^sl
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Specifieke eisen:vochtminnend
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Pterostichus strenuus
Verspreidingsgebied:palaearctisch

jfffl

Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:Europa,Siberië

1

/ƒ »<*~~—TT——ï*Z&ij

l
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Biotoop: laagveenmoerassen, kalkrijke moerassen,nattevoedselarmegraslanden,nattevoedselrijke graslanden, natte heide en hoogveen, natte
(broek)bossen, voedselarme vochtige pioniervegetaties, voedselrijke natte pioniervegetaties,
vochtige bemeste graslanden, vochtig verlaten
bouwland,voedselrijkevochtigebossen,tuinenen
parken,voedselrijke bosranden
Specifieke eisen:vochtminnend

/ \ y r

/ j#g|p T^^^^^M,

Pterostichus diligens
Verspreidingsgebied: palaearctisch

C fflrsil (SËÊ**

Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%

l

// »^*

Tjf——^Jàil

^!^r^h

Zwaartepunt inhetareaal:Noord-Europa, Siberië
Biotoop: laagveenmoerassen, kalkrijke moerassen,nattevoedselarmegraslanden,nattevoedselrijke graslanden, natte heide en hoogveen, natte
(broek)bossen, voedselarme vochtige pioniervegetaties,voedselrijke vochtige bossen
Specifieke eisen:vochtminnend
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Pterostichus interstinctus
Verspreidingsgebied: europees
LiggingNederland:subcentraal
Westeuropeesoppervtakte-aandeel:25%
Zwaartepunt inhetareaal:Centraal-Europa
Biotoop:natte (broek)bossen,voedselrijkevochtige bossen, natte voedselarme graslanden, natte
voedselrijke graslanden
Specifieke eisen:vochtminnend

Pterostichus madidus
/"^Nc

Verspreidingsgebied: europees

T

tla^V^

/ ^rr\

Ligging Nederland: subcentraal

sftfl

*\

Westeuropees oppervlakte-aandeel:70%
Zwaartepunt inhetareaal: West-Europa
Biotoop: kalkrijke bossen,drogevoedselrijke bossen,voedselrijke bosranden, kalkrijke bosranden,
kaalslagen, voedselrijke vochtige bossen, kalkgraslanden
Specifieke eisen:geen

' V-^T^^^\S
[/
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Pterostichus cristatus

/ \ / f / JfJ

Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: submarginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:60%

/

{i^V-

Z j f v / £JuP~S

aC4\

\

Zwaartepunt inhetareaal: Frankrijk
Biotoop: vooral montaan, kalkrijke bossen, droge
voedselrijke bossen, voedselrijke bosranden, kalkrijke bosranden,struikgewas, kaalslagen
Specifieke eisen:vochtminnend
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Abax parallelepipedus

/ \ / r

/ JfJ

lÀS\^
ac^r^y

Verspreidingsgebied: europees
LiggingNederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:40%
Zwaartepunt inhetareaal:West-enCentraal-Europa
Biotoop:kalkrijkebossen,drogevoedselrijkebossen, droge bossen, kaalslagen, voedselrijke bosranden,kalkrijke bosranden

^l

nr ^

(/

-QL_j<^y^?
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Specifiekeeisen:vochtminnend

r

^23 T^j
Abaxparallelus
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: submarginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
Zwaartepunt inhetareaal: Centraal-Europa
Biotoop: kalkrijke bossen,drogevoedselrijke bossen, kaalslagen, voedselrijke bosranden, kalkrijke
bosranden
Specifieke eisen:vochtminnend

Abaxovalis
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: submarginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:30%
Zwaartepunt inhet areaal:Centraal-Europa
Biotoop: voedselrijke vochtige bossen, natte
(broek)bossen
Specifiekeeisen:vochtminnend,opkoeleplaatsen
^l
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Abax carinatus

/ ^ \ / r /JfJ
Verspreidingsgebied: europees

{\^\^
a C t l " " ^

Ligging Nederland: marginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%
Zwaartepunt inhetareaal: Centraal-Europa
Biotoop:voedselrijke vochtige bossen,voedselrijkebosranden,oeversvaneutroof water
Specifiekeeisen:vochtminnend, op rivieroevers
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Molops piceus
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch

/

/'Svv/r

/ ^^r

Ligging Nederland: submarginaal
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2C4T

*\

Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt in het areaal: Zuidelijk Oost-Europa,
Turkije, Midden-Oosten
Biotoop: kalkrijke bossen,drogevoedselrijke bossen,voedselrijke bosranden, kalkrijke bosranden
Specifieke eisen:vochtminnend
1/
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Platyderus ruflcollis

/ ^ v / T 1 JfJ
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: marginaal

L-L^V^
afttT
\

Westeuropees oppervlakte-aandeel:50%
Zwaartepunt inhetareaal:West-Europa
Biotoop: kalkrijke bossen,drogevoedselrijke bossen, voedselrijke bosranden, kalkrijke bosranden,
kalkrijk verlaten bouwland, humusrijk verlaten
bouwland, droog voedselrijk verlaten bouwland,
struikgewas
Specifieke eisen:onbekend
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Calathusfuscipes
Verspreidingsgebied:westpalaearctisch

\

Ligging Nederland: centraal

JfflixlJ fäflßä''

Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%
Zwaartepunt inhetareaal:Zuidelijk Oost-Europa

^l

Biotoop:bouwland,kalkrijk bouwland,kalkrijkverlaten bouwland, humusrijk verlaten bouwland,
droogvoedselrijkverlatenbouwland,drogeheide,
voedselrijke vochtige bossen, zandige oevers,
voedselrijke bosranden,kalkrijkebosranden,kalkgraslanden,drogevoedselarme graslanden
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Specifiekeeisen:droogteminnend
Calathuserratus
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Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland:centraal

\
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Westeuropees oppervlakte-aandeel:10%
Zwaartepunt inhetareaal: Noord-Europa
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Biotoop: droge heide, strand,jonge duinen,stuifzanden,droogvoedselrijkverlatenbouwland,droge voedselarme graslanden, voedselrijke bosranden, kaalslagen
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Specifieke eisen: droogteminnend
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Calathusambiguus
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Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:10%

s.
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Zwaartepunt inhetareaal:Centraal-enOost-Europa
Biotoop: droge heide, stuifzanden, strand, jonge
duinen,droge voedselarme graslanden,kalkgraslanden,voedselrijke bosranden
Specifieke eisen:opzandige plaatsen
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Calathus micropterus
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Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: subcentraal

C jé$*l[/ a ^ ^

Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%
Zwaartepunt inhetareaal: Noord-Europa

Ar^7®^^^M

Biotoop:droge heide,strand,jonge duinen,droge
bossen,voedselrijke bosranden,kaalslagen,natte
heideen hoogveen
Specifieke eisen:ietsdroogteminnend
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Calathus melanocephalus
/

Verspreidingsgebied:westpalaearctisch
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Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%

j é ^ * i [ / (%Ùœ0f
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Zwaartepunt inhetareaal:Noord-enCentraal-Europa
Biotoop:droge heide,strand,jonge duinen,droge
bossen,drogevoedselarmegraslanden,drogebemeste graslanden, bouwland, kalkrijk bouwland,
kalkrijk verlaten bouwland, humusrijk verlaten
bouwland,droogvoedselrijk verlaten bouwland
Specifieke eisen: droogteminnend
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Calathus mollis
Verspreidingsgebied:westpalaearctisch

/^J* / ^Jff
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Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10%
Zwaartepunt inhetareaal:Zuidelijk Europa
Biotoop: strand,jonge duinen
Specifieke eisen:droogteminnend
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Internationale betekenisterrestrischefauna

Calathus rotundicollis
/ \ / r

/ JsA
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*?4i
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Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:65%
Zwaartepunt inhetareaal:West-Europa

^YJM/6$

Biotoop: natte heide en hoogveen, voedselrijke
vochtige bossen,voedselrijke bosranden,kaalslagen, natte (broek)bossen
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Specifiekeeisen:licht vochtminnend
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Calathus cinctus
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Verspreidingsgebied: europees
LiggingNederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%
Zwaartepunt inhetareaal: Centraal-Europa
Biotoop: droge heide, strand,jonge duinen, stuifzanden,drogevoedselarmegraslanden,bouwland
Specifiekeeisen:droogteminnend
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Sphrodus leucophthalmus
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Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: centraal, recent in Nederland
uitgestorven
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhet areaal:Zuidelijk Europa,Mediterrane gebied
Biotoop: tuinen en parken, in oude schuren, kelders,etc.
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Specifieke eisen: schaduwminnend en synanthroop
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Laemostenus terricola
/ " \ / r
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch, geïntroduceerd inNoord-Amerika
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Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal: Centraal-Europa
Biotoop: droge bossen, droge voedselrijke bossen, kalkrijke bossen,vooral inholenvanzoogdieren; bovendien in kelders

^v2&/6$ *r*~~~—QL^ Sy7
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Specifieke eisen: schaduwminnend en synanthroop
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Dolichus halensis
Verspreidingsgebied: palaearctisch

/ ^ \ / r

/ JSA

Ligging Nederland: submarginaal

[ ivu^

Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
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Zwaartepuntinhetareaal:Oost-Europa,Zuid-Siberië
Biotoop:kalkrijk bouwland,kalkrijkverlaten bouwland,tuinenenparken
Specifieke eisen: op pas geoogste velden, vooral
op lossenleembodems
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Synuchus vivalis
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Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:Oost-Europa, Siberië
Biotoop: droge heide, strand,jonge duinen, stuifzanden,voedselrijke bosranden, kaalslagen
Specifieke eisen:droogteminnend
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Internationale betekenisterrestrische fauna
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/ Jjte

Olistopus rotundatus
Verspreidingsgebied: europees
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Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:35%
Zwaartepunt inhetareaal:West-enCentraal-Europa
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Biotoop:drogeheide,drogevoedselarmegraslanden, stuifzanden
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Specifieke eisen: droogteminnend

Agonum Impressum
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: subcentraal, recent in Nederland uitgestorven
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:Oost-Europa, Siberië
Biotoop:zandigeoevers,oeversvaneutroofwater,
kalkrijke moerassen,natteheideen hoogveen
Specifieke eisen:vochtminnend,vooral op oevers
vanstilstaand water

Agonum sexpunctatum
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Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland:centraal

(
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Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:Oost-Europa, Siberië
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Biotoop:oeversvaneutroofwater,zandigeoevers,
humusrijk verlaten bouwland, droog voedselrijk
verlaten bouwland,vochtige bemeste graslanden,
natte heideenhoogveen,voedselrijke bosranden,
voedselrijkevochtige bossen
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Specifieke eisen:licht vochtminnend
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Agonum ericeti
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%
Zwaartepunt inhetareaal: Noord-Europa
Biotoop: natte heide en hoogveen, evt. in natte
(broek)bossen
Specifieke eisen:inSphagnum

Agonum viridicupreum

/ \ 7 f

Verspreidingsgebied: westpalaearctisch

/ JfJ

Ligging Nederland: submarginaal

LJ^V^
«TdT

*\

Westeuropeesoppervlakt3-aandeel: < F%
Zwaartepunt in het areaal: Zuidelijk Europa, Turkije, Midden-Oosten
Biotoop: laagveenmoerassen, kalkrijke moerassen,nattevoedselarmegraslanden,nattevoedselrijke graslanden,voedselarme vochtige pioniervegetaties,voedselrijkenatte pioniervegetaties
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Specifieke eisen:vochtminnend
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Agonumgracilipes
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt in het areaal:Oost-Europa,West-Siberië
Biotoop: natte heide en hoogveen, natte
(broek)bossen,voedselrijke vochtige bossen,natte voedselarme graslanden, natte voedselrijke
graslanden
Specifieke eisen:vochtminnend
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Internationale betekenisterrestrischefauna

Agonum marginatum

/ V / r / JSA
r
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Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:15%
Zwaartepunt inhetareaal:ZuidelijkEuropaenMediterrane gebied
Biotoop:oeversvaneutroofwater,zandigeoevers,
laagveenmoerassen
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Specifiekeeisen:op modderige,zandige oevers
^"^^^ZCyyfflMyyVWsjyÓWwi
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Agonummuelleri
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Verspreidingsgebied: europees
LiggingNederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
Zwaartepunt inhetareaal:Centraal-enNoord-Europa
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Biotoop:bouwland,kalkrijk bouwland,kalkrijkverlaten bouwland, humusrijk verlaten bouwland,
droogvoedselrijk verlaten bouwland, voedselrijke
vochtige bossen,natte(broek)bossen,natteheide
enhoogveen
Specifiekeeisen:vocht-enzonminnend

Agonum dolens
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Verspreidingsgebied: palaearctisch
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LiggingNederland:submarginaal
Westeuropeesoppervlakte-aandeel: < 1%
Zwaartepunt inhetareaal:Noord-Europa,Siberië
Biotoop:oeversvan eutroofwater,zandigeoevers,
voedselrijkevochtigebossen, laagveenmoerassen
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Specifiekeeisen:begroeide,modderige oevers
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Agonum versutum
Verspreidingsgebied: palaearctisch
zÊÊiflœMahr^

Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:Europa,Siberië
Biotoop: oevers van eutroof water, voedselrijke
vochtige bossen,natte (broek)bossen,natteheide
en hoogveen, voedselarmevochtige pioniervegetaties,voedselrijke natte pioniervegetaties
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Specifieke eisen:vochtminnend
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Agonum viduum
Verspreidingsgebied: palaearctisch
LiggingNederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:Europa, Siberië
Biotoop: laagveenmoerassen, kalkrijke moerassen, natte heide en hoogveen, natte voedselarme
graslanden,oeversvaneutroof water
Specifieke eisen:vochtminnend
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Agonum moestum
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Verspreidingsgebied: europees

I Js4

Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:45%
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Zwaartepunt inhetareaal:West-enCentraal-Europa
Biotoop: oevers van eutroof water, voedselrijke
vochtige bossen, laagveenmoerassen, kalkrijke
moerassen
Specifieke eisen:modderige rivier- en beekoevers
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Internationale betekenisterrestrische fauna

Agonum nigrum
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Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:25%
Zwaartepunt in het areaal:West-Europa enMediterrane gebied
Biotoop: laagveenmoerassen, kalkrijke moerassen, natte heide en hoogveen, natte voedselarme
graslanden
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Specifieke eisen:vochtminnend

Agonum lugens
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
Zwaartepunt inhetareaal:West-enCentraal-Europa
Biotoop: laagveenmoerassen, kalkrijke moerassen, oeversvaneutroofwater,voedselrijkevochtige bossen
Specifieke eisen:modderige oeversvanstilstaand
water

Agonum livens
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Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland:centraal

fffiiffl*

Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
Zwaartepunt inhetareaal: Centraal-Europa
Biotoop: natte (broek)bossen,voedselrijkevochtigebossen,oeversvaneutroof water
Specifieke eisen:vochtminnend

l

rP

•^Pl&h

140

IBN-rapport012

Agonum micans
/ \ ^ / r
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/

Verspreidingsgebied:westpalaearctisch
Ligging Nederland: centraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%
Zwaartepunt inhetareaal:West-enCentraal-Europa
Biotoop: laagveenmoerassen, kalkrijke moerassen, natte (broek)bossen, voedselrijke vochtige
bossen, natte voedselarme graslanden, natte
voedselrijke graslanden
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Specifiekeeisen:vochtminnend
Agonum scitulum
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:70%
Zwaartepunt inhetareaal:West-Europa
Biotoop: oevers van eutroof water, voedselrijke
vochtige bossen,kalkrijke moerassen
Specifieke eisen:op moerassige rivieroevers

Agonum piceum
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Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:15%
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Zwaartepunt inhetareaal:West-enCentraal-Europa
Biotoop: oevers van eutroof water, kalkrijke moerassen,laagveenmoerassen, natte (broek)bossen,
voedselrijke vochtige bossen, natte voedselarme
graslanden
Specifieke eisen:vochtminnend
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Internationale betekenisterrestrische fauna

Agonum gracile
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Verspreidingsgebied: palaearctisch

\

Ligging Nederland:centraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepuntinhetareaal:Noord-enOost-Europa,
Siberië
Biotoop: natte heide en hoogveen, laagveenmoerassen, randenvannatte (broek)bossen
*J1 r *^*~~—73T—-—^J/^l
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Specifieke eisen:zonnige,venige plaatsen

Agonum munsteri
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Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland:subcentraal,disjunct areaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:15%
Zwaartepunt inhetareaal: Noord-Europa
Biotoop:laagveenmoerassen,kalkrijkemoerassen
Specifieke eisen:vooral op trilvenen
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Agonum fuliginosum
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Verspreidingsgebied:westpalaearctisch
Ligging Nederland:centraal
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Zwaartepunt inhetareaal:Noord-Europa,West-Siberië
Biotoop: laagveenmoerassen, kalkrijke moerassen, natte heideenhoogveen,voedselarmevochtigepioniervegetaties,voedselrijkenattepioniervegetaties
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Westeuropees oppervlakte-aandeel:10%

Specifieke eisen:vochtminnend
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Agonum thoreyi
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:Oost-Europa, Siberië
Biotoop: laagveenmoerassen,voedselrijkevochtige bossen,natte (broek)bossen
Specifieke eisen:vochtminnend

Agonum assimile
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Verspreidingsgebied: palaearctisch

/Jjffi?;?

