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Inleiding

Nieuwe soorten voor de Nederlandse fauna

Het voorkomen van watermijten in Nederland
is beschreven door Besseling (1964) en Davids
(1979). De laatste auteur beschreef het voorko¬
men van 213 soorten.
Sinds het verschijnen van deze twee publikaties zijn veel nieuwe verspreidingsgegevens
over watermijten bekend geworden. In totaal
zijn tussen de 2000 en 2500 monsterpunten
onderzocht, voor het merendeel in het weste¬
lijk deel van Nederland.
Dit artikel beschrijft 12 soorten die nieuw
zijn voor de Nederlandse fauna. Bij de mon¬
sterpunten zullen, indien bekend, de Amersfoortse coördinaten van de topografische kaar¬
ten vermeld worden. De literatuuropgaven van
watermijten uit de ons omringende landen zijn,
tenzij anders vermeld, afkomstig uit Viets
(1982, 1987).
Het meeste materiaal is verzameld door
Provinciale Waterstaten, waterkwaliteitsbe¬
heerders en door de auteurs; het materiaal is
vrijwel altijd verzameld met een schepnet.
Voor de soorten wordt vermeld in welke col¬
lectie zij zich bevinden: de collectie van dr. C.
Davids, Universiteit van Amsterdam (coll.
CD), de collectie van de provincie Noord-Hol¬
land, Dienst Ruimte en Groen (coll. PNH) of
de collectie van drs. H. Smit (coll. HS). De
collectie van Besseling is aanwezig in het Insti¬
tuut voor Taxonomische Zoölogie, Amster¬
dam.

Hydrachna comosa Koenike, 1896
Deze soort is gevonden in de Westerduinen bij
Den Hoorn, Texel (coll. PNH) (coördinaten x:
110.14; y: 560.04) en in de duinen van Voorne
(coll. PNH) (coördinaten x: 63.55; y: 436.25).
De soort wordt ook uit de ons omringende
landen (Duitsland, Engeland) gemeld.
Piersigia intermedia Williamson, 1912
Deze soort is op twee monsterpunten gevon¬
den, het Anlooërdiepje in de provincie Drente
(coll. HS) (coördinaten x: 240.4; y: 563.6) en
een sträng bij Nieuwstad, provincie Overijssel
(coll. PNH) (coördinaten x: 193.8; y: 505.9).
Viets (1936) vermeldt alleen het voorkomen in
stilstaande wateren; het Anlooërdiepje is een
beek. Uit de ons omringende landen is de soort
gemeld uit Duitsland en Engeland.
Hydrodroma torrenticola (Walter, 1908)
Een goede beschrijving van H. torrenticola
wordt gegeven door Wiles (1985). Het belang¬
rijkste verschil met H. despiciens (Muller,
1776) is het gereduceerde aantal setae op het
vierde segment van de vierde poot. H. torren¬
ticola is een rheofiele soort. In Nederland is de
soort alleen gevonden in langzaam stromende,
gekanaliseerde beken in de provincie Over-
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ijssel: Hagmolenbeek (x: 243.1; y: 473.5), het
Dinkelkanaal ten noorden van Denekamp (x:

Ent. Ber., Amst. 50 (1990)

vond één exemplaar bij Vlijmen bij ’s-Hertogenbosch in 1936 (een vrouwtje), maar deter¬

262.9; y: 497.6) en de Rammelbeek (x: 268.7;

mineerde dit exemplaar incorrect als Arre¬

y: 491.1) (coll. HS). Uit de ons omringende

nurus radiatus Piersig, 1894. Zowel vrouwtjes

landen is de soort bekend van Engeland (Wiles,

van A. radiatus als van A. furcillatus hebben

1985).

een vierde epimeer met een afgeronde mediale
hoek. Deze is bij A. furcillatus echter veel ster¬

Lebertia fimbriata Thor, 1899

ker afgerond, waardoor de vierde epimeer nau¬
welijks een mediale zijde heeft. Verder is A.

De soort is gedetermineerd met de sleutel van

radiatus rood gekleurd en A. furcillatus groen.

Viets & Viets (1960). In Nederland is de soort

Davids (1979) vermeldt voor A. radiatus het

gevonden in twee beken in de provincie Zuid-

Haarsteegse Wiel als vindplaats, in hetzelfde

Limburg: Boschbeek bij Roermond (coli. CD)

gebied als de waarneming van Besseling. Ook

(coördinaten x: 203.95; y: 353.45) en de Leit-

dit exemplaar bleek A. furcillatus te zijn. Re¬

graben bij Venlo (coll. HS) (coördinaten x:

cente vindplaatsen van A. furcillatus zijn alle

213.48; y: 379.39). Volgens het Waterschap

gelegen in het westen van Nederland: een poel

Zuiveringschap Limburg zijn dit (althans de

in de Middelduinen op Goeree (coll. HS)

bovenlopen) niet tot weinig beïnvloede beken

(coördinaten x: 55.53; y: 427.78), een sloot in

met een gave morfologie. L. fimbriata wordt

de Zuidplaspolder bij Gouda (coördinaten x:

uit een groot aantal Europese landen gemeld.

103.53; y: 449.43), een sloot in de Crezeepolder,
IJsselmonde (coll. HS) (coördinaten x: 103.64;

Oxus longisetus (Berlese, 1885)

y: 430.46), een sloot in de polder de Noordplas
bij Waddinxveen (coll. HS) (coördinaten x:

Oxus longisetus is enige malen in ’t Hol (coll.

