Agonum dolens in Nederland, teruggekeerd of herontdekt?
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Abstract: Agonum dolens (Sahlberg) is recorded again from The Netherlands, after not having been found since 1938.
The new localities are shortly described. It is argued that the species has continuously been present in The Netherlands
and is now rediscovered. The alternative, that the species became extinct and returned to The Netherlands in recent years,
seems a less parsimonious hypothesis.
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Inleiding
Agonum dolens (Sahlberg) is een loopkever

neerwaartse tendens laten zien. Boeken (1987)

die in Europa voornamelijk in Scandinavië,

meldt tenslotte, dat de soort zeer zeldzaam is

Finland en in Rusland voorkomt, en waarvan

aan de oevers van rivieren en meren, en wel

het verspreidingsgebied in Azië doorloopt tot

verdwenen zal zijn.

het Amur gebied en Kamchatka. De zuidgrens

Recent is A. dolens op een vijftal plaatsen

van het areaal loopt door Nederland en het

weer verzameld en de soort staat dus wel ver¬

midden van Duitsland (Turin et al., 1977). In

meld in de onlangs gepubliceerde naamlijst

België/ Luxemburg is de soort voor 1950 in één

voor de Nederlandse loopkevers (Turin, 1990).

10 X 10 km2 hok gevangen (Desender& Turin,

Hieronder volgt een overzicht van de nieuwe

1986). In Denemarken is A. dolens uit 5 hok¬

vindplaatsen. Daarnaast zal aandacht worden

ken bekend, in 3 hokken van voor 1950 en in

besteed aan de vraag of achteruitgang of het

2 van na 1950 (Bangsholt, 1983).

uitsterven met voldoende waarschijnlijkheid is

Ook in Nederland is A. dolens een zeldzame

vast te stellen, om te kunnen besluiten of een

soort. Turin et al. (1977) melden 24 records,

soort al dan niet van de Nederlandse faunalijst

verdeeld over 16 hokken. De meest recente van

zou moeten worden geschrapt.

deze waarnemingen dateert van 15 juni 1927
bij Denekamp (Turin, 1982). Sinds de atlas van
1977 is het loopkeverbestand nog aanzienlijk

Nieuwe vindplaatsen

uitgebreid, en bevat nu 60 „oude” records. Een

Op 7.vi. 1983 werden drie exemplaren van A.

groot deel van de records is ongedateerd, ter¬

dolens aangetroffen in aanspoelsel van de IJs-

wijl het meest recente „oude” record een vangst

sel verzameld bij Den Nul (H. Turin, E. Pen-

betreft uit 1938 bij Eperheide (Turin, pers. meded.).

terman en K. Alders). Uiteraard is de herkomst

In de atlas van 1977 is de soort opgenomen
in de lijst van de (15) zeer zeldzame en be¬
dreigde

Nederlandse

loopkeversoorten.

van soorten die zich in aanspoelsel bevinden,
niet exact te bepalen.
De

volgende

waarneming

dateert

van

In

29.VÜ. 1984, toen een exemplaar werd aan-

1982 stelde Turin (1982) voor om deze soort

getroffen in een serie bodemvallen, die ge¬

van de faunalijst af te voeren, en Desender &

plaatst was in een aanplant van jonge sparren

Turin (1986) deelden A. dolens in een groep

op de Wageningse Berg bij Wageningen. Op

van soorten in die in Nederland een duidelijk

18.vi. 1985 werd weer een exemplaar aange-
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kan op een enkele incidentele vangst betrek¬

inziens bestaat er dan ook geen reden om soor¬

king hebben of op de jaarlangst van bijvoor¬

ten, waarvan de aanwezigheid in Nederland in

beeld 5 bodemvallen van één locatie. Stel dat

het verleden wel ooit is vastgesteld, te schrap¬

de gemiddelde locatie een lijst opleverde van 15

pen van de lijst van de Nederlandse fauna.

soorten, dan zijn dus door alle verzamelaars

Tevens verdient het aanbeveling betere (statis¬

sinds 1850, 150.000/15 = 10.000 locaties be¬

tische) criteria te ontwikkelen om voor- en

zocht. Stel dat dit allemaal verschillende loca¬

achteruitgang van soorten vast te kunnen stel¬

ties zijn geweest, dan is er dus op 10.000 loca¬

len.

ties in populaties van verschillende soorten

Er zijn geen argumenten voor de hypothese,

gemonsterd. Stel de gemiddelde grootte van

dat A. dolens, na te zijn uitgestorven in Neder¬

een onderzochte locatie op 0,01 km2, en gege¬

land, teruggekeerd is. Bovendien verdient de

ven de oppervlakte van Nederland (ca. 33.000

hypothese dat de soort lange tijd over het

km2), dan volgt daaruit dat slechts op 0,3% van

hoofd is gezien, en nu is herontdekt, de voor¬

de locaties verzameld is, over de totale periode

keur op grond van het „spaarzaamheids-prin-

vanaf 1850. Een bepaalde soort moet dus op

cipe”. Dat A. dolens in de periode van 1937 tot

330 verschillende locaties voorkomen, om

1983 niet is waargenomen, heeft dus als ver-

sinds 1850 gemiddeld eenmaal verzameld te

moedelijke oorzaak een te geringe talrijkheid

zijn. Deze benadering gaat er van uit dat alle

in relatie tot verzamelintensiteit.

soorten die op de bezochte locatie voorkomen,
ook werkelijk worden waargenomen. De hele
redenering zelf is natuurlijk onrealistisch en
simplistisch, maar de vooronderstellingen zijn
echter zodanig aan de „veilige” kant gehouden
dat de trefkans zeker zal zijn overschat. Uit
deze redenering mag men concluderen dat
soorten die op slechts enkele tientallen locaties
van 0,01 km2 voorkomen, een kleine kans heb¬
ben (gehad) ontdekt te worden. Om conclusies
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