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~oor de afdelinf, Vcrspreidincs-Oecologie van het Instituut 
voor Oecolo~isch Onderzoek (I.o.o.) wordt reeds vanaf 1963 
de kolonisatie van Zuidelijk l!'levoland bestudeerd. :Oe 
Carabidae (loopkevers) zijn als onderzoeksobject c_;ekozen 
wer~ens interessante verr;elijkinr;smogelijk.heden met de rest 
van tiederland en omdat de dieren door betrekkelijk eenvouclir;e 
vangtechnieken in vrij grote aantallen te vanp;en zijn. Boven
dien zijn het insekten, die als een van de eerste diersoorten 
een pas ontstaan land bevolken. De nieuwe instabiele omgeving 
(de pas droo~gelegde polder) wordt het eerst bevolkt met 
soorten die uit een instabiel ~~ebied komen. Soorten die in 
een stabiele omgeving zijn vertonen minder migratie. 

Johnson (1969) merkt op dat migratie vaak zeer hooe; ont
wikkeld is bij soorten wier habitat periodiek ongeschikt is 
voor de voortplanting, of wier habitat geheel verdv.renen is. 
De Carabidae die het eerst het nieuwe F,ebied bereiken zijn 
meestal macropteer. 

Haeck (1969): sommige observaties geven een indruk over de 
invasiecrootte der Carabidae; van de soorten die het meest 
\·Jerden gevangen, k\vamen er maximaal 30 exemplaren per vleek 
op één val voor. Aan de hand van deze ger-;evens kan men het 
aantal individuen voor deze soort, die de polder binnenvliegen 
bepalen; dit is, .voor een oppervlalcte van 20 km2 en op een 
hoogte van 1 meter tot 1,60 meter maximaal 600.000 per ·week. 

De brachyptere Carabidae zijn trager in het bereiken van 
een niemrJ r;ebied dan de rnaeroptere soorten, daar zij niet 
kunnen vliegen. 

Lindroth (1969) is van mening dat de vestic;inc~ van brachy
ptere Carabidae als volgt kan geschieden: 
1. j~ransport in het water, drijvend of aangehecht aan boten. 
2. Het r_;en 11 kortvleugeligheid 11 wordt door de lucht ann~:r;edragen 

door een rnaeropteer vromrJtje, dat v66r de mir;ratie bevrucht 
is door een bra.chypteer mannetje. 

De snelheid \'Iaar:nee brachypterie toeneemt is niet voor alle 
soorten r~elijk, clanr bij sommic';e soorten de 11 kortvleu:·eli[;heid 11 

dominant is. 



~llark, Gei er, Hut~ hes en Horris ( 1<)iS7) verdelen bevle;~in[~en 

van een populatie van en naar f-~ebieden in 3 types: 
1. ;:)l-'lULHl\G (spread): dit is een bewer)~ing, waar ;';een spe

ciale adaptaties voor noclig zi,jn. liet is eenvoudi?; het 
gevoltr, van l1.et bevver:;en van individuen op zoek naar voed
sel e.d •• Spreiding komt slechts voor in gebieden, waar 

de omgevin[~ gunstig is voor een soort. Het is een belan~;
rijk verschijnsel, want het leidt tot verplaatsin~ binnen 
het gebied van één populatie en resulteert in een min 
of meer 11 random 11 partnerschap. 

2. DISF2;HSAL: dit is een beweging, die leidt tot verplaat
sing van een percentage individuen van een bepaald ge
bied naar andere plaatsen, onafhankelijk van eventuele 
voordelen van die nieuwe plaatsen. In die beweging kun
nen individuen een nieuw gebied vinden voor overleving 
en reproduktie (effectieve dispersal); voor andere is 
deze beweging zonder succes, zodat zij omkomen (non-ef
fectieve dispersal). 

3. f'1IGHA':L'IE: dit is een beweging van individuen van het 
ene voortplantingacebied naar het andere, of van een 
voortplantin5sgebied naar een gebied wat voor andere le
vensfaen noodzakelijk is en weer terufo (bijvoorbeeld 
winterslaap, dus periodiek). Net migratie wordt ook wel 
bedoeld een massale beweging van de gehele populatie. 

Odum (1971) geeft de voorkeur aan een andere indeling 

van bev..ref~ingen: 
1. DISE~:d:JION, wat hetzelfde inhoudt als spread. 
2. DIS?ZHSAL, wat zich openbaart in drie vormen: a) emigra

tie, b) immigratie en c) mifratie. 
Den Boer (1969): dispersalresulteert uit een physiologische 

impuls (endocriene balans) van het individu en niet uit de 
soort (het is niet de soort die de neiging heeft om zijn 
gebied uit te breiden of zelfs om te overleven, het is het 
individu). De stervenakans voor migrerende individuen is 
zelfs veel ~roter. Het dispersalGertrag is niet volledig 

[~enetisch cefixeerd. 



Hoewel disperaal resulteert uit individuele reacties ZlJn 

er toch verschillen tussen de soorten. Dispersal wordt dus 
f,estimuleerd door interne factoren en gedeeltelijk door 
externe factoren beÏnvloed~. 