À \ <êsl||P

Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
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Zwaartepunt inhetareaal:Europa, Siberië
Biotoop: voedselrijke vochtige bossen, natte
(broek)bossen
Specifieke eisen:vochtminnend
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Agonum krynickii
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Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
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Ligging Nederland: marginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 1%
Zwaartepunt inhetareaal:Oost-Europa
Biotoop: laagveenmoerassen, kalkrijke moerassen, natte (broek)bossen
Specifieke eisen: vochtminnend
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Agonum albipes
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Verspreidingsgebied: holarctisch
Ligging Nederland: centraal

fàlÊr

Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepuntinhetareaal:Europa,Klein-Azië,Oostelijk Noord-Amerika
Biotoop:oeversvan eutroofwater,zandigeoevers,
voedselrijkevochtige bossen
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Specifieke eisen:opoeversvansnelstromendwater

Agonum obscurum
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Verspreidingsgebied: holarctisch
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 1%

^

Zwaartepunt inhetareaal:Europa,Siberië,NoordAmerika
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Biotoop:natte (broek)bossen,voedselrijkevochtige bossen, natte heide en hoogveen, laagveenmoerassen
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Specifieke eisen:vochtminnend
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Agonum dorsale
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Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
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Zwaartepunt in het areaal: Europa, Klein-Azië,
West-Siberië
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Biotoop:bouwland,kalkrijk bouwland,kalkrijkverlaten bouwland, humusrijk verlaten bouwland,
droog voedselrijk verlaten bouwland, voedselrijke
vochtige bossen
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Specifieke eisen: droogteminnend
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Masoreus wetterhalii

/ \ / r
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland:centraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%
Zwaartepunt inhet areaal:West-Europa enMediterranegebied, Midden-Oosten
Biotoop: strand,jonge duinen, droge heide, stuifzanden,drogevoedselarme graslanden
^\//s"4n

Specifieke eisen:opzandige plaatsen
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Lebia chlorocephala

/ v " \ ) / ' / Jjf/

Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
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Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:10%
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Zwaartepunt inhetareaal:Europa,West-Siberië
Biotoop:drogeheide,drogevoedselarmegraslanden, kalkgraslanden, voedselrijke bosranden, kalkrijke bosranden
Specifieke eisen: droogteminnend, vooral op de
vegetatie levend
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Lebia cyanocephala
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Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: centraal, recent in Nederland
uitgestorven
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Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal: Europa, Oekraïnetot
Noordwest-China
Biotoop:kalkgraslanden,drogevoedselarmegraslanden, voedselrijke bosranden, kalkrijke bosranden
Specifieke eisen: droogteminnend, vooral op de
vegetatie levend
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Lebiacruxminor

\

O^L^n

/ \ 7 r I^Ji^/y

Verspreidingsgebied: palaearctisch
LiggingNederland: submarginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Zwaartepunt inhetareaal:Europa,Siberië
Biotoop:kalkgraslanden,drogevoedselarmegraslanden, voedselrijke bosranden, kalkrijke bosranden, kaalslagen,struikgewas
Specifieke eisen: droogteminnend, vooral op de
vegetatielevend
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Demetriasatricapillus

/ \ ^ / r / JfJ

[j J Ç ^
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Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%
Zwaartepunt inhetareaal:Centraal-Europa, KleinAzië

\

Biotoop: vochtige bemeste graslanden, kalkrijk
bouwland,kalkrijkverlatenbouwland,voedselrijke
vochtige bossen,voedselrijke bosranden

^^^^^-^^S
^^^^^&x/AX//xs/xs/yV/si/i
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Specifieke eisen:onbekend

Demetrias monostigma
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Verspreidingsgebied: europees
LiggingNederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%
Zwaartepunt inhetareaal:Centraal-enOost-Europa
Biotoop: laagveenmoerassen, kalkrijke moerassen,natteheideen hoogveen,voedselrijkevochtige bossen
Specifieke eisen:vochtminnend
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Demetrias imperialis

/ \ ^ / r /JfJ
Verspreidingsgebied:westpalaearctisch

[ v?Y^

Ligging Nederland: centraal

»r^r *\

Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%
Zwaartepunt inhetareaal:Centraal-enOost-Europa
Biotoop: oevers van eutroof water, laagveenmoerassen,kalkrijkemoerassen,voedselrijkevochtige
bossen,natte (broek)bossen
Specifieke eisen:vochtminnend
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Dromius longiceps
Verspreidingsgebied: europees

/

S S

'N/

/ ^rri

Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
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fàMzr

uÜV^

^

*\

Zwaartepunt inhetareaal:West-enCentraal-Europa
Biotoop: laagveenmoerassen, kalkrijke moerassen,oeversvaneutroofwater,voedselrijkevochtige bossen
Specifieke eisen: vochtminnend, op moerassige
rijkbegroeide oevers

l/

J IS

»

^®*r^

Dromius linearis

/^^Cr

Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%
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Zwaartepunt inhetareaal:West-enCentraal-Europa
Biotoop:drogevoedselarmegraslanden,kalkgraslanden, droge heide, strand,jonge duinen,voedselrijkebosranden, kaalslagen
Specifieke eisen:droogteminnend

^Ys//S%n f^*~— r1h-—^2ï>ïÀ
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Dromius agilis
/ \ / f

/

Jfflßfr T^^^^^M

Verspreidingsgebied: westpalaearctisch

C vé^*ll/ ffilli^

Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:15%
Zwaartepunt inhetareaal:Europa, Siberië

^\

s-Äf

(/

Biotoop: droge bossen, droge voedselrijke bossen, voedselrijkebosranden,drogeheide,voedselrijke vochtige bossen, kalkrijke bossen, kalkrijke
bosranden

~~Tjr~^5/AN1

Tß'»

^£?y£\

Specifieke eisen:leeft onder schorsvan bomenof
struiken

Dromius angustus

/ ^ \ / r / ^*p

L^LiX^
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Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:65%
Zwaartepunt inhetareaal:West-Europa
Biotoop: droge bossen, droge voedselrijke bossen, kalkrijke bossen,voedselrijke bosranden,kalkrijke bosranden
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// rP*~"—nf———^j!^vl
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^^T^T

Specifieke eisen:leeft onderschorsvan bomenof
struiken

Dromius meridionalis

/\7r

/ *i£*

Verspreidingsgebied: europees

IÀSX^
«ciT"^

Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:60%
Zwaartepunt inhetareaal:West-Europa
Biotoop:voedselrijkebosranden,kalkrijkebosranden, kaalslagen

c^iw^r^c

^^^M*^~~~Ê~-^èà

J^f~-f^'^SH^t

Specifieke eisen:leeft onder schorsvan bomenof
struiken
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Dromius schneiden'

/ V / r

/ JfJ

Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: marginaal

1

jtyhij
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ff\ J?

Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%
Zwaartepunt inhetareaal:Centraal-enNoord-Europa
Biotoop:drogebossen,kalkrijkebosranden,voedselrijkebosranden,drogevoedselrijkebossen,kalkrijke bossen,tuinenen parken

i

/ƒtv"-—4-jL_*v Sx(
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Specifieke eisen:leeft onder schorsvan bomenof
struiken

Tp »
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b

Dromius fenestratus
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:25%
Zwaartepunt inhetareaal:Centraal-enNoord-Europa

/

/
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\ / '

/ ^Jffi7777
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C Âr*s\I (èïÊf'

Biotoop: droge bossen, voedselrijke bosranden,
droge voedselrijke bossen, kalkrijke bossen, kalkrijke bosranden
Specifieke eisen:leeft onder schorsvan bomenof
struiken
1 ƒ

J IS

>
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Dromius quadrimaculatus
Verspreidingsgebied: europees

/^y? / jjfj

Ligging Nederland: centraal

tlLiV^
aC4\^M

Westeuropees oppervlakte-aandeel:25%
Zwaartepunt inhetareaal: Centraal-Europa
Biotoop: droge bossen, droge voedselrijke bossen,voedselrijke bosranden,kalkrijkebossen,kalkrijkebosranden,droge heide,voedselrijkevochtige bossen
Specifieke eisen:leeft onder schorsvan bomenof
struiken

Jfplll^K' .
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Internationalebetekenisterrestrische fauna

149

Dromius spilotus

/ ^ \ / r / JsA
\
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Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
Zwaartepunt inhetareaal: Centraal-Europa
Biotoop: droge bossen, voedselrijke bosranden,
droge voedselrijke bossen, kalkrijke bossen, kalkrijkebosranden,droge heide,voedselrijkevochtigebossen,tuinenen parken

sd f ^—7TH----325bi_i
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Specifieke eisen:leeft onder schorsvan bomenof
struiken
Dromius quadrisignatus
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland:subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:25%
Zwaartepunt inhetareaal:Zuidelijk Centraal-Europa
Biotoop:voedselrijke vochtige bossen
Specifieke eisen:leeft onder schorsvan bomenof
struiken

Dromius sigma
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10%
Zwaartepunt inhetareaal:Europa,Klein-Azië
Biotoop: voedselrijke vochtige bossen, natte
(broek)bossen,oeversvaneutroof water
Specifieke eisen:vochtminnend
l.
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Dromius notatus

/ V / T 1 JfJ
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland:centraal

(
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Westeuropees oppervlakte-aandeel:15%
Zwaartepunt inhetareaal:Centraal-Europa, KleinAzië
Biotoop:drogevoedselarmegraslanden,kalkgraslanden, kalkrijke bosranden, voedselrijke bosranden,drogeheide,strand,jonge duinen

^YjU6%$

Specifieke eisen:droogteminnend
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Dromius melanocephalus
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
LiggingNederland:centraal
~r~i \

Westeuropees oppervlakte-aandeel:55%

*>\

Zwaartepunt inhetareaal:West-Europa
Biotoop:voedselrijkevochtigebossen,nattevoedselarmegraslanden,nattevoedselrijkegraslanden,
vochtige bemestegraslanden,voedselarmevochtigepioniervegetaties,voedselrijkenattepioniervegetaties,vochtigverlatenbouwland,natteheideen
hoogveen
Specifieke eisen:vochtminnend
Syntomus pallipes
Verspreidingsgebied: palaearctisch
LiggingNederland:submarginaal,recentinNederland uitgestorven
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:Zuidoost-Europa, KleinAzië,Zuidelijk Siberië
Biotoop:voedselrijkevochtigebossen,nattevoedselarmegraslanden,nattevoedselrijkegraslanden,
voedselarme vochtige pioniervegetaties, voedselrijke natte pioniervegetaties, vochtige bemeste
graslanden,vochtigverlatenbouwland,bouwland,
humusrijkverlaten bouwland
Specifieke eisen:geen
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Syntomus truncatellus
Verspreidingsgebied: palaearctisch

L

ff
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ék%zb

LiggingNederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Zwaartepunt inhetareaal:Europa,Siberië

I3GL —// '^*~—z§r——^êlètX
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Biotoop: kaalslagen, voedselrijke bosranden,drogebossen,drogeheide,stuifzanden,strand,jonge
duinen,voedselrijkevochtigebossen,zandigeoevers, tuinen enparken, droge voedselarme graslanden, kalkgraslanden
Specifieke eisen:droogteminnend
Syntomusfoveatus

/ N Vr /

Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
? *>\
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Specifieke eisen:opzandigeopen plaatsen

r*~~~~—fS

Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:25%
Zwaartepunt inhetareaal:West-enCentraai-Europa
Biotoop: droge heide, stuifzanden, strand, jonge
duinen, droge voedselarme graslanden, kalkgraslanden

*

^^*r i^T
Microlestes minutulus

A\ \s\ \

Verspreidingsgebied: palaearctisch
LiggingNederland: subcentraal
Westeuropeesoppervlakte-aandeel: <5%
Zwaartepunt inhetareaal:Europa,Siberië
Biotoop:kalkgraslanden,drogevoedselarmegraslanden, kalkrijk verlaten bouwland, humusrijk verlaten bouwland,droog voedselrijk verlaten bouwland

\

Specifiekeeisen:zon-en droogteminnend

>-J7 ' ^ S l J ^ i

17 7 ß»

^S^T^T

152

IBN-rapport012

Microlestes maurus

/ \ / T I JfJ
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland:centraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:Zuidoost-Europa, KleinAzië, West-Siberië
Biotoop:kalkgraslanden,drogevoedselarmegraslanden,strand,jongeduinen,evt.droogvoedselrijk
verlaten bouwland

1.

Specifieke eisen:droogteminnend
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Lionychus quadrillum
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Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
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Zwaartepunt inhetareaal:Zuidoost-Europa, KleinAzië
Biotoop:oeversvaneutroofwater,zandigeoevers
Specifieke eisen:droogteminnend,opzandigeoevers
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Cymindishumeralis
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Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland:subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:30%
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Zwaartepunt inhetareaal:West-enCentraal-Europa
Biotoop:drogeheide,drogevoedselarmegraslanden, kalkgraslanden, strand, jonge duinen,voedselrijke bosranden
Specifieke eisen: droogteminnend
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Cymindisaxillaris
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Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: submarginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:10%
Zwaartepunt inhetareaal:Zuidelijk EuropaenMediterrane gebied
Biotoop:kalkgraslanden,drogevoedselarmegraslanden,droge heide,droge bossen
Specifieke eisen:droogteminnend
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Cymindismacularis
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Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
Zwaartepunt inhet areaal:Centraal-enNoord-Europa
Biotoop:droge heide,strand,jonge duinen,droge
bossen, natteheide en hoogveen
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Specifieke eisen: droogteminnend
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Cymindisvaporariorum
/ \ / r
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Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Zwaartepunt inhetareaal:Europa, Siberië
Biotoop: droge heide, droge bossen, natte heide
en hoogveen
Specifieke eisen: droogteminnend
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Odacanthamelanura

/ \ / T 1 J/J*
Verspreidingsgebied: palaearctisch

U^W

Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:Oost-Europa, Siberië
Biotoop: laagveenmoerassen, kalkrijke moerassen, voedselarme vochtige pioniervegetaties,
voedselrijke natte pioniervegetaties
Specifieke eisen:vochtminnend, in holle stengels
vanmoerasplanten (Phragmites, Typha)
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Brachynus crepitans
Verspreidingsgebied:westpalaearctisch
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10%
Zwaartepunt inhet areaal:Zuidelijk Europa,Mediterrane gebied,Klein-Azië
Biotoop: inNederland alleenop kalkgraslanden
Specifieke eisen:warmteminnend

Brachynus explodens
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
LiggingNederland:submarginaal,recent inNederland uitgestorven
Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%
Zwaartepunt inhet areaal:Zuidelijk Europa,KleinAzië
Biotoop: inNederland alleenop kalkgraslanden
Specifiekeeisen:warmteminnend
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3.3. Dagvlinders
(Lepidoptera; Hesperioidea en Papilionoidea)

(\A\^
gnïT *\

Pimperneldikkopje, kalkgraslanddikkopje
Spialiasertorius
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: marginaal, uitgestorven omstreeks 1981
Westeuropees oppervlakte-aandeel:40%

^v%&/%$ *^*~—2*X——~2*2i^2

^^^^^^TK' »

Zwaartepunt inhetareaal:Frankrijk, Spanje

H^T^h

Biotoop:kalkgraslanden
Specifieke eisen:lage en open grazige vegetaties
metkleine pimpernel

/ \ / T / JfÀ
C jtykij
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Aardbeidikkopje, aarbeivlinder
Pyrgusmalvae
Verspreidingsgebied:palaearctisch

dljÊr

LiggingNederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:gematigde klimaatzone
f

^\///\À ^*
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Biotoop:kalkgraslanden,drogevoedselarmegraslanden

H - ^ V A |
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Specifieke eisen: korte vegetaties, zomen langs
bosrandenmet bepaaldeganzeriksoorten ofwilde
aardbei
Bruin dikkopje
Erynnistages
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropeesoppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:gematigde klimaatzone
Biotoop:kalkrijkemoerassen,kalkgraslanden,drogevoedselarme graslanden
Specifiekeeisen:kortevegetatiesmeto.a.rolklaver
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Spiegeldikkopje

/ \ / r

Heteropterus morpheus
Verspreidingsgebied: palaearctisch
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Ligging Nederland:marginaal,disjunct
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt in het areaal: West-Frankrijk, Noordeuropese Laagvlakte
Biotoop: laagveenmoerassen, natte (broek)bossen
Specifieke eisen: moerassige ruigte met pijpestrootje of hennegras
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Bont dikkopje
Wou^^VTsA

Carterocephalus palaemon
Verspreidingsgebied: holarctisch
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 1%
Zwaartepunt in het areaal: koele en gematigde
klimaatzone
Biotoop: natte voedselarme graslanden, natte
(broek)hossen, kalkgraslanden, voedselrijke bosranden
Specifieke eisen:ruige,grazige zomen
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Dwergdikkopje
Thymelicusacteon

Jri

Verspreidingsgebied: westpalaearctisch

[ i^\^
»C4l~M

Ligging Nederland: marginaal, uitgestorven omstreeks 1982
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10%
Zwaartepunt inhetareaal:submediterrane enmediterrane klimaatzone
Biotoop:kalkgraslanden,drogevoedselarmegraslanden
Specifieke eisen:ruige,droge graslanden
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Geelsprietdikkopje
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Thymelicus sylvestris
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:15%
Zwaartepunt in het areaal: gematigde en mediterrane klimaatzone

f
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Biotoop: laagveenmoerassen, kalkgraslanden,
drogevoedselarme graslanden

^ " - * £ £ & . £
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Specifieke eisen: ruige graslanden, zomen langs
bosranden
Zwartsprietdikkopje
Thymelicuslineola

/ \ / r / JJ£^
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Verspreidingsgebied: palaearctisch, thans holarctisch

ÀIKX (%&$*

LiggingNederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt in het areaal: gematigde en mediterrane klimaatzone

^Y/ytfyV/n
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Biotoop:kalkgraslanden,drogevoedselarmegraslanden

~~TTT—~-3£^J
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Specifiekeeisen:ruige graslanden

Kommadikkopje, kommavlinder
Hesperia comma

C^J^

Verspreidingsgebied: palaearctisch

" ^ * > \

Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%

I
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Zwaartepunt in het areaal: gematigde en mediterrane klimaatzone
Biotoop:droge heide, stuifzanden

^vj&/%$
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Specifieke eisen:zeer schrale, grazige vegetaties
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Groot dikkopje
Ochlodes venata
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:gematigde klimaatzone
Biotoop: laagveenmoerassen, natte (broek)bossen, kalkgraslanden, droge voedselarme graslanden
Specifieke eisen:ruige,grazige zomen
Koninginnepage
Papilio machaon
7\

/

/

Ir?o

Verspreidingsgebied: holarctisch
Ligging Nederland: submarginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 1%

\

Âr{\/ (è^Êf*

Zwaartepunt in het areaal: gematigd-continentale
enmediterrane klimaatzone
Biotoop:kalkgraslanden,drogevoedselarmegraslanden, laagveenmoerassen
Specifieke eisen: landschapstype, open veld met
markanteplekkenalsheuveltoppenengrazigevegetaties met bepaalde schermbloemige soorten

Groot geaderdwitje
Aporia crataegi
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: submarginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt in het areaal: gematigd-continentale
enmediterrane klimaatzone
Biotoop: kalkrijke bosranden,droge bossen
Specifieke eisen:openbostypen,mantels meto.a.
lijsterbes of sleedoorn

^VJU%%$

f

T3t~-~~^?fcb \

• i ü ' ' M <tf J|
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Groot koolwitje
/ \ ^ / r

/

P/er/s brassicae

JffrL^

ïïmàX^
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: centraal
1

Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%

*0Ày/y%ffîx/ïïf//K7Ç9T7ik

^Y/yy/yyß

?

