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Verspreiding van Haliplidae in 

Nederland. Een tussenstand 

Inleiding 

Nu dit onderzoek zijn afronding begint te nade
ren lijkt een opname van de stand van zaken op 
zijn plaats. Enerzijds om belangstellenden te 
informeren over de vorderingen, anderzijds als 
poging om de informatie voor de in voorberei
ding zijnde verspreidingskaarten zo aktueel 
mogelijk te krijgen. Als zodanig mag dit arti
kel dan ook als een oproep worden gezien, die 
hopelijk in de veelheid van oproepen die nu 
eenmaal op entomologen worden afgevuurd, toch 
aanvullende gegevens zal verschaffen. 
De Baliplidae vormen een kleine familie van 
waterkevers met op wereldniveau circa 200 soor
ten. Uit Nederland zijn de volgende soorten 
bekend (Van Nieukerken, 1982): 

Peltodytes caesus (Duftschmidt) 
Brychius elevatus (Panzer) 
Baliplus varius Nicolai 
Baliplus obliquus (Fabricius) 
Baliplus continis Stephens 
Baliplus lineatocollis (Marsham) 
Baliplus ruficollis (Degeer) 
Baliplus heydeni Wehncke 
Haliplus fluviatilis Aubé 
Haliplus wehnckei Gerhardt 
Haliplus lineolatus Mannerheim 
Haliplus immaculatus Gerhardt 
Haliplus apicalis Thomson 
Haliplus fulvicollis Erichson 
Haliplus laminatus (Schaller) 
Baliplus mucronatus Stephens 
Haliplus fulvus (Fabricius) 
Haliplus variegatus Sturm 
Haliplus flavicollis Sturm 

Biologie. 

Haliplidae zijn over het gehele land in aller
lei wateren te vinden. De wintermaanden worden 
vrijwel altijd op het land doorgebracht, als 
larve, als pop of als imago. Zij worden meestal 
in stilstaand water gevonden, behalve Brychius 
elevatus die stromend, schoon en zuurstofrijk 
water nodig heeft. 
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zowel larven als imagines leven van algen of 
Kranswieren en in mindere mate van de op die 
planten levende kleine dierlijke organismen. 
Haliplidae kunnen vliegen, doch er zijn weinig 
lichtvangsten of andere vliegwaarnemingen 
bekend. 
Na · de paring in voorjaar of zomer worden de 
eieren afgezet op algendraden of, zoals bij 
Peltodytes caesus, in plantestengels. De 
larven, die vanwege hun slanke uiterlijk 
nauwelijks tussen de draadalgen opvallen en 
ongeveer 1 cm lang worden, maken voor de 
verpopping drie stadia door. Voor de verpopping 
kruipt de larve het land op, graaft zich niet 
ver van het water in, en maakt daar een klein 
holletje. Kort daarna verpopt de larve en nog 
voor de winter-komt de imago te voorschijn. 
Afhankelijk van de tijd van het jaar kan de 
verpopping ook uitgesteld worden tot het 
volgende voorjaar en eigen kweekproeven hebben 
weleens twee overwinteringen te zien gegeven 
bij Haliplus immaculatus. 
De voor de ademhaling nodige lucht wordt onder 
water meegenomen en vastgehouden tussen het 
achterlijf en de grote coxale platen. Deze 
grote coxale platen vormen het belangrijkste 
familiekenmerk. Haliplidae zwemmen door de 
achterpoten afwisselend te bewegen. De 
Nederlandse naam "watertreders" is dan ook zeer 
toepasselijk. 

Determinatie 

Voor de determinatie kan het beste gebruik 
worden gemaakt van de tabel van Freude (1971). 
Deze tabel is voor wat betreft het subgenus 
Baliplinus (zg. ruficollis-groep) een 
verbeterde versie van de tabel van Hoch (1960). 
De afbeeldingen van de mannelijke genitaliên 
zijn in de oude tabel echter veel beter, zodat 
het de voorkeur verdient beide tabellen naast 
elkaar te gebruiken. 
Ook Balfour-Browne (1953) geeft een goede 
tabel. Zeker voor de Nederlandse situatie 
kleven hieraan echter meer problemen dan aan de 
eerder genoemde tabellen, 
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Fig. 1- 4. 

1, Verspreiding van Haliplus varius in Nederland; 
2 , . Habitus van Haliplus varius; 3, Verspreiding 
van Haliplus fulvicollis in Nederland; 4, Habi- · 
tus van Haliplus fulvicollis 
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De in voorbereiding zijnde verspreidingskaarten 
hoop ik vergezeld te doen gaan van een aan de 
hand van eigen ervaringen aangepaste tabel, 