Neumann (1969): wanneer men een loopkever uit zijn gebied 
haalt en in een ander gebied plaatst, wat geheel verschilt 
van zijn oorspronkelijk r;ebied, gaat de kever doelgericht 
lopen. Een woudkever richt zich op het dorucere silhouet 
van het woud, zowel 's nachts als overdag. Kevers oriënte
ren zich dus op de horizon en de helling hiervan· (hoèk). 
In zeer donkere nachten is het oriënteringsvermogen,zeer 
slecht. 

In Zuidelijk Flevoland vinden 1.·1e nu een gebied waar we 
de loopkevers kunnen bestuderen in een fase, waarin er wei
nig invloeden van buitenaf zijn (predateren e.d.), die het 
natuurlijke gedragspatroon van deze kevers kunnen verstoren 
(via de dichtheid). 

Het leek interessant om na te gaan: 
1. Of er in de eerste plaats voorkeur voor een bepaald milieu 

bestaat, 
2. Of er in de tweede plaats een verband bestaat tussen de 

verplaatsing (loopsnelheid en looprichting) en milieu, 
3. Of er nog enige overeenkomst bestaat tussen de verschil
. lende soorten onderling (loopgedrag e.d.). 

In de volgende hoofdstukken wordt er puntsr,ewijs op de 
verschillende problemen ingegaan. Er zal eerst een beknopte 
beschrijving van het gebied volgen, de gevolGde methodieken 
worden kort besproken en tenslotte wordt eekeken naar de 
gedragspatronen van de drie onderzochte soorten van het 
genus Pterostichus. 



I I 

2. ONDJ~~{ZUEKSG;~BI!.m 

Het onderzoeksF,ebied is ~elegen in Zuidelijk Flevoland, 
een van de IJsselmeerpolders. In 1959 wa.s men begonnen met 
de dijkbouw rond de toekomstige Zuid-Flevopolder. Begin 
1968 viel hier 43.000 ha land droog en werden er voor het 
I.o.o. enkele reservaten ter beschikking gesteld. Een van 
deze reservaten is het rietproefveld N.Z.17, aan de 
Gooiseweg gelegen (zie fig.1). 

Het proefveld werd in drie delen verdeeld die door begrep
paling en grondwaterpompen een verschillende vochtigheid 
kre~en: nat-drassig-droog (zie fig.2). In het natte gebied 
groeit vrijwel alleen riet (Phragmites communis) en het 
grondwater staat boven het maaiveld. In het drassige ge
bied is het grondwater wisselend boven het maaiveld, ter
wijl in het droge gebied dit permanent onder het maaiveld 
staat. 

Dwars door de gehele polder lopen schelpenbanken die waar
schijnlijk het gevolg zijn van het slepen van visnetten. 
Een dergelijke bank liep door de proefgebieden, wat mogelijk 
van invloed op de resultaten kan zijn. 

Vegetaties: De Rijksdienst voor IJsselmeerpolders zaaide 
riet (Phragmites communis) in de ontstane slibvlakte in. 
De eerste spontane plantengroei (in het zuidelijk deel van 
de polder) bestond uit de zeer abundante moerasandijvie 
(Senecio congestus) en de grote lis.dodde (Typha latifolia), 
terwijl de blaartrekkende boterbloem (Ranunculus scelera.tus) 
ook veel voorkwam. Verder is de polder zeer soortenarm. 

Om de successie tegen te gaan, waardoor het riet spoedig 
zou zijn verdrongen, worden er veel rietvelden ieder voor
jaar afgebrand (het riet moet droog zijn, doch de ~rond 
moet nat zijn). Zo ook het rietproefveld N.Z.17 dat voor 
een klein deel wordt gemaaid en voor tweederde wordt afge
brand. Door dit maaien en branden kunnen de veel voorkomende 
stengelrupsen het riet niet aantasten, waardoor er geen 
successie kan optreden. 



Branden wordt verkozen, want bij maaien ontstaat er een on
derkoeling onder het riet wat af~emaaid is, die tot vroeg
tijdige nachtvorst leidt. Bovendien is branden veel goed
koper dan maaien m.b.v. mardmachines. In het voorjaar 
lopen de wortelstokken in het gebrande gebied uit, terwijl 
de uitlopende wortelstokken in het gebied waar niets is 
0edaan last hebben van afgestorven rietstengels. 

Om zoveel mogelijk kevers te verkrijgen werden er in 
Zuidelijk- en Oostelijk Flevoland voor de kevers geschikte 
gebieden uitgezocht. De kevers kwamen vooral veel voor in 
akkerlanden, met name in tarweakkers. Door de vele ervaring 
van het r.o.o. wist men welke tarweakkers. Er werden in 
iedere akker ongeveer honderd kuipjes ingegraven. Dit waren 
plastic bekers, waarin Bona-kuipjes geplaatst waren 
(zie fig.3). De wand van de Bona-kuipjes is z6 glad, dat 
een eenmaal in het kuipje gevallen kever er niet meer uit 
kan. Een plexiglazen bedekking zorgde eevoor dat er geen 
regenwater in het kuipje kon. 