^*~

Zwaartepunt inhetareaal: gematigde enmediterrane klimaatzone
Biotoop:bouwland,voedselrijkebosranden,tuinen
enparken

]?*-—--3z^C

j^O^^rA^^mrTfyJi

V>z^

^"'\

<& %

Specifieke eisen: pioniervegetaties ofzomenmet
grote kruisbloemige soorten
Knollewitje, klein koolwitje

N^/

/

/

Pierisrapae

ƒjyo

T> \\r\

^
Verspreidingsgebied: palaearctisch, thansholarctisch
LiggingNederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 1%
Zwaartepunt inhetareaal: gematigde enmediterrane klimaatzone
Biotoop: bouwland, voedselrijke bosranden, kaalslagen,tuinen en parken

' ^^M^~~~E^^äc
_f^^^rA^^m/7f>^A.

'Ç&jV

• Ü ^ T <zf »

Specifiekeeisen:pioniervegetatiemetkruisbloemige soorten
Geaderd witje, klein geaderdwitje
Pierisnapi

TW>$M$^
/ x ~ v -/ T / *Ji%zw'

\

Verspreidingsgebied: palaearctisch, thansholarctisch

Mffskl fäjßj'

Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 1%
Zwaartepunt inhetareaal:gematigde klimaatzone
Biotoop: nattevoedselrijkegraslanden,bouwland,
voedselrijke bosranden,kaalslagen,tuinenenparken

o

tƒ

s U *

•^7\cf

»

Specifiekeeisen:kortetotvrij ruigevegetaties met
kruisbloemige soorten
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Oranjetip

OK1>5^\

/"^y r / _j$f&/

Anthocharis cardamines
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:gematigde klimaatzone
Biotoop: nattevoedselrijke graslanden,voedselrijkevochtige bossen,voedselrijke bosranden
Specifieke eisen: zomen met bepaalde kruisbloemige soorten

l

^nYl

Tß' •

Oranje luzernevlinder
Colias crocea

/^-^/r

/ JfJ

LVV\^
;*ÜT *\

Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland:submarginaal,alleen indezomer aanwezig
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10%
Zwaartepunt in het areaal: mediterrane klimaatzone
Biotoop: bouwland, droge voedselarme graslanden

^\2tt£&f

r

~z§r—--S&ï^iJ

^>$ZÏ&^ZZ>ZZ2>TX^^

Specifieke eisen:lagevegetatiesdieaanhet begin
vande groeicyclus zijn metvlinderbloemigesoorten

'

^ES*TäF&

Gele luzernevlinder
Coliashyale
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: submarginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt in het areaal: gematigd-continentale
klimaatzone
Biotoop: bouwland, kalkgraslanden, droge voedselarme graslanden
Specifieke eisen: lage vegetaties met bepaalde
vlinderbloemige soorten

^ \

Jyf ? ^^~~~~~~y-ih--~2lj?L_ A \ l

i

T/ir «

^ ^ i ^ l
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AA xs\ ^
C

Citroentje,cttroenvlinder
Gonepteryxrhamni
Verspreidingsgebied: palaearctisch

J$ßwJ vËÊât^

LiggingNederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:gematigde klimaatzone
Biotoop:natte (broek)bossen,voedselrijkevochtigebossen,kalkrijkebossen,droge bossen

^\/Z%/%a\ 9^^~^~~^h~-~^i^h X

•to?n<7b

Specifieke eisen:open bossen en struweelranden
metsporkehout of wegedoorn

Sleedoornpage
Theclabetulae
/

\

/

r

/

J*r^

U^Ä^

Verspreidingsgebied: palaearctisch
LiggingNederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:gematigde klimaatzone
Biotoop: kalkrijke bossen, struikgewas, tuinen en
parken
Specifieke eisen: parklandschap met sleedoornstruwelen

Eikepage
Quercusia quercus

/ \ / r

/

jip

QIV
;*iiii^s\

Verspreidingsgebied:westpalaearctisch
LiggingNederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10%
Zwaartepunt in het areaal:gematigde en mediterrane klimaatzone
Biotoop:kalkrijkebossen,drogebossen,tuinenen
parken

^Yj$/$fl

f

^ — ^ 2 ä ^ l - f i

Specifieke eisen:groepjesvaneikebomen
• ^ • n ^ h
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Bruine eikepage
Satyrium ilicis
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
Zwaartepunt inhetareaal:gematigde ensubmediterrane klimaatzone
Biotoop: kalkrijke bossen,droge bossen
Specifieke eisen:openbossenof kreupelhout met
eikestruiken

lepepage
Satyriumw-album
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:gematigde klimaatzone
Biotoop:kalkrijkebossen,drogebossen,tuinenen
parken
Specifieke eisen:groepjes met iepebomen

l

Th -

•£?\<7h

Pruimepage
Fixsenia pruni
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: subcentraal, alleen als dwaalgast waargenomen

»lin \

Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:gematigde klimaatzone
Biotoop: kalkrijke bosranden
Specifieke eisen: parklandschap met opgaande
sleedoornstruwelen

^ \ ^ \
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Groentje
Callophrysrubi
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt in het areaal: koele tot mediterrane
klimaatzone
Biotoop:natteheideenhoogveen,kalkgraslanden,
droge heide
Specifieke eisen: vegetaties met Ericaceae of Leguminosaeoparme bodemtypen
Vuurvlindertje, kleine vuurvlinder
JTZ

/ ^ \ / r

/

Lycaenaphlaeas
/22\ \ ^ ^

Verspreidingsgebied: holarctisch
Ligging Nederland:centraal

%f

Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 1%
Zwaartepunt in het areaal: koele tot mediterrane
klimaatzone

^v&s/ßn f^*~* p
v>?3i
2 *

iu&ä,

m^\3%

Biotoop: vochtige bemeste graslanden, kalkgraslanden,drogevoedselarmegraslanden,droge heide,tuinenenparken
Specifiekeeisen:kortegrazigevegetatiesmetlage
zuringsoorten
Grote vuurvlinder
Lycaenadisparbatava

//^~^yf

/

jfj

[ is5V«c^V^n

Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 100%
Zwaartepunt in het areaal: Nederland; Friesland,
Noordwest-Overijssel
Biotoop:laagveenmoerassen

<

Specifiekeeisen:ruigemoerasvegetatiesmetgrote
waterzuringwaarinzomenmetlagevegetatietypen
optreden inoppervlaktenvanmeerdan70ha

n e ^~" ^THIL-JV ZN(

[/

JK' -

>S^|2? h
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Grote vuurvlinder s.l.

/ ^ \ / T 1 JaA

Lycaena dispar
Verspreidingsgebied:palaearctisch

/

IJ».?/ ^vfi<

{AS\^
ïoÊL \

Ligging Nederland: centraal, disjunct zie ondersoort
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:gematigde ensubmediterrane klimaatzone
r-fl f

^\

Biotoop: laagveenmoerassen, natte voedselrijke
graslanden

T^r—-—^JA^-I

l

TK' •

^S^T^h

Specifieke eisen: open, moerassige ruigten met
grotezuringsoorten enaanwezigheid vanzomen
Rode vuurvlinder
Lycaena hippothoe
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: submarginaal, uitgestorven
omstreeks 1955

/ .*#wlfP f\ÊM%?MÊ%

/^^Jf
\

Jer%\/

Büffli*

Westeuropees oppervlakte-aandeel:1%
/ ç ^

Zwaartepunt inhetareaal:koele klimaatzone

y û>, K%&£%ûlr

Biotoop: nattevoedselarme graslanden
Specifieke eisen:vrij lage grazige vegetaties met
veldzuring, bijvoorkeur opdrassige bodem

l

Tp' •

^1^1

Bruine vuurvlinder
Lycaenatityrus

/^~*^J r J jd/f
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: submarginaal

/

IJM2

^U^~P

[ Vvu^
x(4\

\

Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt in het areaal: gematigde en mediterrane klimaatzone
Biotoop:kalkgraslanden,drogevoedselarmegraslanden,droge heide
Specifiekeeisen:vrijlagevegetatiesmetveldzuring
of schapezuring

^l

^fl

l

r

^

T-f-~-~2?0fe>>\

Tp' *

•tÜ'j^T d h
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Zilverblauwtje, (vuil)boomblauwtje

TW$^

\

J$ißeJ

EÈt0f

Celastrina argiolus
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt in het areaal: koele tot mediterrane
klimaatzone

^yyZ/y/yyn

f

Biotoop: droge heide, kalkrijke bosranden, droge
bossen,tuinen en parken

v*~~—P1r-~--^6fo\\

^ v ^ ^ ^ ^ ^ ^ v ^ K ^ i VZrffi

Specifieke eisen: bloemknoppen enjonge vruchtendragende struikenen kruiden
Dwergblauwtje
Cupido minimus

/ \ / r

1

/ Jjfê

JœiïHA $Ëp$if

\

f ^^^LA-^

Verspreidingsgebied: palaearctisch

sêÉÈ^r*\

Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:koeletot submediterrane klimaatzone

/ƒ **r*"

l

Biotoop:kalkgraslanden,drogevoedselarmegraslanden
IT—-~~^^^À

Specifieke eisen: open, grazige vegetaties met
wondklaver

T/5'«

Klaverblauwtje
Cyanirissemiargus

/ ^ / r

/ jijfOî

^Ék^V
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:gematigde klimaatzone
Biotoop: droge voedselarme graslanden, droge
bossen

1

Specifieke eisen:open,grazigevegetaties metrode klaver of overeenkomstige soorten

/ƒ ? ^^~~~~~7Tr~-—^^^i

^3K

4i'^T c^ h
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Tijmblauwtje
Maculinea arion
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: centraal, uitgestorven omstreeks 1964
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:gematigde klimaatzone
Biotoop:drogevoedselarme graslanden
Specifiekeeisen:zeerkorteenopenvegetatiesmet
tijm (of marjolein) enwaardmier

Duingentiaanblauwtje
Maculinea alcon arenaria
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: centraal, uitgestorven omstreeks 1980
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 100%
Zwaartepunt inhetareaal:West-Nederland
Biotoop: natte voedselarme graslanden, droge
voedselarme graslanden
Specifieke eisen: vrij lage grazige vegetaties met
klokjesgentiaanofkruisbladgentiaanenwaardmier

Gentiaanblauwtje s.l.
Maculinea alcon

/ \ / f

/ JfÂ

lÀùÀr"

Verspreidingsgebied:palaearctisch
Ligging Nederland: centraal, disjunct zie ondersoort
Westeuropees oppervlakte-aandeel:10%
Zwaartepunt inhetareaal:gematigde klimaatzone
Biotoop: natteheideenhoogveen, kalkgraslanden
Specifieke eisen:vrij lage grazige vegetaties met
bepaalde gentianen enwaardmieren
[ I

J JS

\

167

Internationale betekenisterrestrische fauna

Pimpernelblauwtje
Maculinea telejus
Verspreidingsgebied:palaearctisch
Ligging Nederland: submarginaal, uitgestorven
omstreeks 1970,herintroductie 1990
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:gematigde klimaatzone
Biotoop:laagveenmoerassen
Specifieke eisen: vrij ruige vegetaties met grote
pimpernel enwaardmier

Donker pimpernelblauwtje
Maculinea nausithous

/\Vr
/

/ JfJ

LJf</ ~ïr

0J

L^àiV^
S C ^ T M

mWÊMÊÊL

Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: marginaal, uitgestorven omstreeks 1975,herintroductie 1990
Westeuropees oppervlakte-aandeel:30%
Zwaartepunt inhet areaal:gematigde klimaatzone
Biotoop: laagveenmoerassen

l

T&'-

^Hr^j?

Specifieke eisen: ruige vegetaties met grote pimpernel enwaardmier, bijvoorkeur opdrassige bodem

Heideblauwtje

/?<JJm

>A^\s\ \

Plebejus argus
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt in het areaal:gematigde en mediterrane klimaatzone
Biotoop:natteheideenhoogveen,kalkgraslanden,
droge heide

l

TK'-

•£y\ <?p

Specifiekeeisen:lageenopenvegetatiemetstruikheide,dopheide ofvlinderbloemige soorten
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Vals heideblauwtje
Lycaeides idas

N/

/

^ s / f
Verspreidingsgebied: holarctisch

IfMzr'

Ligging Nederland: submarginaal, disjunct, uitgestorvenvoor 1982

E - I 5 * S P ' ^ 3 F_^v

Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 1%
Zwaartepunt inhet areaal: koele en gematigde
klimaatzone

v - ^ ' ?v^~~-—-HL.

Biotoop: kalkgraslanden,droge heide

«s^r '

Specifieke eisen: lage en open vegetaties met
struikheide, rijsbesofvlinderbloemige soorten

p&.3p
^

>

V^i

Veenbesblauwtje
Vacciniina optilete

/ \ / r

/ ijjfflw,

fWÊ%?MÊM

Verspreidingsgebied: holarctisch
Ligging Nederland: marginaal

\

jtyk\/

duM*

^~n*^*~

TTr—-^J^i_I

Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 1%
Zwaartepunt inhetareaal:koele klimaatzone
Biotoop: natte heide en hoogveen
Specifieke eisen:lagevegetaties met veenbes,lavendelheide,vossebes of rijsbes

l

[/

Tg' •

^5\^p

Bruin blauwtje
Aricia agestis
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland:centraal

/ \ / r / JfJ

lTu^

/Jm7/ *-n&>~?'rf^X~*K

/

Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Zwaartepunt in het areaal: gematigde en mediterrane klimaatzone
Biotoop:kalkgraslanden,drogevoedselarmegraslanden
Specifieke eisen:lage enopenvegetaties metreigersbek of zonneroosje

^ \

n

l

f

^~~~~~rlr--~-ify>}i \

IK'-

•^LrTcf h
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Icarusblauwtje

/ jijg|§; fWwgföZTT^.

/ \ / f

Polyommatusicarus
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt in het areaal: koele tot mediterrane
klimaatzone

^Y/z/Z/Zm,^"~~/§r—3£2feii

^^^^J^J[i*

-i^\<fh

Biotoop: kalkrijk verlaten bouwland, kalkgraslanden, drogevoedselarmegraslanden,tuinenenparken
Specifieke eisen:lage enopenvegetaties met rolklaver of andere kruidachtige vlinderbloemige
soorten
Grote weerschijnvlinder
Apaturairis

/

/4^/T~U~~k i-^y—TA
aßftfll^ \

Verspreidingsgebied:palaearctisch
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:10%
Zwaartepunt inhetareaal:gematigde loofboszone
Biotoop:voedselrijkevochtige bossen

^l

^7

f

^

~T^~~^J^JL

••^'•rfc? h

Specifiekeeisen:openbossenmetwilgenstruweel,
bijvoorkeur indenabijheidvanwater

Grote ijsvogelvlinder
Limenitis populi

/ jtrr^<>

/*-^J[T

Verspreidingsgebied:palaearctisch

C Ar^Xl

LiggingNederland: submarginaal

nEEfi

Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt in het areaal: koele en gematigde
loofboszone
Biotoop:voedselrijkevochtige bossen

t

// ?^

J7

-

^

Tp' •

Specifiekeeisen:openbossen met ratelpopulier

A^(

•^'•"Hc? - b
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Kleine ijsvogelvlinder

/ ^ \ / T 1 JfJ

LimenitisCamilla

[iv^
SÎCÊÀ

Verspreidingsgebied: palaearctisch

*\

Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10%
Zwaartepunt inhetareaal:gematigde loofboszone
Biotoop:voedselrijkevochtige bossen
Specifiekeeisen:openbossenmetkamperfoeliein

^~n ? ^ ~ ^ J ^ 1

l

de ondergroei

l

X!~ïHp^ï

Tp »

Dagpauwoog
Inachis io

jÉL?^
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland:centraal

sllll§\*\

MffîwJ fäjfzf1'

\

Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:gematigde klimaatzone
Biotoop: voedselrijke natte pioniervegetaties, humusrijk verlaten bouwland, voedselrijke bosranden,tuinenen parken
Specifieke eisen:zoomvegetaties met brandnetel,
bijvoorkeur inde nabijheidvanwater

l/^^-/7 f ^ izt~~-~-5&&l

yv_^/ —^i

*&£,!?'