Het verspreidingsonderzoek 

Inmiddels zijn ruim 9000 exemplaren uit Neder
land bestudeerd en gedetermineerd. Deze waren 
afkomstig uit de museumcollecties van Leiden en 
Amsterdam, uit een tiental kleinere collecties 
en uit door mij persoonlijk verzameld materiaal 
(ca. 2500 exemplaren), Een deel van het 
materiaal behoeft nog diepgaander onderzoek. 
Daarnaast blijf ik geinteresseerd in het ter 
bestudering ontvangen van nieuw materiaal, 
vooral van na 1950, 
Hoewel geprobeerd wordt zoveel mogelijk litera
tuur op te sporen en te bestuderen (rapporten 
e.d. zijn zeer welkom!), heb ik in het algemeen 
moeten besluiten verspreidingsgegevens niet op 
te nemen zonder de dieren gezien te hebben. 
Alleen indien misverstand uitgesloten is wordt 
hiervan afgeweken. Deze opstelling vindt zijn 
grond in de taxonomische problemen die in een 
belangrijk deel van deze familie nogal eens tot 
onjuiste indentificatie hebben geleid. 
Van enkele soorten uit de ruficollis-groep 
kunnen de wijfjes, ondanks de pogingen van 
Galewski (1972 a,b) en Franciscola (1979), nog 
niet met zekerheid op naam gebracht worden. Van 
deze soorten zal op de verspreidingskaarten 
apart vermeld worden wanneer uit een bepaald 
hok alleen maar wi j f j es bekend zijn. 
Inmiddels gestart onderzoek aan de vrouwelijke 
genitaliên van de ruficollis-groep hoop ik 
zodanig af te ronde n dat de betrouwbaarhe id van 
de determinatie vergroot wordt. Als tussentijds 
resultaat van het verspreidingsonderzoek worden 
nu vier zeldzame Haliplidae-soorten besproken. 

Haliplus varius Nicolai (fig. 1 e n 2 ) 

Deze soort wordt door Everts (1903) z e er zeld
zaam genoemd, een kwalificatie die ook nu nog 
van toepassing is. Vermoedelijk moet deze 
verspreidingskaart nog met oude meldingen van 
Breda en Maastricht uitgebreid worden. Van na 
1950 zijn mij tot nu toe slechts vijf 
vindplaatsen bekend: Ooypolder, leg. E.J, van 
Nieukerken en B. Drost; Voorst, leg. F. Repko; 
Valburg, leg. J.G.M. Cuppen; Kortenhoef, leg. 
H. Vallenduuk; Nieuwkoopse plassen, leg. B. 
Drost. 
Ook in Midden-Europa is H, varius over het 
algemeen zeldzaam (Freude, 1971) . Verlandende 
plassen in uiterwaarden en laagveengebieden 
vormen kennelijk een geschikt biotoop. 

Haliplus fulvicollis Erichson (fig . 3 en 4 ) 

Everts noemt deze z eer zeldzame soort van een 
zevental plaatsen (1898, 1922). In de oude 
collecties heb ik de meeste als fulvicollis 
gedetermineerde exemplaren echter bij andere 
soorten onder moet en brengen. Haliplus heydeni 
wordt, wanneer voorzien van een uitgebre ide 
vlekkentekening op de dekschilden, nogal eens 
ver ward me t H. fulvicollis . 
•rot nu toe heb i k s l echts twee o ude v i ndplaat
sen kunnen bevestigen, doc h een aantal v o ndste n 
d ient nog geverifieerd te worden. 
Er zi j n mi j vier recent e v indp l aatse n b ekend: 
Wageninge n , l eg. J.G.M. Cuppe n; Brumme n, leg. 
H. P .J. J , Cuppen; Schijndel, le g . c . Visser; 

Kampina, leg. B. Drost . De soort is ook in 
Midden- Europa zeldzaam en wordt acidofiel 
genoemd (Freude , 1971). 

Haliplus mucronatus Stephens (fig . 5 en 6) 

33 

Deze soort heeft een mediterraan-atlantische 
verspreiding. De kustverspreiding, die in 
Nederland zijn noordgrens bereikt zou hiermee 
samen kunnen hangen (Van Nieukerken en Van Tol, 
1978). 
Volgens Balfour- Browne (1940) behoort H. 
mucronatus tot de "silt-pond community". Er 
zijn mij drie recente vindplaatsen bekend: 
Meyendel, duinplas, leg. E,J, van Nieukerken 
en J. van Tol; Oostvoorne, duinplas, leg. ~1. 

Schilthuizen en B.J. van Vondel; Hendrik Ido 
Ambacht, poldersloot, leg. B.J. van Vondel. 
In Midden- Europa is H. mucronatus recent niet 
meer gevonden (Freude, 1971) , Het recente 
Nederlandse verspreidingsbeeld vindt wel voort
zetting via een vondst in Vlaanderen (Van 
Stalle en Bosmans, 1982). 

Haliplus variegatus Sturm (fig. 7 en 8 ) 

Volgens Everts (1898) over het algemeen zeld
zaam in sloten . De oude vindplaatsen waren 
nogal over het land verspreid. 
Mij zijn slechts vier vindplaatsen bekend: 
Echt, leg. H. Blokland; Terschelling, leg. B. 
Drost; Zierikzee, leg. J. G.M. Cuppen; 
Oostvoorne, leg. M. Schilthuizen. 
De vindplaats in Oostvoorne bestond uit een 
periodiek bijna geheel droogvallende duinplas. 
Bij een herhaald bezoek aan deze plas in 
november 1983 bleek de oppervlakte van enige 
honderden vierkante meters gereduceerd t e zijn 
tot een klein, vrij ondiep plasje, van enige 
meters in het rond, bijna dicht gegroeid met 
grote lisdodde, Haliplus variegatus hebben we 
daar echter niet meer gevonden. 
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Fig . 5- 8 

5, Verspreiding van Halipl us mucronatus i n Ne
derland ; 6, Habitus van Haliplus mucr onatus; 7 , 
Verspreidi ng van Haliplus variegatus in Neder
land ; 8 , Habi tus van Hal iplus vari ega tus. 