Nadat de kevers gevangen waren, 'll'lerden zij naar Arnhem over
gebracht en in temperatuurkasten bewaard. Daarna werden 
zij ·gemerkt met een ~epunte soldeerstift. Deze smolt door 
grote hitte gaatjes in het dekschild van de kever. Door 
met een code te werken konden er verschillende dagmerken 
gegeven worden. Alleen Pterostichus cupreus werd individu
eel gemerkt (zie fig.4.). 



3. 3. '1'EHR8INKEUZE VOOH DE urrzECPPHO:GF -----------------
Om het loopr;edrag van loopkevers, welke van belanp; 

is voor de kolonisatie van de polder, te bestuderen 
werden er kevers uitgezet in het drassi~e en in het 
droge gebied van N.Z.17. 

Om zoveel mogelijk kevers terug te vangen, om zo min 
mogelijk kevers te laten ontsnappen en om de versprei
ding zo goed mogelijk te meten werden er vangkuipjes 
ingegraven. Er werden twee methoden gebruikt namelijk: 
1. De methode van Dobzhansky en Wright (1947) (zie 

fig.5), welke enigszins gewijzigd moest worden. De 
diameter van de centrale cirkel (2 meter) is gelijk 
aan de afstand van de cirkels onderling. De onder
linge afstand der kuipjes per cirkel is gelijk aan 
de onderlinge afstand van de cirkels, dus ook 2 meter. 
Het voordeel hiervan is, dat men met de rèsultaten 
van deze methode zeer gemakkelijk kan rekenen. 

2. De methode ontwikkeld door het r.o.o. (1972) (zie 
fig.6). De onderlinge afstand der cirkels is 3,5 
meter en de afstand der kuipjes per cirkel is 2,5 
meter. Het voordeel hiervan is, dat men met deze 
methode zeer gemakkelijk de looprichting kan zien. 

1. De looprichting. 
Voor het bepalen van de looprichting \'/orden alle vane;

kuipj es op één cirkel gedacht. Op de droge cirkel lic;:~·;en 

dus 252 vangkuip(ies en op de drassige cirkel 153 V8ngkuip
jes. Daarna wordt de cirkel in 16 segmenten verdeeld, cor
responderend met 16 windrichtingen. De totale vangsten 
per kuipje \ITOrden nu op de cirkel uitgezet, wa.arna men de 



verdeling over de segmenten kan zien. Om nu overzichtelijk 
te werken wordt iedere vangst door een bepaalde lengte 
voorgesteld, waardoor men de figuren e, 12, 14, 18 en 19 

krijgt. 
\Vat nu direkt in deze figuren opvalt is dat er duidelijk 
gescheiden pieken z~n. Het representeren van de diverse 
lo9prichtingen door een algemene karakteristiek is niet 
zinvol. Men zou een gemiddelde looprichting (x) kunnen 
kr~gen die zelfs nooit gerealiseerd is (zie onderstaande 
grafiek b). l\1en zou slechts een zinvol resultaat verkr~
gen als men met één piek te maken had (zie onderstaande 
grafiek a). 

x 
zinvol 

grafiek a x 
niet zinvol 

grafiek b 

Verdergaande berekeningaprocedures zijn eigenlijk niet zin
vol. Toch wil ik hier nog twee procedures vermelden, daar 
z~ door mij zijn toegepast op een moment voorafgaand aan dat 
waarin de tweetoppigheid duidel~k te zien was, en omdat er 
nu eenmaal tijd in gestoken is. Deze· twee procedures z:ijn.: 
1. De gemiddelde looprichting bepalen m.b.v. vectoren. 

Omdat de kevers telkens in het centrum van de eerste 
cirkel werden uitgezet, en omdat z~ later telkens in 
de ringen werden teruggevangen, kan men een vectorp~l 
die in het centrum begint de looprichting laten weerge
ven. Vanuit het middelpunt worden nu vectoren getrokken 
die gaan door het vangkuipje, waardoor de richting vast
gelegd wordt. De lengte van de vector geeft het aantal 
kevers aan: 1 kever is 1 cm. Nu wordt telkens de resul
tante bepaald. Dit bepaalt men voor alle gevonden waar
den en uiteindelDK komt men tot de eindresultante, wel
ke de ~emiddelde looprichting aangeeft (zie fig. 8, 13, 
15, 18 en 19). Het nadeel van deze procedure is dat ze 
statistisch zeer onzuiver is. De waarden van de later 



in de berekeningen betrokken vectoren krUgen namelUk 
een groter gewicht dan de eerdere. 

resultante x= (vect.1 + vect.2)/vect.3/vect.4 ••• /vect.n 
n 

Met be:P.ulp van het aantal teruggevangen kevers (n) en de 
vectorlengte (x), uitgedrukt in aantallen kevers, kan men 
iets zeggen over de betromvbaarheid van de looprichting 
die men bepaald heeft. Hoe groter het quotiënt is (x/n), 
hoe betrom..rbaarder de looprichting is. 