^L$v,

••^••Mc? b

Distelvlinder
Cynthia cardui
Verspreidingsgebied: holarctisch

/ \ / r

fpOvÀ

/

Ligging Nederland:submarginaal, alleen indezomer aanwezig

/fè

Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 1%
Zwaartepunt inhet areaal: mediterrane klimaatzone
Biotoop: kalkrijk verlaten bouwland, droog voedselrijk verlatenbouwland,droge bemestegraslanden,tuinenen parken
Specifieke eisen: open vegetaties met distel- of
kaasjeskruidsoorten

/

•v~3**k7^%2i

^YZttZW
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^ *~~~~L'

ü

B4É!^
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Atalanta
Vanessa atalanta

-TfyW^

Verspreidingsgebied: holarctisch

r£ùyjf

y$Çu
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Ligging Nederland: submarginaal, alleen indezomer aanwezig
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 1%
Zwaartepunt in hetareaal:mediterrane klimaatzone

7$ r^*~~""-~25x—--§x^&J

Àzzx^/J ^^
W/J77777^^f

'

Biotoop:voedselrijkebosranden,tuinenenparken

r

&jl

Specifiekeeisen:zomenenbosrandenmetbrandnetels

Rouwmantel
/ \ / r

\

/

Nymphalisantiopa

J^VM

Verspreidingsgebied: holarctisch

ŒM0f

Jr^V

LiggingNederland: submarginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 1%
Zwaartepunt in het areaal: koele en gematigde
continentale klimaatzone
Biotoop:voedselrijke vochtige bossen

t

/ƒ f^^~~--CjL__*bz?&l

l

77T >

•4^^j^n

Specifieke eisen: open bossen of bosranden, bij
voorkeur met wilgenstruweel

Grote vos
Nymphalis polychloros
/ ^ J r /

jÉ^r^

hÀSX^
xtfÊzk \

Verspreidingsgebied: palaearctisch
LiggingNederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt in het areaal: gematigde en mediterrane klimaatzone
Biotoop: voedselrijke vochtige bossen, tuinen en
parken

^vZZûfén

f

Kjh~—~^2feJ*

•^'•FTc? h

Specifieke eisen: bosranden met vrijstaande bomenvan iep,wilg ofzoete kers
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Kleine vos
Aglais urticae
Verspreidingsgebied: palaearctisch

/ \ / r

/

j$ç%//

fyMfek ^

C J$whl Pfàt0f

Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt in het areaal: koele en gematigde
klimaatzone
Biotoop: droge bemeste graslanden, voedselrijke
bosranden,tuinenen parken

^\$/zLn *^*

Specifieke eisen: zomen met brandnetel in het
openveld

L/

2§r~——3&^J
J !f

^S^yé\

*

Gehakkelde aurelia
Polygoniac-album
/ ~ \ / r

/jJ%fc<%

jTykjj

ff

ÉÊÉA^

Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland:centraal

(

ri§$

Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:gematigdeensubmediterrane klimaatzone
Biotoop: voedselrijke vochtige bossen, tuinen en
parken
Specifieke eisen:open bossen en bosranden met
brandnetel,hop,aalbesof struweelvanwilg of iep

^v222/Ä ***

^W%%?

2â]L-_Z^s£^i

TK-»

^S?TifX

Landkaartje
Araschnia levana

/ \ ~ y f / jJfr
Verspreidingsgebied: palaearctisch

lÀSX^
*zE%\ *\

Ligging Nederland:subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:10%
Zwaartepunt inhetareaal:gematigde klimaatzone
Biotoop: voedselrijke vochtige bossen, tuinen en
parken
Specifieke eisen: zomen met brandnetel in open
bossenofaan bosranden

J7

Jh'-

^®nr^I
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Keizersmantel
Argynnis paphia
rffâXfr. * \

Verspreidingsgebied:palaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt in hetareaal:koeletot submediterrane klimaatzone
Biotoop: kalkrijke bosranden, droge voedselrijke
bossen

^£?T&h

Specifieke eisen: open bossenofbosranden met
viooltjes
Grote parelmoervlinder
Mesoacidalia aglaja

/ Jfrßfr r&^ysA ^

/ \ / r

Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: centraal

\ ^É^liv /siP^

Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal: koele en gematigde
klimaatzone

lr^^7 *

Biotoop: nattevoedselarme graslanden,kalkgraslanden,drogevoedselarmegraslanden,jongeduinen

^^^^jJr~~-^^^Ji

<^nj ^~y\*

•£r\<7

h

Specifiekeeisen:openveldmetkortevegetatiesen
viooltjes

Duinparelmoervlinder

/S\y T /
\

Fabriciana niobe

jÊJfr'

Jerky tŒÊnf*

iéÊ0ihi*\

Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
LiggingNederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:10%
Zwaartepunt inhet areaal: gematigd-continentale
klimaatzone
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fl

l

f

fT~~-s2^>.\

Xp -

Biotoop:kalkgraslanden,drogevoedselarmegraslanden,jonge duinen
Specifiekeeisen:openveldmetkortevegetatiesen
viooltjes
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Kleine parelmoervlinder
Issoria lathonia

/^///

Jffy {ÏSJ^
üÊwfo^K

Verspreidingsgebied:palaearctisch
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt in het areaal: gematigde en mediterrane klimaatzone
Biotoop: kalkrijk verlaten bouwland, kalkgraslanden,drogevoedselarmegraslanden,jongeduinen

^ ^ j ^ ^ . , ^ 1

"VT?"

Specifiekeeisen:openveldmetkortevegetatiesen
viooltjes
Spiraeaparelmoervlinder, purperstreepparelmoervlinder
Brenthis ino

^^^r^T

\ e l . vA \
/ \ ^ / r

/ ^rfriZZ

Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: submarginaal, uitgestorven
omstreeks 1962

1

•*--^3'N*^W^yy^vyy^^vv'

Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:koele klimaatzone
Biotoop: nattevoedselrijke graslanden
Specifieke eisen:moerassige ruigte met spirea

l

Th' -

•<£'ï*Tc7 h

Veenbesparelmoervlinder
Boloria aquilonaris
Verspreidingsgebied: palaearctisch

/^\/T

/.tJjfflM/

fW&fèMÊt/

Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:1%
Zwaartepunt inhetareaal:koele klimaatzone
Biotoop: natte heide en hoogveen
Specifieke eisen:lage, moerassige vegetaties met
veenbes

l/

J l)
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Zilveren maan
Clossianaselene
Verspreidingsgebied: holarctisch

VÈMÓ*

Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <1%
Zwaartepunt inhet areaal: koele engematigde
klimaatzone

t.

/JTf ^ * - f ^ L ^ ^ ^ N f

yvj—-~--Ji^^1 L&¥^

^2^-r^T

Biotoop:nattevoedselarmegraslanden,laagveenmoerassen,drogevoedselarme graslanden
Specifiekeeisen:grazige,bijvoorkeur moerassige,
vegetaties met viooltjes

Zilvervlek
Clossianaeuphrosyne

/

x

\ /

r

/

> i w fjÊÊ%$ÊÈ%

Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: centraal, uitgestorven omstreeks 1959
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt in het areaal: koele engematigde
klimaatzone

I

^7 *^~"

l

Biotoop:kalkgraslanden,drogevoedselarmegraslanden, kalkrijke bosrai.den

nr~—3&&1

T p ' <•

•<4£'ÏMc? h

Specifieke eisen: grazige vegetaties met zomen
waarinviooltjes voorkomen
Veldvlekvlinder, veldparelmoervlinder
Melitaeacinxia

/

V

^ /

r

/
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jfk*t^

i

*^r^\

Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: centraal, uitgestorven omstreeks 1983
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%

1

>rrx^^^^^^7t^^W^

Zwaartepunt inhetareaal:gematigde klimaatzone
Biotoop:drogevoedselarme graslanden

l[ ^\rjf

r

^^~~^TT-~-~~^^fy.l

/Mfcv.

Specifiekeeisen:open,grazigevegetaties met ruigeof smalleweegbree
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Donkere vlekvlinder, woudparelmoervlinder

/ \ / r

Melitaea diamina
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: submarginaal, uitgestorven
omstreeks 1960
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:gematigde klimaatzone
Biotoop:kalkrijkemoerassen,kalkrijkebosranden,
nattevoedselrijke graslanden
Specifieke eisen: ruige vegetaties met valeriaansoorten, bijvoorkeur opdrassige plaatsen

C

/

OJV
avilir\

JsÀ

Arkll tnÀJ^fi

i

/ƒ *v*

l

rjh——^JAM

^Hr^I
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Bosvlekvlinder, bosparelmoervlinder
Mellicta athalia
/ \ / r

{•ßr"

/

WÈiÙr^

Verspreidingsgebied: palaearctisch
f

LiggingNederland: centraal

$ùÊa

Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt in het areaal: koele en gematigde
klimaatzone
Biotoop:droge bossen
Specifieke eisen: open bossen of bosranden met
hengel,weegbree of ereprijs

Y ""^/T f ^^"^^"7-4---

ç3?'

iiJüTi

^2^\&h

Moerasvlekvlinder, moerasparelmoervlinder
Eurodryasaurinia
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: centraal, uitgestorven omstreeks 1982

/^^yT / Jf/

OäFlir

fù&X^

^^rfM

Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10%
Zwaartepunt inhetareaal:gematigde klimaatzone
Biotoop: nattevoedselarme graslanden, kalkgraslanden
Specifieke eisen:vrij ruige,grazige vegetaties met
blauweknoop ofduifkruid

?^l

rP'*

' ü ' ^ T <3 h
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Dambordje

y/^y

/
\

T 1

Melanargiagalathea

jfÀ

LM«?/ ^fïè~7
Àrhll
ffàJ^

^?^r*»\

Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%
Zwaartepunt inhetareaal: gematigde enmediterrane klimaatzone

^YJ//A$

Biotoop:kalkgraslanden,drogevoedselarmegraslanden

* ^ - S Z ^ > J

c

^S^^TTT^X, * %?r '

^S^y^p

Specifieke eisen:ruigemaaropengrazigevegetaties
Heidevlinder
Hipparchia semele

/ \ / r
C

/ J^P

J&rßki/ t&jUt*

lliÄ^
«*iÉT \

Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%
Zwaartepunt in het areaal: koele tot mediterrane
klimaatzone
Biotoop:droge heide,jongeduinen, stuifzanden
Specifiekeeisen:korteenopenvegetatiesoparme
endroge bodemtypen

^xZws/ß t^~~ Tjr—-~&%&i

I

TK"«

•i'n^b

Kleine heidevlinder
Neohipparchia statilinus
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: marginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10%
Zwaartepunt inhetareaal:gematigde enmediterrane klimaatzone
Biotoop: stuifzanden
Specifiekeeisen:korteenzeeropenvegetatiesop
droge en zeerarme bodemtypen
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Bruin zandoogje
Maniola jurtina
Verspreidingsgebied:westpalaearctisch
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%
Zwaartepunt inhetareaal:gematigde enmediterane klimaatzone
Biotoop: laagveenmoerassen, natte voedselrijke
graslanden, kalkgraslanden,droge bemeste graslanden, kaalslagen
Specifieke eisen:vrij ruige grazige vegetaties, bij
voorkeur met zomen
Oranje zandoogje
Pyroniatithonus
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:30%
Zwaartepunt inhetareaal:atlantischgematigdeen
mediterrane klimaatzone
Biotoop: vochtig verlaten bouwland, voedselrijke
vochtigebossen,kalkgraslanden,kalkrijkebosranden,voedselrijke bosranden, kaalslagen
Specifieke eisen:vrij ruige grazigevegetaties, met
namezomen langs struweel
Veenhooibeestje
Coenonymphatullia

/ \ V r / Jfr"

iïffl&fëbzz^

Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: centraal

\

MI^YLI

a ^ ^

Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:koele klimaatzone
Biotoop: natteheide en hoogveen
Specifieke eisen: ruige, grazige vegetaties, bijna
uitsluitend inombrotrofe moerassen

^\

/ƒe^* •—f4^2\^[
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Hooibeestje
/~~\/T I

jjjrrhri

WÈL*\^
«llilliy\

Coenonymphapamphilus
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%

^nVj

%ÊÊÊz?^rp' *

Zwaartepunt in het areaal: koele tot mediterrane
klimaatzone
Biotoop:drogerezoutmoerassen,vochtigverlaten
bouwland, kalkgraslanden, droge voedselarme
graslanden, droge heide, jonge duinen, droge
kwelders
Specifieke eisen:korte tot vrij ruige, open grazige
vegetaties
Tweekleurig hooibeestje

/ ^ \ y '

/ j r f ^

[ iv\^

jerky

éE!xbf

aC41~"*\

\
1

Coenonymphaarcania
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: submarginaal, na 1986 niet
meer waargenomen

•VT^fi&jnÇLory^ V//22&6y/

Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%
Zwaartepunt inhetareaal:gematigde klimaatzone
^l

/ƒ fV^ £X-—S*&2&\

\

7/5' «

Biotoop:kalkgraslanden,drogevoedselarmegraslanden, kalkrijke bosranden
•«^'•'Mc? h

Specifieke eisen: vrij ruige, open grazige vegetaties,bijvoorkeur zomen
Zilverstreephooibeestje
Coenonymphahero

/^-^J
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*
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lASX^
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Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: submarginaal, uitgestorven
omstreeks 1957
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt inhetareaal:gematigde klimaatzone

H f^

^ \

\\

Biotoop: natte voedselarme graslanden, kalkrijke
bosranden

Î H L J \ ~X (
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•^r\<7

h

Specifieke eisen: vrij ruige grazige vegetaties in
open bossen of aan bosranden, bij voorkeur op
drassige bodemtypen
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Koevinkje

/^\/r

Aphantopushyperantus
Verspreidingsgebied: palaearctisch

/ JSr& ,

" ^ ^ ö i

J^ffyil vlÊ%iif

\

jÉkv\^

Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10%
Zwaartepunt in het areaal: koele en gematigde
klimaatzone
Biotoop: vochtig verlaten bouwland, kalkgraslanden, droge bossen,voedselrijke bosranden, kaalslagen
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s-flf ^

/J-—^Xj^ll
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Specifiekeeisen:vrijruigegrazigevegetaties,vooralzomenlangsstruwelenofbosranden
Bont zandoogje
Pararge aegeria
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland:centraal

\

j&i
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JzffiizJ dSD* *ÊmZ*\

Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Zwaartepunt inhetareaal:gematigde enmediterrane boszone
Biotoop: kalkrijke bosranden, kalkrijke bossen,
voedselrijkebosranden,drogevoedselrijkebossen
Specifieke eisen: open bossen of bosrandenmet
plaatselijkvrij ruige grazige ondergroei

^vZ/s/ßn

T

^

2§r—--ZzZ&J*

^^^k^^7^jL^^
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Argusvlinder
Lasiommatamegera
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%
Zwaartepunt inhetareaal:gematigde enmediterrane klimaatzone
Biotoop:kalkgraslanden,drogevoedselarmegraslanden,droge bemeste graslanden,tuinen enparken
Specifieke eisen: kortetotvrij ruige grazige vegetaties met open plekken van kale grond ofmet
zomen

{

Mafien fflteP

^YZ&M$ *'*"—l§r——Sz&J
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3.4. Amfibieën(Amphibia)

LWS\"
jén[\~^\

Vuursalamander
Salamandra salamandra
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: marginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:30%
Zwaartepunt in het areaal: zuidelijk deel van het
areaal, behalve hooggebergte

^^z*Àzzzzzz7uÀ^*^r

'

^SJNtfH*

Biotoop:Bronbossen.
Specifieke eisen: Natte bossen in heuvelland met
bronnenenbeekjesmetschoon,zuurstofrijkwater.
Kleine watersalamander

/ V / T

Triturus vulgaris

ÀVï

/

Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: centraal

^X

*J1

r

éïÊzfa

Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%

'ffîZÇ?i0,

Zwaartepunt in het areaal: centrale deel van het
areaal

^~~~~~~~TJr~~

rr^iP ' tëxfW^
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Biotoop: oligotroof en eutroof water; oevers van
eutroof water; laagveenmoerassen; kalkrijkemoerassen; natte voedselarme en -rijke graslanden;
natteheidenenhoogveen;vochtigverlaten bouwland; natteenjongevoedselrijkevochtigebossen;
kalkgrasianden.
Specifieke eisen: Permanente wateren met stilstaandwater inkleinschalig landschap.
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Kamsalamander
Trituruscristatus
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: centraal

v
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Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
Zwaartepunt inhetareaal:onbekend

I

Biotoop: Eutroof water; oevers van eutroof water;
laagveenmoerassen; kalkrijke moerassen; natte
voedselarme en -rijke graslanden; natte en jonge
voedselrijkevochtige bossen;kalkgraslanden.