102.82; y: 451.22), Gaasperpark bij Amster¬

CD) (x: 134.78; y: 569.82) aangetroffen, en in

dam en fortgracht van Fort Rijsenhout (coll.

een sloot in het Staphorsterveld, westelijk van

PNH).

Staphorst (coll. HS). De soort wordt uit een
groot aantal Europese landen gemeld.

De soort is tot nu toe in Europa weinig
gevonden. Behalve uit Spanje (Viets, 1930)
wordt de soort gemeld uit Rusland, Frankrijk

Unionicola tricuspis (Koenike, 1895)
Deze soort is aangetroffen in de Brouwerskolk
bij Haarlem (coll. CD) (x: 101.42; y: 489.15),

en Polen.

Arrenurus nodosus Koenike, 1896

een meertje gevoed door kwelwater uit de dui¬

Deze soort werd niet vermeld door Besseling

nen, in de Stichts Ankeveense plassen (coll.

(1964) en Davids (1979). In de collectie van

PNH) (x: 133.93; y: 457.37) en uit het Gein bij

Besseling echter waren twee exemplaren aan¬

Abcoude (coll. CD). De exemplaren uit het Gein

wezig. Een mannetje uit de Zuideindiger Wijde

werden verzameld uit de zoetwatermosselen

ten oosten van Wanneperveen, provincie Over¬

Anadonta cygnaea (Linnaeus) en A. anatina

ijssel (juni 1964) en een vrouwtje uit een sloot

(Linnaeus) (Davids et al., 1988). U. tricuspis

bij Zuilen, provincie Utrecht (maart 1965). Re¬

wordt uit meerdere Europese landen gemeld,

cent (1988) is de soort verzameld in de Stichts

o.a. uit Duitsland, Zweden, Polen en Italië.

Ankeveense Plassen (coll. PNH) (coördinaten:

x: 133.93; y: 475.02).
Arrenurus furcillatus Viets, 1930

A. nodosus wordt ook in de ons omringende
landen aangetroffen.

Arrenurus furcillatus is beschreven door Viets
(1930) aan de hand van in Spanje verzamelde
exemplaren. Eigenlijk is deze soort niet nieuw
voor de Nederlandse fauna. Besseling (1964)

Arrenurus novus George, 1884
Een goede beschrijving van zowel het mannetje
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als het vrouwtje van deze soort wordt gegeven
door Viets (1930). A. novus is inmiddels van

aangetroffen. A. papillator wordt ook in de
ons omringende landen gevonden.

meer dan 25 vindplaatsen bekend, waarvan de
meeste gelegen zijn in het westen van Neder¬
land. Dit is waarschijnlijk het gevolg van het

Arrenurus radiatus Piersig, 1894

feit dat relatief meer monsterpunten in het wes¬

Zoals reeds eerder vermeld (zie Arrenurus fur-

ten gelegen zijn.

cillatus) was deze soort niet juist gedetermi¬

Tabel 1. Chemische gegevens van monsterpunten waar
Arrenurus novus is aangetroffen.

waarnemingen zijn gelegen in het noorden en

neerd in de vroegere opgaven. Alle recente

Parameter

n

gemid.

min

BZV
Ptot
NH4

12
27
27
27

19.3
1.65
3.2
271

4
0.1
0
36

CI

max
98.8
9.04
28
961

het westen van het land: een sloot in de polder
Corn werd,

provincie

(coll.

HS)

Zuiderpolder bij Tzum, provincie Friesland
(coll HS) (coördinaten x: 164.95; y: 573.2), een
sloot in de Polder De Drie Dorpen bij Engelum (coll

In tabel 1 worden een aantal chemische pa¬

Friesland

(coördinaten x: 155.4; y: 566.9), een sloot in de

HS) (coördinaten x:

176.3; y:

581.95), een waterwinkanaal in de duinen van

rameters gegeven van de monsterpunten waar

Walcheren (coll. HS) (coördinaten x: 28.2; y:

A. novus is aangetroffen; de gemiddelden zijn

401.4) en een sloot in de polder Wijkerbroek bij

bepaald aan de hand van de jaargemiddelden

Beverwijk (coll. PNH) (x: 107.27; y: 499.43).

van de monsterpunten (er zijn 3 tot 12 metin¬

A. radiatus wordt uit meerdere Europese

gen verricht per monsterpunt). Uit tabel 1

landen gemeld, o.a. uit Duitsland, Frankrijk

blijkt dat de meeste van deze monsterpunten

en Polen.

sterk geëutrofieerde of verontreinigde wateren
zijn. De soort komt zelfs voor op monsterpun¬
ten

waar

ongezuiverd

afvalwater

geloosd

Dankbetuiging

wordt. Ook komt de soort nog voor bij vrij

Bij deze willen wij Dr. C. Davids (Universiteit

hoge chloride-gehalten.

van Amsterdam) bedanken voor zijn hulp bij

A. novus is tot nu toe weinig gevonden in

het determineren, het gebruik van zijn uitge¬

Europa; de soort wordt behalve uit Spanje

breide literatuur en voor zijn commentaar op

(Viets, 1930) gemeld uit Engeland (Gledhill &

dit artikel.

Viets, 1976).
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