2. De gemiddelde looprichting bepalen met behulp van een 
assenstelsel. De cirkels worden door een assenkruis J.n 4 
delen verdeeld, waardoor elke vangst per kuipje een eigen 
x- en y-coÖrdinaat heeft. De x-coördinaten in ieder ktva
ctrant worden nu opgeteld en door n gedeeld, waardoor men 
x verkrijgt. Dezelfde procedure wordt voor de berekening 
van y gevolgd. Dit geeft de coördinaat (x,y) die de gemid
delde looprichting representeert. Alle getallen behouden 
hierbij hun oorspronkelijk ge1vicht. 

- x1 + x2 + x3 ••• xn 
x = n 

Bovendien ie met deze methode de variantie eenvoudig te 
berekenen. 

2. De loopsnelheid. 
De gemiddelde loopsnelheid werd door Bas Kooijman van het 

Instituut voor Theoretische Biologie der R~csuniversiteit 
van Leiden bepaald. Het gedeelte van de populatie, op t 0 
vrUgelaten in het centrum, dat op t verder is dan een afstand 
H.t van dat centrum, wordt gegeven door: 

2 
Pt = exp (-R~ ) 

at 
(zie Pielou blz. 131) 

Als er in x ringen bemonsterd 1-..rordt en 2r de dikte van de 
ringen is, dan is het verwachte aantal dieren in de ring met 
straal Ri op het tUdstip t: 

N ~exp (-(Ri - r )2) 
2t 8. 



\Vaarin N een constante is, die er voor zorgt dat het totaal 
aantal gevangen dieren op t geljjk is met het totaal aantal 
verwachte dieren. 
De verplaatste afstand per tjjdseenheid a, is nu geschat 
door minimalisatie van 

1.? r [ (Ri - 5 )2 exp (-(Ri + 5)2)~) 2 Z Z 0 · t - exp ( 2 ) 2 
1=1 t=1 1 a t a t 

2 als functie van a • 
Oit is het aantal dieren in ring i op dag t. 



4.1. INL.·:IDING 

In Nederland komen onF~eveer 21 soorten van het genus 
Pterostichus voor, waartoe de meest bekende loopkevers 
behoren. Bij het onderzoek zijn 3 soorten betrokken. 
Everts (1922) geeft als morfolo:;;;ische kenmerken: 
1. Pterostichus cupreus is een vrij kleine loopkever 

met een lengte van 10,5-13,5 mm. Hij is metaal
kleurig, glanzend en de kleur kan variëren van groen, 
oranje, bruin naar zvvart (zie 5.1.. 3.). De kop is 
bestippeld, wat een onderscheid is met de sterk ge
lijkende Pterostichus coerulescens. 

2. Pterostichus vulharis is een loopkever met een lenG
te van 13,5-17,5 mm. die geheel matig clanzig zwart 
is. Het halsschild heeft een breed afgezette en sterk 
omgebogen zijrand. 

3. Pterostichus niger is een grote loopkever met een 
lengte van 16-21 mm. die ~eheel dof zwart gekleurd 
is. De kever heeft lange sprieten en een dekschild 
met diepe voegen en gewelfde tussenruimten. Het 
laatste sterniet is bij het mannetje kielvormig ver
heven. 

Lindroth (1944) geeft als oecologische kenmerken: 
1. Pterostichus cupreus is uitsluitend een velddier, 

(met een veld wordt een soort van open terrein be
doeld) wat geen beschaduwmug verdraagt en slechts 
op zeer droge plaatsen voorkomt. 

2. Pterostichus vulgaris is op de eerste plaats een 
open velddier, en komt het meest voor in cultuurland
en. Ook komt hij, op cle overgang van bos naar veld 
voor, dus in be5roeide velden, hij kan enige bescha
duwing verdragen, maar heeft er geen voorkeur voor. 
Hij is on~evleu~eld en voelt zich in matig vochtige 
plaatsen het meest thuis. 



3. Pterostichus niger is op de eerste plaats een bos
dier, maar komt ook, samen met Pterostichus vulga
ris, voor op de overgang van bos naar veld. Hij 
heeft beschaduwing nodig, terwijl hij zich in vochtige 
gebieden het meest thuisvoelt. Hij is gevleugeld,· 
maar er zijn tot nog toe slechts twee vlie~aarne
~ingen geweest. 

·:rhiele (1964) heeft veel laboratoriumproeven gedaan en 
k\'lam tot de volgende resultaten: 
1. Pterostichus cupreus is een stenoeke veldsoort. 
2. Pterostichus vulgaris is een euryoeke veldsoort. 
3· Pterostichus niger is een euryoeke bossoort. 
Bovendien heeft Thiele veel preferentieproeven gedaan 
(zie onderstaande tabel): 

Pt.cuJ2reus Pt.vul[5aris Pt.niger 

36-40 21-25 16-30 temperatuurpreferentie (OC) 

40 100 100 vochtigheidspreferentie (96) 

20 en 1200 20-200 20 lichtpreferentie (lux.) 

Deze gegevens zijn ook in histogrammen uitgezet (zie fig.7). 
Thiele kwam tot de volgende conclusies: 
1. Pterostichus cupreus heeft zeer hoge temperaturen 

nodig (poly-stenotherm), een lage vochtigheid (oli
go-stenohygr.), en heeft geen voorkeur voor de hoe
veelheid licht (euryphot.). In fig.7 ziet men echter 
dat, daar hij hoge temperaturen en lage vochtigheid 
nodig heeft, dit alleen maar overdag het geval is. 
Hen kan dus zeggen dat hij hoofdzakelijk dagactief 
is. 