•vrSß>$7799LU[yy/

^n r^^
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Specifieke eisen:Onbeschaduwde, nietdroogvallende wateren met stilstaand water en met een
goed ontwikkelde submerse vegetatie; in kleinschalige landschappen met bossen, bosjes, houtwallen,enhoogopgaande kruidenbegroeiingen.
Alpenwatersalamander
/

Triturusalpestris
Verspreidingsgebied:zuiver Europees
Ligging Nederland: subcentraal

/
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Westeuropees oppervlakte-aandeel:45%
Zwaartepunt in het areaal: zuidelijk deel van het
areaal
Biotoop: oligotroof water; eutroof water; oevers
van eutroof water; kalkrijke moerassen; natte
voedselarme en voedselrijke graslanden; natte
bossen;jongevoedselrijkevochtige bossen;kalkgraslanden; kalkrijke bossen; droge voedselrijke
bossen.
Specifiekeeisen:Moerassen,poelen,sloten,karresporen,alofniet beschaduwd;overwegend inbebostegebieden.

Tp' «
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Vinpootsalamander

/
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Trituras helveticus
Verspreidingsgebied:zuiver Europees
Ligging Nederland: submarginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:85%
Zwaartepunt inhet areaal: zuidelijk deel van het
areaal, behalve hooggebergte
Biotoop: Oligotroof water; eutroof water; oevers
van eutroof water; natte voedselarmegraslanden;
natteheidenenhoogveen;nattebossen.

/ƒ f *^~"~7-i)L—!hj/bv_i
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Specifieke eisen: Alofniet beschaduwde poelen,
sloten, envennen inbebostegebieden.
Vroedmeesterpad
Alytes obstetricans

/ x \ / / ' / *i£>

Verspreidingsgebied:westpalaearctisch

[ lv^
«f«!

M

Ligging Nederland: marginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:60%
Zwaartepunt inhet areaal: zuidelijk deel van het
areaal, behalve hooggebergte

^ l&///$ f ^—TTr-——^J^it
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Biotoop: eutroof water; oevers van eutroof water;
nattevoedselrijke graslanden;voedselarme vochtige pioniervegetaties; vochtig verlaten bouwland;
jonge voedselrijke vochtige bossen;kalkrijkverlaten bouwland; kalkgraslanden; kalkrijke bosranden; randenvanvoedselrijke bossen;struikgewas.
Specifieke eisen:poelen inbouwland,graslanden
bosranden inbosachtige gebieden inhet heuvellandop plaatsen metdeelskale stenigebodems.
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Geelbuikvuurpad
Bombinavariegata

/ V / T

/ JsA

Verspreidingsgebied:zuiver Europees
LiggingNederland: marginaal

L^^V"
«?dT * \

Westeuropees oppervlakte-aandeel:30%
Zwaartepunt in het areaal: zuidelijk deel van het
areaal,behalve hooggebergte
Biotoop: eutroof water; oevers van eutroof water;
kalkrijke moerassen; natte voedselrijke graslanden; voedselrijke natte pioniervegetaties; jonge
voedselrijkevochtigebossen;kalkgraslanden;kalkrijke bosranden;randenvanvoedselrijkebossen.

,ƒ f ^ 7 T - - ^ ^ *
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Specifiekeeisen:ondiepe poelen,drasland enkarresporen in het heuvelland op plaatsen met
pioniervegetaties ineenbosachtigeomgeving.
Boomkikker
Hylaarborea

/ \ / r / JfJ

Verspreidingsgebied:westpalaearctisch

iÜX^
yïrvt \

Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:15%
Zwaartepunt in het areaal: centrale deel van het
areaal,behalve hooggebergte
Biotoop: eutroof water; oevers van eutroof water;
nattevoedselarme envoedselrijke graslanden.
Specifieke eisen: moerassen en netwerken van
zonnige, niet droogvallende poelen met een rijke
submerse vegetatie in een kleinschalig landschap
met struweel,bramenenhoge kruidenvegetaties.

if

/ƒ f^*~~~~~yf~~JO?0fa l

•£?\
l^~~^^-\tl_

^->x

Cfh

185

Internationale betekenisterrestrische fauna

Knoflookpad
Pelobatesfuscus
Verspreidingsgebied:westpalaearctisch
LiggingNederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:10%
Zwaartepunt in het areaal: oostelijk deel van het
areaal, behalve hooggebergte
Biotoop: oligotroof water; eutroof water; oevers
vaneutroofwater;kalkrijkemoerassen;nattevoedselarme en voedselrijke graslanden; bouwland;
kalkrijkbouwland;kalkrijkendroogvoedselrijkverlaten bouwland;droge heidenenbossen.
Specifieke eisen: waterhoudende poelen en vennen op zandgrond in een landschap met akkers
en/ofstuifduinen.

T

Gewone pad

/

Bufobufo
Verspreidingsgebied:westpalaearctisch

%<?

Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%
Zwaartepunt in het areaal: centrale deel van het
areaal, behalve hooggebergte
^Vj%yy2$
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Biotoop: oligotroof en eutroof water; oevers van
eutroof water;laagveenmoerassen; kalkrijkemoerassen; natte voedselarme en -rijke graslanden;
natte heiden en hoogvenen; natte en jonge
voedselrijke vochtige bossen; kalkgraslanden;
kalkrijke bosranden;enbossen;randenvanvoedselrijke bossen;struikgewas.
Specifieke eisen: Allerlei wateren in kleinschalig
landschap met hoge grondwaterstanden.
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Rugstreeppad
Bufocalamita

/ \ ^ / T I
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Verspreidingsgebied: zuiver Europees

/

Ligging Nederland: centraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel:50%
Zwaartepunt inhetareaal:onbekend
Biotoop: oligotroof en eutroof water; oevers van
eutroof water;laagveenmoerassen; kalkrijkemoerassen; natte voedselarme en -rijke graslanden;
natte heiden;voedselarme vochtige envoedselrijke natte pioniervegetaties; vochtig verlaten bouwland; droge voedselarme graslanden; droge heiden; kaalslagen; sterk fluctuerende milieutypen;
jongeduinen.
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Specifiekeeisen:onbeschaduwdewaterenmetondiepe oeverzones, efemere wateren, of diepere
wateren met een zeer dichte submerse vegetatie,
inzandigegebieden.
Heikikker
Rana arvalis

/"\yT / jfrA

Verspreidingsgebied: westpalaearctisch

tfWÊfëMMy

Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:8%
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Zwaartepunt inhetareaal:onbekend
Biotoop: Oligotroof en eutroof water en oevers;
laagveenmoerassen; natte voedselarme graslanden; droge en natte heiden en hoogveen; natte
bossen; struikgewas.
Specifiekeeisen:Voedselarmetotmesotrofewateren op zand- en veengrond in bosachtige omgeving.
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Bruine kikker

rwßfa
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Rana temporaria
Verspreidingsgebied:westpalaearctisch
Ligging Nederland: centraal

%<?

Westeuropees oppervlakte-aandeel:12%
Zwaartepunt inhetareaal:onbekend
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Biotoop: oligotroof en eutroof water; oevers van
eutroof water; laagveenmoerassen; kalkrijkemoerassen; natte voedselarme en -rijke graslanden;
natte heiden en hoogveen; voedselrijke natte
pioniervegetaties; natte en jonge voedselrijke
vochtigebossen;kalkgraslanden;kalkrijkebosranden;kalkrijkebossen;randenvanvoedselrijkebossen;struikgewas.
Specifieke eisen: Allerlei wateren in kleinschalig
landschap met hogegrondwaterstanden.
Kleine groene kikker
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Rana lessonae
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch (samen
met Middelste groene kikker)
Ligging Nederland: subcentraal (samen met Middelste groene kikker)
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15% (samen
met Middelste groene kikker)
Zwaartepunt inhetareaal:onbekend
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Biotoop: oligotroof water; laagveenmoerassen;
natte voedselarme graslanden; natte heiden en
hoogveen.
Specifiekeeisen:heidevennenenkleinewaterenin
voedselarmgrasland.
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Grotegroene kikker
Rana ridibunda
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: marginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 3%
Zwaartepunt in het areaal: oostelijk deel van het
areaal, behalve hooggebergte
Biotoop: eutroof water; oevers van eutroof water;
laagveenmoerassen; natte voedselrijke graslanden.
Specifieke eisen: grote open voedselrijke wateren
en brede sloten in waterrijk polderland en langs
rivieren.
Middelste groene kikker
Ranakl. esculenta
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch (samen
met Kleinegroene kikker)
LiggingNederland:subcentraal (samenmetKleine
groene kikker)
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 14% (samen
met Kleinegroene kikker)
Zwaartepunt inhetareaal:onbekend
Biotoop: oügotroof water; eutroof water; oevers
van eutroof water; laagveenmoerassen; natte
voedselarme graslanden; natte voedselrijke graslanden; natteheiden enhoogveen.
Specifieke eisen: permanente wateren met goed
ontwikkeldedrijvende enoevervegetatie.
N.B.: DegroenekikkerszijninNederlanddoordrie
vormen vertegenwoordigd. De Middelste groene
kikker (Rana kl.esculenta) iseen bastaard,die uit
beideanderevormen kanontstaan.
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3.5. Reptielen(Reptilia)
Hazelworm
Anguis fragilis
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch

1

Ligging Nederland: centraal

^Cj^^^^^f^V^P^^'

Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
Zwaartepunt inhetareaal:onbekend
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Biotoop:kalkgraslanden,drogevoedselarmegraslanden,droge heiden,kalkrijkebosranden,kalkrijkebossen,drogebossen,randenvanvoedselrijke
bossen, droge voedselrijke bossen, kaalslagen,
struikgewas.
Specifieke eisen:zonbeschenen plaatsen met een
door kruiden, grassen, of mossen begroeidebodem.
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Zandhagedis
ff

\

Lacerta agilis
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Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 5%
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Zwaartepunt inhetareaal: centrale deel van het
areaal, behalve hooggebergte
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Biotoop: droge voedselarme graslanden, droge
heiden, kaalslagen,jongeduinen.
Specifieke eisen: droge, warme vegetaties (bij
voorkeuroudehogeheide)metopenzandplekken.
Levendbarende hagedis

/ / •
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Lacertavivipara
Verspreidingsgebied: palaearctisch
LiggingNederland: centraal

^

Westeuropees oppervlakte-aandeel: 5%
Zwaartepunt inhetareaal:onbekend
Biotoop: natte heiden enhoogveen, kalkgraslanden, droge voedselarme graslanden, droge heiden,drogebossen,kaalslagen,struikgewas,jonge
duinen.
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Specifieke eisen: zonbeschenen, warme plaatsen
met koeleofvochtige plekken.
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Muurhagedis
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Podarcis muralis
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Verspreidingsgebied:zuiver europees
Ligging Nederland: marginaal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel: 30%
Zwaartepunt in het areaal: zuidelijk deel vanhet
areaal, behalve hooggebergte
Biotoop:muren.
Specifieke eisen: zonbeschenen muren metspletenenrichelsenkruidenrijke begroeiingen aande
voet.
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Gladde slang
Coronella austriaca
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: centraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel:15%
Zwaartepunt in het areaal: centrale deel vanhet
areaal, behalve hooggebergte
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Biotoop:kalkgraslanden,drogevoedselarmegraslanden,droge heiden,kaalslagen,struikgewas.
Specifieke eisen: droge, warme vegetaties (bij
voorkeur oude hogeheide).

^B*~\&h
Ringslang
Natrixnatrix
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10%
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Zwaartepunt in het areaal: centrale deel vanhet
areaal, behalve hooggebergte
Biotoop: oevers vaneutroof water, laagveenmoerassen,nattevoedselarmegraslanden,nattevoedselrijkegraslanden,nattebossen,drogevoedselarmegraslanden,drogeheiden,randenvanvoedselrijkebossen,struikgewas.
Specifieke eisen: kleinschalig landschap meteen
complexvanwater,struikgewas, grasland,bos,of
heide, en met geschikte plaatsen om eieren te
leggen (mest-,compost- enbladerhopen).
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Adder

/ Jfw/fc, T^^^^^Ù'
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Wperaberus
Verspreidingsgebied: palaearctisch
LiggingNederland: centraal

jtY%il fäXW^

Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%
Zwaartepunt inhetareaal: onbekend
Biotoop:natteheidenenhoogveen,drogevoedselarmegraslanden,drogeheiden,kaalslagen,struikgewas.
t.

w7 ^^ ^

TTr~--~^Jl^iAj

l

Tp"«

•^£p\<? h

Specifieke eisen: heide en heischrale graslanden
(natendroog); bosrandenenhoutwallen opzandgrond; hoogvenen.
3.6. Zoogdieren
(Mammalia)
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Verspreidingsgebied:West-Europa enNoord-Rusland
LiggingNederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: ca.30%
Zwaartepunt van hetareaal:West-Europas.S.
Biotoop:kleinschalig parklandschapopvoedselrijkegrond,inhet bijzonder insub-urbaan milieu.
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Egel
Erinaceuseuropaeus Linnaeus, 1758
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Gewone bosspitsmuis

^^^^^^P

Sorexaraneus Linnaeus, 1758
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: ca 10%

,
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Zwaartepuntvanhetareaal:Rusland(erzijnechter
verschillende karyotypen)
Biotoop: vochtige en koele gebieden met dichte
kruid-ofstruikvegetatie opvoedselrijkegrond.
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Tweekleurige bosspitsmuis
Sorexcoronatus Millet,1828
Verspreidingsgebied:West-Europa;nietopdeBritse Eilanden
Ligging Nederland: submarginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: ca.90%
Zwaartepunt van hetareaal:Frankrijk
Biotoop:alsbijgewonebosspitsmuis,maarverliest
bijtoenemendevochtigheid enhoogteconcurrentie metdeze soort.

Dwergspitsmuis
Sorexminutus Linnaeus,1766

/ \ / r ' / j|g§p fjÊÊ%MÊÊï

Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt van hetareaal: Oost-Europa
Biotoop: hoge en dichte kruidvegetaties op koele
envochtige bodem.

Waterspitsmuis
Neomysfodiens (Pennant, 1771)
Verspreidingsgebied: palaearctisch. Zuidgrens in
ItaliëenBalkannietvolledigbekend.
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%
Zwaartepunt vanhetareaal:Oost-Europa
Biotoop:oeversvanmesotroof water.

WÊÊÊÊÊ?
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Veldspitsmuis
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Crocidura leucodon (Hermann,1780)
Verspreidingsgebied: palaearctisch. Noordgrens
door Sleeswijk-Holstein, Polen enOekraïne.
LiggingNederland: submarginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt vanhetareaal: Zuidoost-Europa
Biotoop: parklandschap metdroge,opendelen.
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Crocidura russuia (Hermann, 1780)
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Verspreidingsgebied: zuidwestpalaearctisch
Ligging Nederland: submarginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: ca.45%
Zwaartepunt vanhetareaal: Zuidwest-Europa
Biotoop: afhankelijk van breedtegraad. In Nederland open-enhalfopen gebied,vooralruderaal.
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Talpa europaea Linnaeus,1758
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: ca.20%
Zwaartepunt vanhetareaal: Midden-Europa
Biotoop: parklandschap opvoedselrijkebodem.
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Grote hoefijzerneus
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Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)

L^ÜV^
sT^T
\

Verspreidingsgebied: zuidpalaearctisch, discontinu
Ligging Nederland: marginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunten van het areaal:Zuid-Europa, Kaukasus,Zuid-China, Japan
Biotoop:Stijlezuidhellingen metloofbos,struikgewasenpermanentweilandbijwater.Overwintert in
grottene.d.
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Kleine hoefijzerneus
Rhinolophus hipposideros (Bechstein,1800)
Verspreidingsgebied: zuidwest-palaearctisch, ten
oosten vande Balkandiscontinu, inNederland na
sterke achteruitgang nade Tweede Wereldoorlog
sinds1970zeldzaamenna1983nietmeerwaargenomen.
Ligging Nederland: marginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10%
Zwaartepunt van hetareaal. Zuid-Europa
Biotoop:Valleienmetloofbos,struikgewas enweilanden in nabijheid vanwater. Overwintert in grotten.

Baardvleermuis
Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)
Verspreidingsgebied: palaearctisch, vaak niet
goed onderscheiden van Brandt's vleermuis.
Ligging Nederland: centraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt van het areaal: tussen de 40-ste en
50-ste breedtegraad
Biotoop:bosrandenenparklandschappeninnabijheidvanwater. Overwintert ingrottene.d.
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Brandt's vleermuis
Myotisbrandtii (Eversmann,1845)
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Zwaartepunt vanhetareaal: tussen de50-steen
60-ste breedtegraad
Biotoop: bosranden, open parklandschap,verstedelijkt gebied.Overwintert ingrottene.d.
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Ingekorven vleermuis
Myotisemarginatus (Geoffroy, 1806)
/ \ / r

/ jJ<p

[ iv^
s?4\

\

Verspreidingsgebied: zuidwestpalaearctisch, na
sterketeruggang indejaren50inNederland zeldzaamgeworden.
Ligging Nederland: marginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
Zwaartepunt van hetareaal:Zuid-Europa

^Y//yyyZ$ f ^*~

Biotoop: vlak parklandschap. Overwintert ingrottene.d.
THL-2J*£Z$&\

^ ^ ^ _ L ^ _ ^ J •Ç£7^1
^-^J ƒ 7

iE*?x T 9

'f^J

Franjestaart
Myotisnattereri (Kuhl,1817)
Verspreidingsgebied: palaearctisch, discontinu
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%
Zwaartepunt vanhetareaal: Midden-Europa
Biotoop: parklandschap
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Bechstein's vleermuis
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Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)
Verspreidingsgebied:europees,inNederlandzeldzaam.
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Ligging Nederland: submarginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:45%
Zwaartepunt vanhetareaal: Midden-Europa
Biotoop: loof-engemengd bos, parklandschap.
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Vale vleermuis
Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
Verspreidingsgebied: zuidwestpalaearctisch, in
Nederlandzeldzaam.
Ligging Nederland: submarginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
Zwaartepunt vanhetareaal:Zuid-Europa
Biotoop:openparklandschap.Overwintert ingrotten e.d.eningebouwen.