2. Pterostichus vulgaris heeft niet zo'n voorkeur voor 
een bepaalde temperatuur (meso-eurytherm). Bovendien 
heeft hij een hoge vochtigheidsgraad nodig (poly
stenohygr.) terwijl hij een voorkeur heeft voor een 
matige lichthoeveelheid (oligo-euryphot.). Het is dus 
een nachtactief dier. 



3. Pterostichus ni~er heeft zeer weinig licht nodig 
(oligo-stenophot.), een zeer hoge vochtiEheid (poly
stenohygr.), terwijl de temperatuur niet van zo'n 
belang is (poly-eurytherm). Het is dus ook een nacht
actief dier. 

Ook ik merkte op dat Pterost-ichus cupreus veel actiever 
overdag was, terwijl Pterostichus vulgaris verscholen 
zat. Bovendien was Pterostichus cupreus wel te houden 
in emmers met bevochtigd filtreerpapier, maar voor 
Pterostichus vulp,aris leidde dit tot de dood. 
Deze drie zeer verschillende soorten zijn nu in een 
dicht begroeid rietland uitgezet. De verwachting is 
dat Pterostichus vulgaris, die thuishoort in open terrein 
zich hier niet op zijn gemak voelt. Pterostichus niger, 
die in koele bossen voorkomt, zal dit wel doen, terwijl 
Pterostichus cupreus het hier niet lang zal uithouden. 

De imago's houden een winterslaap tussen boomstronken 
of plantenwortels. De eieren \vorden in de grond of onder 
stenen gelegd. De larven zijn lang\verpig, gesegmenteerd 
en met hoornachtige platen bedekt. Zij kunnen 2-3 jaar 
als larve leven, zijn zeer vraatzuchtig en verpoppen 
zich in zelfgemaakte holen in de grond. De kevers sto
ten bij gevaar een scherp bijtende stof uit hun aars 
of spuwen hun maaginhoud naar buiten. 

Daar deze Carabidae uitsluitend carnivoor zijn dien
den zij met vlees gevoed te worden. Doch al spoedig 
bleek dat zij zo vraatzuchtig waren dat ze zelfs kaas 
en vruchten aten. Er moest voedsel in overvloed zijn, 
anders aten zij elkaar op. Dit was niet bij te houden 
en onaangenaam doordat resten vlees gingen rotten. Om 
een voldoend grote populatie uit te zetten moesten de 
kevers in het laboratorium te Arnhem in bakken worden 



bewaard. Dit gaf grote moeilijkheden. Het belangrijkste 
was het vochtgehalte, dat constant hoo~ Behouden moest 
worden. Nat filtreerpapier bleek tijdens de nacht uit 
te drogen, zodat er veel slachtoffers vielen. Later 
zijn er temperatuurkasten aangeschaft, waarin de kevers 
konden worden bewaard. Deze temperatuurkasten hadden 
twee voordelen: 
1. Daar de temperatuurkast een kleine geïsoleerde ruimte 

is, was het vochtprobleem opgelost. Er werden bakjes 
met \'Tater ingezet zodat het vochtgehalte constant 
hoog bleef. 

2. Door de lage temperatuur die met de kast te verkrij
gen was waren de kevers veel minder actief en hadden 
minder voedsel nodig. Zij verkeerden in een soort 
"winterslaap 11 (laag metabolisme). 

5. RESULTATEN 

De verkregen resultaten van iedere soort afzonderlijk, 
zijn in verschillende hoofdstukken ondergebracht. De 
volgende relaties werden bepaald: 
1. De relatie tussen. de activiteit der kevers en abio

tische factoren zoals temperatuur, neerslag, wind
richting. 

2. De relatie tussen de dichtheid der populatie en de 
loopsnelheid, looprichting en activiteit van de die-
ren. 

De temperatuur, neerslag en windrichting werden gehaald 
uit de gegevens van de Rijksdienst voor IJsselmeerpolders 
die een weerstation bij het Oostvaardersdiep heeft. 

Pterostichus cupreus heeft t"tvee act i vi te i tsoptima (voor 

activiteitsoptima der soorten zie onderstaande tabel) 

namelijk in juni en in aur~stus. 



De totalen per maand over 1968-1972 van alle terreinen 
in de polder. 
nie;er "I 0 137 13 78 549 2549 5903 3102 393 21 1 12747 
vulg. 0 1 5 25 92 495 1112 1515 920 E.31 8 1 4255 
cupr. 5 0 8 288 1126 966 363 154 445 185 7 3 3550 

J ]' I"' A lVI J J A s 0 N D TOT. 

Er werd gewerkt met een populatie van 600 individuen 
in het centrum van het droge gebied, uitgezet op 30 
juni. Eind augustus werden er nog eens 300 individuen 
uitgezet, doch hiervan is er geen teruggevangen (zie 
discussie). 

5.1.1. Abiotische factoren 

Daar er slechts gewerkt \'.rerd met één populatie kon 
de invloed van de temperatuur niet worden nagegaan, 
omdat na ongeveer vier dagen de kevers de buitenste 
cirkel hadden bereikt en van het proefveld verdwenen. 
De gemiddelde temperatuur was in de eerste week van 
juli 22,5 °c. 
Gedurende deze tijd was er geheel geen neerslag, zodat 
de invloed hiervan op het loopgedrag niet kon \'lOrden 
nagegaan. 
De looprichting van de kevers was gemiddeld N. en N.o., 
terwijl de windrichting van z.o. tot Z.W. varieerde 
(zie fig 8). 

5.1.2. Loopsnelheid 

De loopsnelheid bedraagt 626,35 cm I dag, welke aan
zienlijk hoger is dan de hierna besproken Pterostichus 
vulgaris. Het is duidelijk dat Pterostichus cupreus 
droge rietvelden vermijdt. 



5.1.3. Discussie 

Tijdens het onderzoek, met name bij het terugvangen, 
viel het mij op dat steeds de lichter gekleurde kevers 
(groen, oranje) het eerst de buitenste cirkel hadden 
bereikt, terwijl de zwarte slechts een korte afstand 
hadden afgelegd. Daar er op het I.o.o. wordt aanGeno
men dat de kleur te maken heeft met de ouderdom van de 
kever, zou er een verband kunnen bestaan tussen de ac
tiviteit en de leeftijd van de kever. Hier ligt de mo
gelijkheid voor een nieuw onderzoek open. 

Men kan nu een hypothese opstellen: 
De zeer jonge kevers zijn licht van kleur (groen, oranje). 
Het invallende licht interfereert met een laagje over 
het dekschild dat afslijt bij het ouder worden, waardoor 
de kleur verandert. 
In juni zijn er van allerlei gekleurde individuen, doch 
de zwarte die 1-3 jaar oud kunnen zijn, overheersen. 
Zij lopen niet meer zo hard, zij wandelen maar wat rond, 
slechts om voedsel te bemachtigen. De jonge kevers 
echter gaan doelbewust lopen, op zoek naar een geschik
te partner, waarbij zij zeer grote afstanden afleggen. 
Het bovenstaande werd bevestigd door het feit dat ik 
ook nooit rond deze tijd copulerende zHarte kevers ge
zien heb, en wel lichte. 
In juli zijn de eieren gelegd, en alle, kevers kruipen 
in de grond om aan hun winterslaap te beginnen. 
In augustus ontwikkelen de larven zich tot jonge groene 
kevers (niet allemaal, sommige overwinteren als larve). 
Deze groene kevers proppen zich vol met voedsel om de 
winter door te kunnen brengen. Er zijn geen zwarte ke
vers te zien, die zijn al in juli in winterslaap geGaan. 
In mijn geval hebben de jonge kevers zich in het labo
ratorium vol kunnen proppen met voedsel en verdwenen 
na het uitzetten meteen in de Forond. 
De oecologisch zeer verwante soort Harpalus (Ophonus) 
pubescens, waarvan er eind augustus 200 zijn uitgezet, 
vertoont hetzelfde 11 wegkruipgedrag 11

• 



5.1e4. Conclusie 

In het zeer droge (~een neerslag en dro~e bodem) ge
bied, met bovendien hoge temperaturen van 22-23°0 voelt 
Pterostichus cupreus zich wat betreft deze factoren 
volledig thuis. Alleen de beschaduwing, en de begroei
ing verdraagt hij niet. Hij trekt N. en N.o •• Dit is als 
volgt te verklaren: aan de beide uiterste zijden van 
de droge cirkels liggen greppels die voor de afwatering 
zorgen. Naast deze greppels is het dus droog. De kevers 
lopen parallel aan de greppels en zoeken het meest vocht
ige gebied op (zie fig. 9a). Dit is in te~enstelling 
met hetgene wat Lindroth en Thiele vonden, namelijk 
dat Pterostichus cupreus slechts weinig vocht verdraagt. 
Wellicht ligt de verklaring hierin dat: 
1 • Het misschien toch te droog was (dus minder dan 407S) • 
2. Er is een andere factor welke N-Z verloopt (bodem

factor). 

Pterostichus vulgaris heeft zijn activiteitsoptimum 
van ongeveer half juli tot eind augustus. Er werd gewerkt 
met verschillende dichtheden der populaties, om na te 
gaan of deze van invloed waren op het gedrag de dieren. 
Deze dichtheden zijn: 
1. 900 individuen uitgezet op 6 aug. in het centrum van 

2. 

3. 

4. 

5. 

het 
500 
het 

350 
het 

350 
het 
400 
het 

drassige gebied en het droge gebied. 
individuen uitgezet op 9 aug. in het centrum van 
drassige gebied en het droge gebied. 
individuen uitgezet op 15 aug. in het centrum van 
drassige gebied en het droge ~ebied. 
individuen uitgezet op 17 aug. in het centrum van 
drassige gebied en het droge r,ebied. 
individuen uitgezet op 22 au~. in het centrum van 
drassige ~ebied en het droge gebied. 



6. 370 individuen uitr;ezet op 24 aug. in het centrum van 
het drassige gebied en het droBe gebied. 