Watervleermuis
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Myotis daubentonii (Kuhl,1817)
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland:centraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel:10%
Zwaartepunt vanhetareaal:rondde50-stebreedtegraad
Biotoop: openbosgebieden metgrotewaterpartijen. Overwintert ingrottene.d.
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Meervleermuis
Myotisdasycneme (Boie,1825)
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
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Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10%
Zwaartepunt van het areaal: Midden-Europa,
Noordwest-Nederland
Biotoop: gebieden met brede waterwegen. Overwintert ingrottene.d.
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Dwergvleermuis
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Pipistrelluspipistrellus (Schreber, 1774)
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
LiggingNederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%
Zwaartepunt vanhetareaal:West- enMidden-Europa
Biotoop: parklandschap, ookinurbaan gebied
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Nathusius' dwergvleermuis
Pipistrellus nathusii (Keysering&Blasius,1839)
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Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
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Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 20%
Zwaartepuntvan hetareaal:Centraal-enZuideuropeesRusland
Biotoop: open bosgebieden. Overwintert in holle
bomenenrotsspleten.
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Rosse vleermuis
Nyctalus noctula (Schreber, 1774)
Verspreidingsgebied: palaearctisch, discontinu
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Zwaartepunt vanhetareaal:Zuidoost-Europa
Biotoop: open bossenmethollebomen.

{

^S^\é\

IK' '

Bosvleermuis
Nyclatus leisleri (Kuhl,1817)
Verspreidingsgebied:westpalaearctisch,in Nederlandzeldzaam.
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Ligging Nederland: (sub)marginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%

WÊMÊÊÈ

Zwaartepunt vanhetareaal: Zuidoost-Europa
Biotoop:loof-engemengd bosmethollebomen.

Laatvlieger
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
Verspreidingsgebied: palaearctisch, discontinu

/ \ 7 ; /JfJ>

Ligging Nederland:centraal

LJ^V'
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Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt vanhetareaal:Zuid-Europa
Biotoop: open parklandschap

-sdyfy?>rfA777777>r?f>*À r&?iï'
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Tweekleurige vleermuis
/^•^yf

/

/

j^f

Vespertiliomurinus Linnaeus, 1758

ƒ/ \ ^

Verspreidingsgebied: palaearctisch, in Nederland
zeldzaam.

/&yl~lÊÊê%

LiggingNederland: marginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt vanhet areaal: Oost-Europa
Biotoop: onbekend
^l

^Jl
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Mopsvleermuis
Barbastellabarbastellus (Schreber, 1774)
Verspreidingsgebied: zuidwestpalaearctisch, in
Nederland uiterst zeldzaam.
Ligging Nederland: submarginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:30%
Zwaartepunt vanhetareaal: Midden-Europa
Biotoop: parklandschap.

Grootoorvleermuis
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)
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Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt van het areaal: Midden-Europa
Biotoop:open parklandschap.
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Grijze grootoorvleermuis
Plecotus austriacus (Fischer, 1829)
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Verspreidingsgebied: palaearctisch, in Nederland
zeldzaam.
Ligging Nederland: marginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Zwaartepuntvan hetareaal:Zuid-Europa
Biotoop: open parklandschap. Overwintert in gebouwen.
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Vos
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)
Verspreidingsgebied:holarctisch;inAustraliëingevoerd
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Ligging Nederland:centraal

sIP^ JÉP

Westeuropees oppervlakte-aandeel: <1%
Zwaartepuntvanhetareaal:tussen30-steen70-ste
breedtegraad
Biotoop: kleinschalig landschap, heeft een zeer
groot aanpassingsvermogen.
t?2^2tf7
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Hermelijn
Mustela erminea Linnaeus, 1758
Verspreidingsgebied: holarctisch; inNieuw-Zeeland ingevoerd
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Ligging Nederland:centraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel: <1%
Zwaartepuntvanhetareaal:tussen50-steen70-ste
breedtegraad
Biotoop:terreinmetdekking,zeer adaptabel
l
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Wezel
Mustelanivalis Linnaeus, 1766
Verspreidingsgebied: holarctisch; in Nieuw Zeeland ingevoerd

ffkùffli*

Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 1%
Zwaartepuntvan hetareaal:tussen40-steen 70-ste
breedtegraad

^vZ&//$

Biotoop: terrein metgevarieerde vegetatie;afhankelijkvanaanwezigheid vankleinezoogdieren.
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Bunzing
Mustelaputorius Linnaeus,1758
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Verspreidingsgebied: Europees
Ligging Nederland: (sub)centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%
Zwaartepunt van hetareaal: Midden-enOost-Europa
Biotoop: parklandschap metwater
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Steenmarter
Martesfoina Erxleben, 1777
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Verspreidingsgebied: palaearctischjn het westen
vanNederland ontbrekend
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10%
Zwaartepuntvanhetareaal:bergachtige gebieden
tussende35-steen50-ste breedtegraad
Biotoop: kleinschalig, rotsachtig landschap
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Boommarter

/ ^ \ / T I ^Jpfflo// l^Wiï&iïïW

Martesmartes (Linnaeus, 1758)
Verspreidingsgebied:westpalaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%
Zwaartepunt vanhetareaal: Midden-Europa
Biotoop: opengemengd bos
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Mêles meles (Linnaeus,1758)

/ / \ / r / JfJ£%MllllilP

Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt van hetareaal:tussen40-steen50-ste
breedtegraad

\

J^ßvi/ (èMÊfo

Biotoop: parklandschap op heuvelachtig terrein
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Otter
Lutralutra (Linnaeus, 1758)
Verspreidingsgebied: palaearctisch, in Nederland
recent uitgestorven.

/ \ / T I Jtf||p
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Ligging Nederland: marginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepunt van hetareaal:tussen30-steen70-ste
breedtegraad

%ß$M^C^

Biotoop:visrijkewateren.
N.B.: uit het onderbroken gearceerde gebied zijn
accurate gegevens niet verkrijgbaar.
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Gewone zeehond

/ \ / v / d?f

[ VJ\^
séri\ *\

PhocavitulinaLinnaeus, 1758
Verspreidingsgebied: holarctisch: noordelijkekustenAtlantische- enGrote Oceaan
LiggingNederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Zwaartepunt vanhetareaal:rondde60-stebreedtegraad
Biotoop:beschutte kusten met zandbanken
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Grijze zeehond

/ \ V i f / JfJ

Halichoerus grypus (Fabricius, 1791)
Verspreidingsgebied: noordelijke kusten vande
Atlantische Oceaan,inNederlandzeldzaan..
LiggingNederland: submarginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: ca.20%
Zwaartepunt van het areaal: New Foundland,
Groot-Brittannië, Baltic
Biotoop: onbewoonde rotsige kusten
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Wild zwijn
Susscrofa Linnaeus, 1758

/"•\/r

Verspreidingsgebied: palaearctisch, ook geïntroduceerdinN.-,M.-enZ.-AmerikaenNieuw-Guinea.

/

LiggingNederland: submarginaal

\<r

Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Zwaartepuntvanhetareaal:tussen30-steen50-ste
breedtegraad
Biotoop:voedselrijke loofbossen
^vZ&//$
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Damhert

/ ^ \ / T I JfJ

Cervusdama Linnaeus,1758
Verspreidingsgebied: nade Ijstijdenalleen nog in
Klein-Azië, later op veel plaatsen in Europa uitgezet.

tLüV^
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Ligging Nederland:thans centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: ca.25%
Zwaartepuntvanhetareaal:Midden-Europa, maar
ook daar ishetareaalzeerverbrokkeld.
Biotoop:openloof-engemengd bos.

^SHvï
Edelhert
Cervuselaphus Linnaeus,1758
Verspreidingsgebied: holarctisch (afhankelijk van
systematische opvatting)
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 1%
Zwaartepuntvanhetareaal:voor Europa:MiddenEuropa
Biotoop: open loofbossen en rivierdalen met ooibossen
N.B.: binnen het onderbroken gearceerde gebied
ishetareaalsterk verbrokkeld

Ree
Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)

/ \ / T J JffflZz

Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
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Zwaartepuntvanhetareaal:tussen45-steen55-ste
breedtgraad
Biotoop: randenvanloof-engemengd bos.
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Eekhoorn
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Sciurusvulgaris Linnaeus,1758
Verspreidingsgebied: palaearctisch

\
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Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepuntvanhetareaal:tussen50-steen65-ste
breedtegraad
Biotoop: naaldbos
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Bever
Castorfiber Linnaeus, 1758
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Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: marginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%

\ Ie /~*$-J£'®!*r~-\^
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Zwaartepuntvanhetareaal:Rusland
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Biotoop: combinatie van stilstaand en stromend
water van > 1,5meter diep, omzoomd door loofbos.
N.B.: uit het onderbroken gearceerde gebied zijn
accurate gegevens niet verkrijgbaar.
Hamster
Cricetuscricetus (Linnaeus, 1758)
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
LiggingNederland:marginaal,disjunct
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepuntvanhetareaal:tussen45-steen55-ste
breedtgraad
Biotoop: open landschap op leemhoudende bodem
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Rosse woelmuis

/ j*j*p T^^^^^z

/ \ / r

Clethrionomysglareolus (Schreber,1780)
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland:centraal

C
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Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%
Zwaartepunt van hetareaal: Midden-Europa
Biotoop:vochtige bossen op humeuze bodem en
metweelderige ondergroei.
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Woelrat
Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758)
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Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%

\
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Zwaartepunt van hetareaal: Oost-Europa
Biotoop:modderigeoeversvanstilstaandofzwakstromend water metdichte oevervegetatie.
(i f ^
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Ondergrondse woelmuis
Pitymus subterranus (De Sélys-Longchamps,
1836)
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: marginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10%
Zwaartepunt vanhetareaal: Oost-Europa
Biotoop:terrein metdichte ondergroei.
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Aardmuis
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/jjiffîyz/ T^^^^W

Microtus agrestis (Linnaeus, 1758)
Verspreidingsgebied: palaearctisch
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LiggingNederland:centraal

fâMiJi

Westeuropees oppervlakte-aandeel:15%
Zwaartepuntvanhetareaal:noordoost Europa
Biotoop: kleinschalig parklandschap met dichte
kruidlaag
i.
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Veldmuis
Microtus arvalis (Pallas,1779)
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:10%
Zwaartepunt vanhetareaal: Oost-Europa
Biotoop:licht hellendterreinmet kruidenrijkegrasmat.

Noordse woelmuis
Microtus oeconomus (Pallas,1776)
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Verspreidingsgebied: holarctisch
Ligging Nederland: marginaal. In Nederland komt
de ondersoort M. o. arenicola (De Selys-Longchamps, 1841) voor, waarvan het voorkomen tot
Nederland beperkt is.
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%. Voor
deondersoort M.o.arenicola:100%
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Zwaartepunt vanhetareaal:Noord-Rusland,Siberië, Alaska, Noord-Canada; voor M. o. arenicola:
West-Nederland.
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Biotoop: vochtige tot natte gebieden met dichte
gras-of struikvegetatie.
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Dwergmuis
Micromys minutus (Pallas, 1771)
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Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: centraal

\

Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepuntvanhetareaal:tussen50-steen60-ste
breedtegraad
Biotoop: openterreinen met hoge en ruige gras-,
zegge-enrietvegetatie.
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Grote bosmuis
Apodemus flavicollis (Melchior, 1834)
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Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
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Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%
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Zwaartepunt van hetareaal:Oost-Europa
Biotoop: oude en open eiken- en beukenbossen
metweinigofgeenondergroei.
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Bosmuis
Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758)
Verspreidingsgebied: palaearctisch

/*^~^/r

Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepuntvanhetareaal:tussen35-steen55-ste
breedtegraad
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Biotoop: niet te vochtig terrein metopslagvan
struiken enbomen.
^Y/JV0V$
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Bruine rat
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Rattus norvagicus (Berkenhout, 1769)
Verspreidingsgebied: oorspronkelijk oost-palaearctisch;indemeesteurbanegebiedenbuitende
tropen ingevoerd
LiggingNederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepuntvan hetareaal:tussen50-steen60-ste
breedtegraad
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Biotoop:waterrijkegebiedeningematigdestreken;
inrioolstelselsvansteden

Zwarte rat
Rattus rattus (Linnaeus,1758)
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Verspreidingsgebied: oorspronkelijk uit India;
thans inbijnaalleurbanegebiedenindetropenen
subtropen, ingematigde streken alleen inhuizen,
voornamelijk inhavensteden.
LiggingNederland: sub-centraal

WEEzl/^^M;

Zwaartepunt vanhetareaal:Zuidoost-Azië
Biotoop: vochtige open gebieden, in NoordwestEuropa inverwarmde gebouwen bijwater.
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Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
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N.B.:inhetonderbrokengearceerdegebiedvrijwel
alleenin havensteden
Huismuis
Mus domesticus Rutty, 1772
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Verspreidingsgebied: West-Europa
Ligging Nederland:centraal

Xe
Ç&û

Westeuropees oppervlakte-aandeel:70%
Zwaartepunt vanhetareaal:West-Europa
Biotoop: nabijheid menselijke bewoningen.
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N.B.: hetgrover gearceerde gebied betreft deverspreiding van M. musculus s i . M. domesticus
wordt soms als populatie van M. musculus beschouwd.
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Hazelmuis
Muscardinus avellanarius (Linnaeus,1758)
Verspreidingsgebied:westpalaearctisch
Ligging Nederland:subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:10%
Zwaartepunt vanhetareaal:Midden-enZuidoostEuropa
Biotoop: allerlei bossen met enige ondergroei; in
Nederland braamstruwelen aan rand van eikenbeukenbos opkalkhoudendegrond.

Eikelmuis
Eliomysquercinus (Linnaeus,1766)
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: marginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10%

vWËww

Zwaartepunt van het areaal:Zuidoost- enNoordoost-Europa
Biotoop: rijkgestructureerde bossen op rotsachtigeof stenigebodem.
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Haas
Lepus europaeus Pallas,1778
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Verspreidingsgebied: oorspronkelijk palaearctisch;uitgezet ino.a.Noord-enZuid-Amerika,
Australiëen Nieuw-Zeeland
Ligging Nederland:centraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5%
Zwaartepuntvanhetareaal:Europa,tussen45-ste
en55-stebreedtegraad.
Biotoop: openenhalfopencultuurland.
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Konijn
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Oryctolaguscuniculus (Linnaeus, 1758)
Verspreidingsgebied:Zuidwest-enWesteuropees;
ook uitgezet in o.a. Chili, Australië en Nieuw-Zeeland
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 50%van het
oorspronkelijk areaal
Zwaartepuntvanhetareaal:Zuidwest-Europa
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Biotoop: parklandschap opzandgrond.
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SOORTENWAARVOOR NEDERLAND INTERNATIONAAL GEZIEN
BELANGRIJK IS

4.1. Klassenencriteria
Uithetvoorafgaandehoofdstukblijkteengrootaantalsoorteneenrelatiefklein
areaaltehebben,waarinNederlandeencentralepositieinneemt.Gegevende
definitiesvancentraal,subcentraal, submarginaalenmarginaalendedefinitie
vanWest-Europa(zieparagraaf2.1),zalnugedefinieerdmoetenwordenwelk
deelvaneensoortsareaalinWest-Europamoetliggenenwatdepositievan
Nederland daarin moet zijn, wil de soort eenI-soortworden. I-soortenzijn
soortenwaarvoor Nederland internationaal gezienbelangrijk isenwaarvoor
Nederland een speciale verantwoordelijkheid heeft voor het soortsbehoud.
Hierwordeneendrietalklassenmetsteedsscherpergesteldecriteriagepresenteerd.
I. Nederlandligtcentraalinhetverspreidingsgebiedvandesoortenminstens
10%vanhetsoortsareaalligtinWest-Europa,ofNederlandligtsubcentraal
inhetverspreidingsgebiedvandesoortenminstens25%vanhetverspreidingsgebied ligt in West-Europa, of Nederland ligt submarginaal in het
verspreidingsgebiedvandesoortenminstens50%vanhetsoortsareaalligt
inWest-Europa.
II. Nederlandligtcentraalinhetverspreidingsgebiedvandesoortenminstens
25%vanhetsoortsareaalligtinWest-Europa, ofNederlandligtsubcentraal
inhetverspreidingsgebiedvandesoortenminstens50%vanhetverspreidingsgebiedligtinWest-Europa.
III. Nederlandligtcentraalinhetverspreidingsgebiedvandesoortenminstens
50%vanhetsoortsareaalligtinWest-Europa.
DecriteriadieVanBeers(1993)aanhoudtbijdeinternationalebetekenisvan
Nederland voor de hogere planten (zuiver Europese soort en Nederland
centraalofsubcentraal)zoudenwatbetreftdehiergepresenteerdediersoorten
leidentot 117I-soorten. Dit criterium isechterzeerdiscutabel vanwegehet
grote aantal soorten met eenwestpalaearctische in plaats van een zuiver
europeseverspreiding.Dezesoortenblijkendoorgaansineengrootdeelvan
Europa plus een klein stukje Noord-Afrika en/of Kiein-Aziëvoor te komen.
VerruimingvanhetcriteriumzuivereuropeesnaarWestpalaearctischleidttot
eentotaalvan276soorten.Hetverdientaanbevelingookbij hogereplanten
degevoeligheidvanditcriteriumteonderzoeken.Intabel1 staandeaantallen
I-soortenperdiergroepvoordevoorplantengehanteerdecriteriaeneenkleine
verruimingdaarvan.
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Tabel 1. Soorten meteenzuivereuropese ofwestpalaearctische verspreidingwaarbijNederlandcentraalofsubcentraalinhetverspreidingsgebiedligt.