7. 100 individuen uitgezet op 14 sept. in het centrum van 
het drassige gebied en het droge gebied. 

In totaal zijn er dus 2970 individuen uitgezet. Van de 
laatste populatie werd er geen teruggevangen, de kevers 
hebben zich ook hier volgepropt met voedsel en gaan me
teen na het uitzetten de grond in voor hun winterslaap. 

5.2.1. Abiotische factoren 

Het verband tussen de activiteit der kevers en de tempe
ratuur laat zien dat de activiteit het grootst is tussen 
16°c en 20°c, met een. hoogste waarde bij 20°c (zie fig.10). 
Het droge gebied wordt overdag eerder opgewarmd dan het 
drassige gebied, waardoor de curve van het droge gebied 
naar links verschuift. In de grafiek waarin de totale 
activiteit en de temperatuur tegen de tijd zijn uitge-
zet is slechts een geringe invloed van de temperatuur 
te zien (zie fig. 11). 
Ook de neerslag is van weinig invloed geweest zoals in 

de onderstaande tabel te zien is: 

terugvangst- act.droog act.dras. neerslag 
dag (abs.aant.) ( a b s • aan t • ) (mm.) 

1 7 2 15,3 
2 4 12 7,7 
3 85 55 0,1 
4 13 100 0 
5 50 110 0 
6 108 120 0 
7 155 100 0 
8 72 73 0,35 
9 28 29 0 

10 58 50 0 
11 55 51 0 
12 25 5 3,1 
13 42 4 2,6 
14 64 22 1 '1 
15 38 10 0,2 
16 4 7 0,1 
17 7 4 0,3 



Het verband tussen activiteit van de kevers en de neer
slag, wat uit de tabel bl~kt, bestaat in werkel~heid niet. 
Dit verband is toevallig, daar b~ alle uitgezette popu
laties de kevers pas na verloop van enkele dagen in grote 
getalen teruggevangen werden, onafhankel~k van de hoe
veelheid ne.erslag op die eerste dagen. Later werden er 
steeds minder kevers teruggevangen, eveneens onafhanke
lijk van de hoeveelheid neerslag. 

In het droge gebied is de gemiddelde looprichting van 
Pterostichus vulgaris N. en N.o. (zie fig. 12 + 13). De 
windrichting varieert sterk, maar toch overheersen de 
noordelijke winden, ter~l oostelijke en westelijke winden 
ook voorkomen. Een zuidelijke wind is er t~dens de proef
periode in het geheel niet geweest. In het droge gebied 
vertoont Pterostichus vulgaris hetzelfde loopgedrag als 
Pterostichus cupreus. Z~ houden dus .ook het vochtigste 
gebied aan, wat b~ Pterostichus vulgaris zeer duidelL~ 
te verklaren is, want ~ heeft de voorkeur voor 100% 
vochtigheid (Thile 1964). Waarom h~ niet naar het zuiden 
loopt is niet duidelijk. Wellicht loopt h~ tegen de wind 
in. Doordat het moeilijk voor te stellen is b~ kevers in 
een veld met vr~ hoog riet, wordt er aan een andere fac
tor gedacht, welke noord-zuid verloopt. 

In het drassige gebied is de looprichting der kevers 
geheel anders (zie fig. 14 + 15). Hier lopen z~ in het 
algemeen naar het oosten en naar het zuidoosten. De oor
zaak hiervan is niet duidelijk. Er lopen in het drassige 
gebied niet zo veel greppels, want dan zou het gebied droog 
komen. Er is maar één greppel en die ligt in het zuiden 
(zie fig. 9b). 

5.2.2. De loopsnelheid 

De loopsnelheid was voor het drassige ~ebied 148,33 cm 
per dag en in het droge gebied 170,83 cm/dag. Het is dui
del~k dat de kevers zich in het droge gebied sneller ver
plaatsen, omdat z~ een hogere vochtigheid opzoeken. 



5.2.3. De activiteit in relatie met de populatiedichtheid 

Uit de grafiek "procentuele aantal Pterostichus vulga
ris tegen de datum 11

, uitgewerkt voor zes verschillende 
dichtheden, valt zowel in het drassige als in het ·droge 
gebied geen invloed van de dichtheid op de aktiviteit 
te zien (zie tig. 16 + 17). Wellicht zijn de populaties 
nog niet groot genoeg geweest. Dit zou een nieuw onderzoek 
met uitgebreide vangmogelijkheden aan het licht moeten 
brengen. 

5.2.4. Conclusie 

De voornaamste richting die Pterostichus vulgaris loopt 
is dié richting waar h~ genoeg vochtigheid vindt. De tempe
ratuur is van weinig invloed (Thiele: Pterostichus vulga
ris is meso-eurytherm met een voorkeur voor 21-25 °0). De 
gemiddelde temperatuur ligt hier wel tussen. Als h~ een 
redelijke hoeveelheid vocht ter beschikking heeft (drassig 
gebied) loopt h~ in oostelijke richting. 

Fterostichus niger heeft zijn activiteitsoptimum van ju
li tot half september. Er werd een populatie van 350 in
dividuen uitgezet op 31 augustus. Dit geschiedde zowel in 
het droge als in het drassige gebied. 

5.3.1. Abiotische factoren 

Het verband tussen de activiteit van de kevers en de 
temperatuur laat zien dat de activiteit het grootst is b~ 
± 18 °C (zie fig. 10). Hieruit mag men eigenlijk geen con
clusies verbinden, omdat het tjjdsbestek vJaarbinnen de tempe
ratuur gemeten is, te klein is. Men verwacht dan ook uit 
de gegevens van Thiele een optimale activiteit tussen 16 
en 30 °C. Er is echter maar een maximumtemperatuur van 
18 °C geweest. Ook hier ligt de curve van het droge gebied 
veel meer naar links. 



Een verband tussen de activiteit en de neerslag is er 
niet. De looprichting van Pterostichus niger is precies 
hetzelfde als van Pterostichus vulgaris (zie fig. 18 + 
19). Ook z~ lopen nooit naar het zuiden. De windrichting 
is overwegend noordel~~. terw~l er ook nu geen zuidelijke 
wind voorkomt. 

5.3.2. De loopsnelheid 

De loopsnelheid is voor Pterostichus niger in het dro
ge gebied 366,24 cm/dag en in het drassige gebied 3132,0 
cm/dag. Deze laatste snelheid dient met de nodige reser
ves te worden bekeken, daar de convergentie zeer langzaam 
verliep. Dus de variantie van de schatting is zeer groot. 

5.3.3. Conclusie 

Pterostichus niger gedraagt zich in het rietveld pre
cies hetzelfde als Pterostichus vulgaris. Alleen wat de 
loopsnelheid betreft ~Kt Pterostichus niger af van Fte
rostichus vulgaris. 



6. DISCUSSIE 

Pt. cup. 
Pt. vulg. 
Pt. nig. 

drassig 

148,33 
3123,00 

droog 

625,35 
170,83 
366,24 

Uit de bovenstaande tabel: "loopsnelheid-gebied-soort" 
blijkt dat er voor een soort voor verschillende milieus, 
verschillende loopsnelheden zijn. De kevers lopen uit 
een bepaald gebied snel weg omdat zij het daar niet 
prettig vinden, in een ander gebied verplaatsen zij 
zich wat langzamer omdat daar de omstandigheden gunsti
ger zijn, totdat de omstandigheden naar de andere kant 
omslaan en zij weer harder gaan lopen. 
Voor iedere soort zou men een snelheidscurve kunnen 
maken, waarin met de ideale omstandigheden, de ideale 
loopsnelheid wordt bereikt. Deze omstandigheden worden 
als verschillende milieus gezien. Er zijn in dit onder
zoek dus slechts twee omstandigheden uit de curve bekend: 
drassig en droog. 

tkLJ\ 
dras droog 

Pt. vulg. 

(s=snelheid 
m=milieu 
k=keversoort) 

Vaak overlappen de snelheid-milieu-curven voor twee 
soorten elkaar. 
s m1 >k1 t 

/~ 
k2 

m2 
k1 

m2 
k1 ---+ 

____". k,2 k2 

Uit slechts twee waarnemingen (drassig-droog) kan men 
eigenli~k niet veel ze~~en. Soort 1 kan in milieu 1 
harder lopen dan soort 2, maar in milieu 2 kan soort 2 
weer harder lopen. 



Als men nu veel meer soorten waarnemingen heeft (f!:ras
land, zandvlakte enz.) kan men uiteindelijk de loopcurve 
voor de soort, en daarmee de ideale omstandigheden voor 
de soort vaststellen. 
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8. SUMMARY 

From May till December 1973 some experiments about 
dispersal of Carabid beetles were made in one of the 
new IJsselmeer-Folders, named Zuid-Flevoland and 

reclaimed in 1968. 
The Carabids were sampled with funnel traps and marked 

with a soldering~bolt which burned holes in the elytrae. 
Then they were set free in two areas, a marshy reedland 
and a dry reedland, where traps were placed in circles. 
Every two days the Carabids were recaptured. 

'I'hree species of the genus Pterostichus were studied: 
Pterostichus cupreus, Pterostichus vulgaris and 
Pterostichus niger. 



~he following relations were determined: 

1. \Vhether there is a preferenee for an environment. 
2. Whether there is a relation between movement (rate 

of dispersal, direction of dispersal) and the 
environment. 

3. Whether there are similarities between the different 
species in dispersal-behaviour. 

/ 
By Pterostichus cupreus, a stenoec open field species, 
a relation between a~e, colour and rate of dispersal 
was discovered. In the reedlands, overshaded and wet, 
Pterostichus cupreus has a hir;h speed in leaving the 
area. 
Pterostichus vulp;aris is an euryoec field species and 
has a moderate rate of dispersal. Experiments with 
different densities (from 100 to 900 individuals) were 
made. 
Pterostichus niger is an euryoec \·JOodspecies and acts 
quite the same way as Pterostichus vulgaris in reedland. 
_For the three species abiotical factors were considered 

(rainfall, temperature and direction of the wind), but 
none were of significant influence. 

For all three species the dispersal~direction in the 
! 

marshy area was east or south-east. In the dry area 
the direction was north or north-east. 
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