Europees

Sprinkhanen
Dagvlinders
Loopkevers
Amfibieën
Reptielen
Zoogdieren

Westpalaearctisch
11
11
227
11
3
13

5
2
103
2
0
5

Intabel2wordteenoverzichtgegevenvansoortendievoldoenaandecriteria
Nederlandcentraal,subcentraalofsubmarginaalendeWesteuropeseoppervlakteinhetsoortsareaalgroterdan10, 25of50%.
Tabel2. Soortenwaarvoor Nederland centraal, subcentraal, dan wel submarginaal in het
verspreidingsgebied ligt enwaarbij het Westeuropese oppervlakte-aandeel van het
soortsareaalgroterisdan10, 25en50%.

Westeuropees
oppervlakte-aandeel

centraal

Nederland
subcentraal

submarginaal

;> 10%

178

37

18

2: 25%

86

29

6

;> 50%

38

7

5

Geringeveranderingenindezecriteriablijkenveelkleinereveranderingenin
hetaantalsoortentegevendantoepassingvandecriteriavoorhogereplanten.
Wijhoudendanookdehiergehanteerdeklasse-indelingalsrobuustaan.
Vandegepresenteerde577soortenvoldoener212aandecriteriavan klasse
1,92soortenaandecriteriavanklasseIIen37soortenaandecriteriavanklasse
III.Deloopkeversvormeninalleklassennietalleenabsoluut,maarookrelatief
de grootste groep. Van de libellen, die in deel II in detail zullen worden
besproken,voldoenslechtsdrievande69soortenaandecriteriavanklasse
Iengeenenkelesoortaandievandeandereklassen.
Tabel3geefteenoverzichtvanhetaantalsoortenperdiergroepdatvoldoet
aandecriteriavande klassen I, IIen III. Intabel4staande namenvande
soortendievoldoenaandecriteriavanklassenIIofIII.
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Tabel3. OverzichtvanhetaantalI-soortenperdiergroepvolgensdecriteriavandeklassenI, II
ofIII.
soortgroep

I

II

III

Totaal aantal
soorten

Sprinkhanen
Loopkevers
Dagvlinders
Amfibieën
Reptielen
Zoogdieren

5
170
14
7
3
13

2
81
2
1
6

1
30
2
1
3

40
378
76
16
7
60

Totaal

212

92

37

577

4.2. RelatievandeI-soortenmetbiotopenennatuurdoeltypen
Uittabel5blijktdatdeI-soortenvooraltevindenzijnindevolgendebiotopen:
oeversvaneutroofwater,voedselrijkevochtige bossenendrogeheideenin
iets mindere mate inde biotopen:zandige oevers,strand enjongeduinen,
kalkgraslanden,drogevoedselarmegraslanden enrandenvanvoedselrijke
bossen.
Vandiergroeptot diergroeptredennatuurlijkverschillenop.Opvallendisbij
deloopkeversdehogescorevanstrandenjongeduinenenookkwelders,een
biotoop dat doorgaans soortenarm is. Deloopkeverfauna van kwelders en
strandiskennelijkinternationaalgezienvangrootbelang.DeI-soorten onder
desprinkhanenblijkenvooraltelevenaanrandenvankalkrijkeofvoedselrijke
bossen. De I-soorten onder de dagvlinders vooral op kalkgraslanden. De
I-soortenonderdeamfibieënleveninvrijwelallenattebiotopen, dezoutmoerassen uitgezonderd. DeI-soortenonder de reptielen levenvooral indroge
voedselarme graslanden, droge heide en in biotopen met struikgewas. De
I-soortenonder dezoogdieren levenvooral inde bosbiotopen:voedselrijke
vochtige bossen, randenvan kalkrijke of drogevoedselrijke bossen,droge
(voedselrijke) bossenenookinietsmindermateintuinenen parken.
Intabel 6 wordt gepoogd de biotooptermen, zoals die gebruikt zijn bij de
verspreidingskaartenenintabel5,terelaterenaandevoorlopigenatuurdoeltypenvolgenshetwerkdocumentvandeNotaEcosysteemvisiesEcologische
Hoofdstructuur van het IKC-NBLF (tabel 7). De natuurdoeltypen hierin zijn
gegroepeerd naarfysisch-geografische regio(heuvelland,hogerezandgronden,rivierengebied,laagveengebied,zeekleigebied,duinen,afgeslotenzeearmen,getijdegebiedenNoordzee) eningedeeldinvierhoofdtypennaarafnemendemenselijkebeïnvloeding (1: nagenoegnatuurlijkeeenheden,2:begeleid-natuurlijkeeenheden,3:half-natuurlijke eenhedenen4: multifunctionele
eenheden).Eencoderi-3.2betekentdus:fysischgeografischregiorivierengebied, hoofdgroep 3 (half-natuurlijke eenheden), het tweede natuurdoeltype,
ruigteenmoerasinuiterwaarden.Hetzalduidelijkzijndatdehoofdgroepen 1
en2doorgaans groteoppervlakten beslaanwaarinveelbiotopen uitdehier
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gebruikteterminologievoor kunnenkomen.Andersom kunnensommigebiotopen in veel vormen en in veel fysisch-geografische regio's voorkomen.
Voedselrijkevochtige bossen bijvoorbeeld komen inalleterrestrische regio's
voor en in alle hoofdgroepen, behalve in de afgesloten zeearmen en het
getijdegebied, indie regio's alleen inde hoofdgroepen 3 en 4. Daarentegen
komtlaagveenmoerasalleeninhetlaagveengebiedvoor,maarafhankelijkvan
dematevanmenselijkebeïnvloedingwelinbijnaallehoofdgroepen(multifunctioneleeenheden uitgezonderd).
Eendirectevertalingvandegebruikteterminologiebetreffendedebiotopenin
natuurdoeltypen kanalleenglobaalgebeurenenzalpersoortmoetenworden
getoetstoplacunesofinterpretatieproblemen.Soortendielevenopkaalslagen
(uitsluitendhoofdgroep4),levenopkaalslagenvandebosbiotopendiebijdie
soortvermeldstaan,ofopkaalslagendielijkenopanderegenoemdebiotopen.
EenvoorbeeldvanhetlaatsteisdesprinkhaanMyrmeleotettixmaculatus, het
Knotssprietje, die leeft op stuifzanden, jonge duinen, droge heide, droge
voedselarme graslanden, kaalslagen en natte heide en hoogveen (op de
horsten!).Dehierbedoeldekaalslagenzijndieindrogebossen;hetheidedoeltype 'bosheide'.
Eenaantalbiotooptermenisnietinnatuurdoeltypentevertalen,omdathetgeen
natuurlijke biotopen zijn (extreem voedselrijk bouwland, tuinen en parken,
muren) of omdat ze invrijwel elk natuurdoeltype op beperkte schaal kunnen
voorkomen (sterkfluctuerende milieutypen).
Tabel 4. Soorten,dievoldoenaande criteria voor I-soortvolgens klasse II, of III (*).**betekent datNederland centraal ir
het areaal vande soort ligtenminstens 75%vanhetverspreidingsareaal inWest Europaligt.
Sprinkhanen

Tecrix undulata *
(Gewoondoorntje)
Loopkevers

Cychrus caraboides
Carabus arvensis
Carabus tnomlis **
Leis Cus fulvibarbis
Nociophilus germinyi
Notiophilus
rufipes
Dyschirius
semiscriatus
Bembidion pallidipenne *
Bembidion stephensi *
Bembidion tetragrammum
Bembidion numérale
Bembidion lunulatum
Bembidion quinquestriatus *
Trechus obtusus
Pogonus luridipennis
Badister dilatatus *
Ophonus rufibarbis
Harpalus pumilus
Bradycellus ruficollis *
Bradycellus
harpalinus
Dicheirotrichus gustavii *
Amara montivaga
Amara convexiuscula *
Pterostichus mscer
Olistopus
rotundatus
Dromius angustus *
Syntomus foveatus

Platycteis

albopunctata

albopunctata

(Duinsabelsprinkhaan)

Carabus problemat icus *
Carabus auronicens
Carabus nemoralis *
Leistus
ferrugineus
Nociophilus quadripuncCatus
Clivina
collaris
Dyschirius
angustatus
Bembidion
tibialis
Bembidion lunaturn
Bembidion fumigacum
Bembidion obtusum **
Bembidion laterale **
Tachys parvulus
Trechoblemus micros
Badister meridionalis *
Badister anomalus
Ophonus puncticeps *
Acupalpus brunnipes
Bradycellus
verbasci
Trichocellus
placidus
Amara kulti
Amara curta
Pterostichus kugelanni *
Abax
paralellepipedus
Agonum moesturn
Dromius quadrimaculatus

Carabus auratus **
Carabus violaceus purpurascens
Leistus
spinibarbis
Nebria salina *
Nociophilus
substriatus
Dyschirius impunctipennis *
Bembidion nigricorne *
Bembidion deletum
Bembidion maritimum *
Bembidion normannum
Bembidion aeneum *
Bembidion harpaloides *
Epaphius secalis
Lasiotrechus
discus
Badister
sodalis
Ophonus stictus *
Harpalus neglectus
Acupalpus dubius **
Bradycellus sharpi **
Anisodactylus
poeciloides
Amara strenua *
Amara fus ca *
Pterostichus
longicollis
Calathus rotundicollis *
Agonumscitulum *
Dromius melanocephalus *

Dagvlinders

Lycaena dispar batava **
(Grote vuurvlinder)
Amfibieën

Maculinea alcon arenaria **
(Duingentiaanblauwtje)

Bufo calamita *
(Rugstreeppad)
Zoogdieren

Ericeus

cinereus

(Egel)

Microtus oeconomus arenicola **
(Noordsewoelmuis)

Myotis

natcereri

(Franjestaart)

Mus tnusculus domesticus *
(Huismuis)

Cervus dama
(Damhert)

Oryctolagus cuniculus *
(Konijn)
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Tabel5.Overzichtvandescoresperbiotooptypevoordeterrestrische diersoortenwaarvoorNederlandininternationaal
opzichtbelangrijkis.
Orthoptera
Col.;Carabidae
Lepidoptera
Amphibia
Reptilia Mammalia
LiggingNederland centraal subcsubmcentraal subcsubmcentraal subcsubracentraal subcsubmcentraal centraal subm
Oppervlaktein
WestEuropa>
102550 255050 102550 255050 102550 255050 102550 255050 10
102550 50
aantalsoorten

4 2 1

1 0 01417430 26 7 3 13 2 2 1 0 0

oligotroof water
eutroof water
oevers van
eutroof water
laagveenmoerassen
1 1 1
k a l k r i j k e moerassen
n a t t e voedselarme
graslanden
,
n a t t e voedselrijke
graslanden
n a t t e heide en
hoogveen
1 1 1
n a t t e (broek)bossen
n a t t e r e zoutmoerassen
drogere zoutmoerassen
voedselarme vochtige
pioniervegetaties
voedselrijke n a t t e
pioniervegetaties 1
vochtige bemeste
graslanden
1 1 1
vochtig v e r l a t e n
bouwland
1 1 1
voedselrijke vochtige
bossen
1 1 1
bouwland
kalkrijkbouwland
kalkrijkverlaten
bouwland
humusrijkverlaten
bouwland
droogvoedselrijk
verlatenbouwland
extreemvoedselrijk
bouwland
kalkgraslanden
1 1
drogevoedselarme
graslanden
drogebemeste
graslanden
drogeheide
kalkrijkebosranden3 1 1 1
kalkrijkebossen
drogebossen
1
voedselrijke
bosranden
3 1 1 1
drogevoedselrijke
bossen
kaalslagen
2 1 1 1
sterk fluctuerende
milieutypen
struikgewas
2
1
stranden
jonge duinen
2 2 1
muren
zandigeoevers
1 1 1
kwelders
tuinenenparken
1
stuifzanden

4520
5
6
2255 88 22 1 1
21 6
3
1

1

5 1 1

1 0 1

3

1
33 1 1

12 6 3

1

4
5

1
1

1
1

1
1

1
1

5
5
5

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

2110

4

2

2

5

1

1

1

1

1

1

1

13 8

4

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

2913
25 8
8 5
6 4

6
5
1
1

2
2

1

4

1

1

1
1

3

1
1

1
1

1

2310
23
10 5 5

2 1 1

1 1 1

84 4
1616 8

2 1 1

1 1 1

10 5
53 3
10

1 1 1 1

77 44 2 2

11

4421
44
21 8 87
2
8 2
3
5 31
1313
53

37 13 21
1
3 1

23
104 441 4
23
10
23
104 34
23
10

3

7 14
1414
74

1

1
3114
3114
5

75

17

33
147 67
33
14

6

8

4

1

2

4

1

9 2
1

1
2
2

17

7
3

1

4

1 31

1

2
1
1
1
2

1

i

1 1 1

1 1 1
2
2

1

2

1

1 1 1

4

17 11 11

1

1 1 1

1
1

1

3 21
2 1 1
9 3 1 1
8 3 1 1
7 3 1

1
2

9 3 1
1

3

4

8 3 1
6 2 1

5 3 2
1

1
2
1

1

3 2

4
1
1

1

2 1

2

1
2 1 1

5 2
1
42

3

1

2 1 1
87
1
4
5
34
3

2 1 1 1

1

11 8 3 3 2 1
2913 4 3 3 1 2

18 8
3535
18
1 1
3819
11 9
13 5 13 5
3
24 9

2 1 1

1

55333 3
2
4320
5
4320
7 57
1
20
12
2012 5 7 54 17 4 1
1313
9 93 63 3 6 1 3 1 1
1
201220512 4 5 1 4 2
3617 7

1

6 2 2
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Tabel6.Voorkomenvaninde tekstgenoemdebiotopen indenatuurdoeltypenzoalsopgesteld indeNotaEcosysteemvisies Ecologisc
Hoofdstructuur.ZieTabel5voorverklaringvandenatuurdoeltypenendelijstonderaandezetabelvoordeverklaringvande
biotoopnummers.Debiotopenextreemvoedselrijkbouwland,sterk fluctuerendemilieutypen,muren,tuinenenparkenzijnniette
relaterenaandeonderstaandenatuurdoeltypen.
Biotopen
Doeltypen
hl-1.1
hl-2.1
hl-2.2
hl-3.1
hl-3.2
hl-3.3
hl-3.4
hl-3.5
hl-3.6
hl-3.7
hl-4.1
hl-4.2
hl-4.3
hl-4.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021222324252627282930313233343536

* *
* *
* *

*
*

*

*

*
* *

*

*

*

*
*

*
*

*
*
*

*

*
* * *
*
*

*
*

*
*
*

*

*
*

*

* *

* * * * *
*
*
*

*
*
* *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* * * * * * *
*
* *

*
* *
* *

*
*

* * * * *
* * *
*

hz-1.1
* *
hz-1.2
*
hz-2.1
* * *
hz-2.2
hz-2.3
* * *
hz-3.1
hz-3.2
hz-3.3
hz-3.4
*
hz-3.5
hz-3.6
h z - 3 . 7 * * *
hz-3.8
* *
hz-3.9
hz-3.10
hz-3.11
hz-3.12
* *
hz-3.13
hz-4.1
hz-4.2
hz-4.3
hz-4.4
ri-1.1
ri-2.1
ri-3.1
ri-3.2
ri-3.3
ri-3.4
ri-3.5
ri-3.6
ri-3.7
ri-4.1
ri-4.2
ri-4.3
ri-4.4

*

*

*

*

* * * * * *
*
* * *

*

*
*

*

*

*
*
*

*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*

*

* *
*
*

*

*

*
*
* *

* * * * *

*

* *
*

* *
* *
* *

*
*

*
*

* *
*

*
*

* * * * * * *
*
* *

*
*

*
*
*

* *

*
*

* *
*
*
*
* *

* * * * *

*

* *

*
*

lv-1.1
lv-2.1
lv-3.1
lv-3.2
lv-3.3
lv-3.4
lv-3.5
lv-3.6
lv-3.7
lv-3.8
lv-3.9
lv-4.1
lv-4.2
lv-4.3
lv-4.4

* * * *
* * *
* *

zk-1.1
zk-2.1

*
*

*

*
*

*

*

*
*

*
(*) (*)

*
*
*

*
*
*
*
*

*
*

*
*
* *

*

*

*

*
*
*
*

*
*

*
*

*
*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*
*
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1 2
zk-3.
zk-3.
zk-3.
zk-3.
zk-3.
zk-3.
zk-3.8
zk-3.9
zk-3.10
zk-4.1
zk-4.2
zk-4.3
zk-4.4

3 4 5 6 7

**

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

**
**

du-1.1
du-2.1
du-3.1
du-3.2
du-3.3
du-3.4
du-3.5
du-3.6
du-3.8
du-3.9
du-3.10
du-4.1
du-4.2
du-4.3
du-4.4
az-1.1
az-2.1
az-2.2
az-2.3
az-2.4
az-3.1
az-3.2
a z -3.3
az-3.4
az-3
az-3,
az-3.
az-4.
az-4.

* **

* **
* **

gg-1.1
Sg-1.2
gg-2.1
gg-3.1
gg-3.2
gg-3.3
gg-3
gg-3
gg-3
gg-3
gg-4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

oligotroof water
eutroof water
oevers van eutroof water
1aagveenmoerassen
kalkrijke moerassen
natte voedselarme graslanden
natte voedselrijke graslanden
natte helde en hoogveen
natte (broek)bossen
nattere zoutmoerassen
drogere zoutmoerassen
voedselarme vochtige pioniervegetaties
voedselrijke natte pioniervegetaties
vochtige bemeste graslanden
vochtig verlaten bouwland
voedselrijke vochtige bossen
bouwland
kalkrijk bouwland
kalkrijk verlaten bouwland
humusrijk verlaten bouwland

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

droog voedselrijk verlaten bouwland
kalkgraslanden
droge voedselarme graslanden
droge bemeste graslanden
droge heide
kalkrijke bosranden
kalkrijke bossen
droge bossen
voedselrijke bosranden
droge voedselrijke bossen
kaalslagen
struikgewas
strand en jonge duinen
zandige oevers
kwelders
stuifzanden
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Tabel 7. Overzicht van natuurdoeltypen
1. FGR HEUVELLAND
h1-1.1:

heuvelland-oerboslandschap

M-2.1:
h1-2.2:

heuvelland-parklandschap
heuvelland-bos en beekmoeras

h1-3.1
h1-3.2
hl-3.3
M-3.4
hl-3.4
h1-3.6
hl-3.7

kalkgrasland
droog lóssgrasland
vochtig/nat (schraal)grasland
plas en moeras
beek
plateau- en hellingloofbos
beekbegeleidend- en bronbos

M-4.1
h1-4.2
hl-4.3
hl-4.4
h1-4.*

medegebruiksakker
medegebruiksgrasland
medegebruiksloofbos
medegebruiksnaaldbos
afgeleide doeltypen uit hoofdgroepen 1-3

2. FGR HOGERE ZANDGRONDEN
hz-1.1:
hz-1.2:

oerboslandschap op gevarieerde gronden
hoogveen

hz-2.1
hz-2.2
hz-2.3

parklandschap op gevarieerde gronden
zandverstuiving
bos en beekmoeras op zandgrond

hz-3.1:
hz-3.2:
hz-3.3:
hz-3.4:
hz-3.5:
hz-3.6:
hz-3.7:
hz-3.8:
hz-3.9:
hz-3.10
hz-3.11
hz-3.12
hz-3.13

stuifduin
droge heide
vochtige heide
ven
droog grasland
vochtig/nat (schraal)grasland
plas en moeras
beek
naaldbos
voedselarm loofbos
droog voedselrijk loofbos
beekgebonden loofbos
broekbos

hz-4.1
hz-4.2
hz-4.3
hz-4.4
hz-4.*

medegebruiksakker
medegebruiksgrasland
medegebruiksloofbos
medegebruiksnaaldbos
afgeleide doeltypen uit hoofdgroepen 1-3
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3. FGR RIVIERENGEBIED
ri-1.1:

dynamisch riviersysteem

ri-2.1:

gradiëntenrijk riviersysteem

ri 3.1 :
ri-3.2:
ri-3.3:
ri-3.4:
ri-3.5:
ri-3.6:
ri-3.7:

plas en sträng in uiterwaarden
ruigte en moeras in uiterwaarden
nat (schraal)grasland
droog (stroomdal)grasland
droge en natte efemere vegetaties
zachthoutooibos
hardhoutooibos

ri-4.1:
ri-4.2:
ri-4.3:
ri-4.4:
ri-4.5:
ri-4.*:

medegebruiksakker
medegebruiksgrasland
medegebruiksrietland
medegebruiksloofbos
medegebruiksnaaldbos
afgeleide doeltypen uit hoofdgroepen 1-3

4 . FGR LAAGVEENGEBIED
lv-1.1

veenmoeras

lv-2.1

gestuurd veenoermoerassengebied

lv-3.1
lv-3.2
lv-3.3
lv-3.4
lv-3.5
lv-3.6
lv-3.7
lv-3.8
lv-3.9

zoete water- en verlandingsgemeenschap
brakke water- en verlandingsgemeenschap
moerashooiland
rietland en ruigte
veenheide
zeer voedselrijk bos
voedselrijk veenmoerasbos
voedselarm veenmoerasbos
voedselrijk grasland

lv-4.1
lv-4.2
lv-4.3
lv-4.4
lv-4.5
lv-4.*

medegebruiksakker
medegebruiksgrasland
medegebruiksrietland
medegebruiksloofbos
medegebruiksnaaldbos
afgeleide doeltypen uit hoofdgroepen 1-3

5- FÇ :R ZEEKLEIGEBIED
zk-1.1
uit an dere FGR:
lv-1.1

klei-oermoeras

zk-2.1

gestuurd klei-oermoeras

zk-3.1
zk-3.:l:
zk-3.:}:
zk-3.' k
zk-3.!5:
zk-3.13:
zk-3."7:
zk-3. 3:

zoete water- en verlandingsgemeenschap
brakke water- en verlandingsgemeenschap
zoute en brakke ruigte en grasland
rietland en ruigte
moerashooiland
veenheide/hoogveen
voedselrijk grasland
nat zeer voedselrijk bos

veenmoeras
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zk-3.9:
zk-3.10:
zk-4.1
zk-4.2
zk-4.3
zk-4.4
zk-4.5
zk-4.*

droog-vochtig zeer voedselrijk bos
veenbos
medegebruiksakker
medegebruiksgrasland
medegebruiksrietland
medegebruiksloofbos
medegebruiksnaaldbos
afgeleide van doeltypen uit hoofdgroepen 1-3

6. FGR DUINEN
du-1.1:

natuurlijk duinsysteem

du-2.1:

gestuurd duinsysteem

du-3.1
du-3.2
du-3.3
du-3.4
du-3.5
du-3.6
du-3.7
du-3.8
du-3.9
du-3.10:

slufter en groen strand
droog duingrasland en open duin
droge duinheide
natte/vochtige voedselarme duinvallei
duinrietland en -ruigte
duinmeer
duinbeek
voedselrijk duinvalleibos
voedselarm duinbos
duinnaaldbos

du-4.1
du-4.2
du-4.3
du-4.4
du-4.*

medegebruiksakker
medegebruiksgrasland
medegebruiksloofbos
medegebruiksnaaldbos
afgeleide doeltypen uit hoofdgroepen 1-3

7. FGR AFGESLOTEN ZEEARMEN
az-1.1:
az-2.1
az-2.2
az-2.3
az-2.4
az-3.1:

oeverlanden van afgesloten zee-armen
zoute afgesloten zeearmen
brakke afgesloten zee-armen
zoete afgesloten zeearmen
gebiedsgestuurde drooggevallen oeverlanden

az-3.3:
az-3.4:
az-3.5:
az-3.6:
az-3.7:

duinvallei-achtige begroeiingen
op kalkrijke droge zandgronden
duinvallei-achtige begroeiingen
op kalkrijke vochtige zandgronden
rietland en ruigte
voedselrijke graslanden
nat zeer voedselrijk bos
vochtig voedselrijk bos en struweel
droog voedselarm loofbos op zand

az-4.1:
az-4.2:

medegebruiksgrasland
medegebruiksloofbos

az-3.2:
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8. FGR GETUDEGEBIEDEN

00-12:

polyhalien getijdegebied
met gradiënten naar zoet water
zoet getijdegebied

00-2.1:

begeleid-natuurlijke kwelder

00-3.1
00-32
00-3.3
00-3.4
00-3.5
00-3.6
00-3.7

onbeweide kwelder
beweide/gemaaide kwelder
zoete water- en verlandingsgemeenschap
rietland en ruigte
voedselrijk grasland
nat zeer voedselrijk bos
droog-vochtig zeer voedselrijk bos

Og-4.1:
00-4.*:

medegebruiksgrasland
afgeleiden van doeltypen uit hoofdgroep 1-3

00-1-1:

9. FGR NOORDZEE
nz-1
nz-1
nz-1
nz-1
nz-1

diepe sedeimentatiezone
frontzone
ondiepe erosiezone
ondiepe zandige kustzone
ondiepe grindzone

nz-4.

afgeleiden van doeltypen uit hoofdgroep 1-3

Internationalebetekenisterrestrischefauna

223

5. DISCUSSIE

Tussen de soorten die in dit rapport behandeld worden, zijn ook enkele
ondersoorten opgenomen. Eenondersoort isgedefinieerdals eenmorfologischvananderegroepenteonderscheidengroepvandierenbinneneensoort
endaarvangeografischisgescheiden.Soortenmeteengrootareaalenbinnen
hetareaalweiniguitwisseling,hebbendoorgaanseengrotereeksvanondersoorten, als deze ten minste als zodanig zijn beschreven en erkend (de
ondersoort isdelaagsteerkendeeenheidbinnendezoölogischenomenclatuur,ICZN1985).Deerkenningvaneenondersoort isdus medeafhankelijk
vandeactiviteitvande systematiek binnende betreffende diergroep ende
gewoonte om al of niet snel ondersoorten te beschrijven. Voor een aantal
soorten indit rapport geldt dat inhet Nederlandsedeelvanhunareaaleen
andereondersoortkanvoorkomendaninderestvanhetareaal,diekansis
hetgrootstwanneerhetareaaldisjunctisenhetNederlandse(ofWesteuropese)deelvervanhethoofdareaalafligt.Indetekstbijdeverspreidings-kaarten
isvermeldwanneerhetareaaldisjunctis.Ookvoordezesoortenzourekening
gehouden moetenworden met eeneventueletoekomstige beschrijvingvan
ondersoortendievaakoecologischzeerverschillenvandeoverigepopulaties
vandesoort.Herintroductieuitanderedelenvanhetareaalhoeftdannietaltijd
succesvoltezijn,ookalishetbiotoopgeheel hersteld.
InditrapportzijnalleenofficieelbeschrevenenerkendeondersoortenaangehoudenbijdetoekenningvanhetpredicaatI-soort.
Dedefinitiesvancentraal,subcentraal,submarginaalenmarginaal,zoalsdeze
inditrapportzijngehanteerd,zijnweliswaareenvoudigteinterpreteren,maar
ookaandiscussieonderhevig.Nederlandligt centraalalshetareaalvande
soortzichinallewindrichtingenuitstrekt. Hetaldannietvoorkomenvaneen
soortinEngelandbetekentvoordesoortinNederlanddekwalificatiecentraal
of subcentraal. Enerzijds hoeft het geen probleemte zijn, omdat Engeland
vroegeraanhetvastelandvastzatenertoentertijddusgeenkolonisatieprobleembestond.AnderzijdsbetekenthetweldatsoortendieinEngelandrecent
zijnuitgestorven,daarnietkunnenherkoloniseren,alszenietinstaatzijnhet
Kanaaloverte komen.Voorts betekent hetookdat enkelesoortendiezich
recent over het Europese vasteland hebben uitgebreid (o.a.de sprinkhaan
Chortippus biguttulusbiguttulus, 15% vanhetsoortsareaal inWest-Europa),
zich niet in Engeland hebben kunnenvestigen.We nemenaandat dit een
relatief kleinegroepbetreft,die het hanterenvanmoeilijker interpreteerbare
definitiesnietrechtvaardigt.
In de hier voorgestelde toekenning van het predicaat I-soort is echter wel
rekeninggehoudenmet hetbovengeschetste probleemvancentraalversus
subcentraal,doorookeensoortwaarvoorNederlandsubcentraalinhetareaal
ligt,I-soorttekunnennoemen,maardanmoethetWesteuropeseaandeelvan
hetareaaleenstaphogerliggendanwanneerNederlandcentraalzouliggen
(respectievelijk25en50%inplaatsvan10en25%).Destapgrootte 10, 25 en
50%iszogrootgekozenwegensdearbitrairedefinitievanWest-Europa.Het
welofnietmeerekenenvanvoormaligOost-DuitslandbijWest-Europa(iswel
gedaan) geeft bij de gekozen stapgrootte in areaalpercentages nauwelijks
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veranderingen in de toekenning van het predicaat I-soort. Het systeem is
hiermeeduszeerrobuustgewordentegenkleineverschuivingenvanhetareaal
en dus ook tegen kleine correcties van de soortsarealen in Oost-Europa,
wanneer door verbeterde toegankelijkheid van literatuur en landen de
waarnemingsresolutie indie landen groter wordt. Inklasse Ivande I-soorten
isookdemogelijkheidgebodenvoor soortenwaarvoor Nederlandsubmarginaal inhet areaal ligt, het predicaat I-soortte krijgenwanneer minstens50%
van het areaal in West-Europa ligt. Het betreft hier een klein aantal soorten:
Sorex coronatus (Tweekleurige bosspitsmuis), Triturus helveticus
(Vinpootsalamander) en de loopkevers Bembidion atrocoeruleum, Badister
dorsiger enPterostichus cristatus. Dezesoortenverdienen,geziende kleine
afmetingvanhunareaal,extraaandacht inhungeheleareaal,dusookaande
rand.
De biotopen met de meeste I-soorten zijn biotopen typisch voor een delta
(vochtige voedselrijke bossen, oevers van eutroof water, zandige oevers,
kwelders,strandenjongeduinen) ofvoor hetatlantisch klimaat (drogeheide).
Minder in de lijn der verwachting liggen randen van voedselrijke bossen,
kalkgraslanden endrogevoedselarmegraslanden.
Vertalingvandezebiotopeninnatuurdoeltypenblijktmoeilijkdoorhetabstracte karakter van de thans geformuleerde natuurdoeltypen. In de concrete
gevallen van gebied tot gebied kan waarschijnlijk wel een toekenning van
I-soortenaanzo'ngebiedplaatsvinden.Evaluatieechtervanhetnatuur^oeltypeopgrondvanalleenI-soortenmoetwordenontraden.Del-soorteozijnniet
gelijk over de natuurdoeltypen verdeeld, en er zijn dus ook typen met zeer
weinigvertegenwoordigers van deze I-soorten. Ookzijn erveel I-soortendie
in verscheidene natuurdoeltypen voorkomen. Natuurdoeltypen zoals geformuleerd indeecosysteemvisies, zullendan ook geëvalueerd moetenworden
metdekenmerkendesoortenvanzo'ntype.Indezegevallenzalmeergeleund
wordenopdecriterianatuurlijkheid enkenmerkendheid uithetNatuurbeleidsplan, dan op het criterium verscheidenheid, waarvoor de I-soorten worden
geselecteerd. Het is noodzakelijk de kenmerkende soorten te selecteren uit
deugdelijke soortoverzichten van goede referentiesituaties. Voor het natuurdoeltype droge heide komen onder andere in aanmerking: de loopkevers
Cymindismacularis enOlistopus rotundicollis (I-soort,klasseII)endezwarte
kaardespin (Eresusniger, Z-soort). In lijstjes van kenmerkende soorten per
natuurdoeltype zouden dan de I-soorten en eventueel ook de Z-soorten de
prominente posities inmoetennemen,maardelijstjes moetenniettotdezeIenZ-categorieën beperktblijven.
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SAMENVATTING
Aan de internationale betekenis van Nederland voor de terrestrische fauna
wordtinhoudgegevendoor deselectievanI-soortenindrieklassen.I-soorten
zijn soorten met Nederland centraal in het areaal en meer dan 10%van het
areaal in West-Europa, of Nederland subcentraal in het areaal en meer dan
25%van hetareaal inWest-Europa, of Nederlandsubmarginaal enmeer dan
50% van het areaal in West-Europa (klasse I), of soorten met Nederland
centraal in het areaal en meer dan 25% van het areaal in West-Europa, of
Nederland subcentraal in het areaal en meer dan 50% van het areaal in
West-Europa (klasse II), of soorten met Nederland centraal in het areaal en
meerdan 50%van het areaal inWest-Europa (klasse III). Nederland centraal
in het areaalwil zeggen dat het soortsareaal zichvanuit Nederland gezien in
allewindrichtingen uitstrekt, subcentraalvanuit Nederland indriewindrichtingen, submarginaal intweeenmarginaal inslechtséénwindrichting.West-EuropaisgedefinieerdalsdeoppervlaktevanDenemarken,Duitsland,Frankrijk,
België, Luxemburg, Nederland, Groot-Brittannië en Ierland te zamen. De
terrestrische I-soortenzijn geselecteerd uitde zoogdieren, amfibieën, reptielen, sprinkhanen, loopkevers en dagvlinders, omdat van deze groepen ook
buitenNederlandvoldoende enbetrouwbaregegevens beschikbaar zijn.Van
degepresenteerde577soortenvoldoener212aandecriteriavanklasseI,92
soorten aande criteriavan klasse II en37 soortenaande criteriavan klasse
III. Deterrestrische I-soortenzijn vooral te vinden intypische deltabiotopen,
zoalsvochtigevoedselrijkebossen,opzandigeoevers,opoeversvaneutroof
water, op het strand en in jonge duinen en op kwelders. Ook een typisch
atlantisch biotoop,dedroge heide,herbergt eengroot aantalI-soorten. Daarnaast zijn de biotopen: kalkgrasland,droog voedselarm grasland en randen
vanvoedselrijke bossenvan belangvoor veel I-soorten. Biotopen die numet
reden in de Ecologische Hoofdstructuur van het Natuurbeleidsplan meer
aandacht zouden moetenkrijgen.
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