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Een opmerkelijk verschilkenmerk voor de wijfjes van Hydrochus 
elongatus (Schalier) en H. ignicollis Motschulsky (Coleoptera: 

Hydrophilidae) 

door 

A. L. van BERGE HENEGOUWEN 

Museum voor het Onderwijs, ’s-Gravenhage 

ABSTRACT. — A remarkable differential character between the females of Hydrochus 

elongatus (Schalier) and H. ignicollis Motschulsky (Coleoptera: Hydrophilidae). The lateral 

margin of abdominal sternite 5 is emarginate in elongatus and straight in ignicollis. The tergite 

of the 8th abdominal segment is not a reliable differental character between Dutch females. 

Tot voor kort waren uit ons land vier soorten van het genus Hydrochus Leach bekend, name¬ 

lijk H. elongatus (Schalier), H. brevis (Herbst), H. carinatus Germar en H. angustatus Germar. 

Angus (1976) toonde aan, dat in Engelse collecties onder Hydrochus elongatus een tweede 

soort schuil ging, H. ignicollis Motschulsky. In Engeland zijn beide soorten ongeveer even al¬ 

gemeen. H. ignicollis werd achtereenvolgens gevonden in Denemarken (Hansen, 1978), Duits¬ 

land (Lohse, 1979) en Nederland (Cuppen, 1982). Silfverberg (1979) noemt Denemarken, 

Noorwegen, Zweden, Finland en Noordwest-Rusland. 

Genoemde auteurs geven alle een opsomming van de verschillen tussen de twee soorten. Zie 

hiervoor bijvoorbeeld Cuppen (1982). Afbeeldingen van de mannelijke genitalia zijn te vinden 

bij Angus (1976), Hansen (1978) en Lohse (1979). Hansen geeft bovendien een kenmerk om 

de wijfjes van beide soorten te onderscheiden; volgens hem is de inbochting van de top van de 

tergiet van het achtste abdominale segment hoekig bij ignicollis en rond bij elongatus. Bij het 

door mij onderzochte materiaal is het onmogelijk op grond van dit kenmerk de wijfjes uit el¬ 

kaar te houden (vergelijk fig. 2 en 4). 

Ik vond wel een ander kenmerk, dat het wijfje van elongatus direct herkenbaar maakt. Het is 

gelegen in de zijrand van de vijfde abdominale sterniet. Deze is recht bij ignicollis en vertoont 
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Figs. 1-4. Morfologische kenmerken van Hydrochus-soorten. 1-2, H. ignicollis, Nederland, 

Domburg. 3-4, H. elongatus, Nederland, Renkum. Fig. 1, 3, vijfde abdominale sterniet; 2, 4, 

tergiet van het achtste abdominale segment. Schaallijn 0,1 mm. 

een diepe uitranding bij elongatus. De uitranding is bovendien voorzien van lange dicht bij el¬ 

kaar geplaatste goudkleurige haren (vergelijk fig. 1 en 3). 

Onderzocht materiaal. — Hydrochus elongatus: Nederland: Gelderland: Renkum, Tiel, 

Winterswijk; Utrecht: Utrecht-stad; Noord-Brabant: Bergen op Zoom; West-Duitsland: Mar¬ 

burg, Bavaria; Frankrijk: Houat (Bretagne); Italië: Torre Lago (Toscana); Joegoslavië: Karlo- 

witz, Metkovich; Tsjechoslowakije: Moravia. — Hydrochus ignicollis: Nederland: Friesland: 

Terschelling; Gelderland: Laag-Keppel, Tiel, Wageningen; Noord-Holland: Weesp; Zuid-Hol- 

land: Hoek van Holland; Zeeland: Domburg, Vlissingen; Oost-Duitsland: Eisleben, Leipzig; 

West-Duitsland: Borkum, Erlangen; Finland: Lojo; Frankrijk: Traat, St. Cloud; Oostenrijk: 

Graz, Stadlau bij Wenen, Thüringen. 

Tot slot wil ik de volgende personen dank zeggen voor het ter beschikking stellen van mate¬ 

riaal: dr. R. Damoiseau (Brussel), dr. J. P. Duffels (Amsterdam), Y. Jongema en drs. K. W. 

R. Zwart (Wageningen). 
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GEIJSKES, D. C. & J. VAN TOL, 1983. DE LIBELLEN VAN NEDERLAND (ODONA- 

TA). Uitgave nr. 31 van de Bibliotheek van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische 

Vereniging, Hoogwoud (N.H.). Mededeling EIS-Nederland, nr. 21. 368 pp, 539 figuren. Prijs 

ƒ 50,00 (gebonden) — voor leden der KNNV en N.E.V. ƒ 35,00. Te bestellen door overma¬ 

king op postgiro 13028 t.b.v. Bureau KNNV, Hoogwoud. 

Ter gelegenheid van haar 80-jarig bestaan heeft de KNNV een boek over de libellen van 

Nederland uitgegeven. De eerste aanzet tot dit boek was een inventarisatie van de libellencol- 

lecties in Nederland in het kader van de European Invertebrate Survey-Nederland, maar het 

geheel is uitgegroeid tot een gedegen standaardwerk over de in Nederland aan te treffen Odo- 

nata. 

Over de inhoud niets dan lof. Wat mij echter ietwat heeft bevreemd is de rangschikking van 

de diverse hoofdstukken. Er ontbreekt een duidelijke lijn. Na een korte inleiding over libellen 

zal de lezer, aanbeland bij hoofdstuk 2 „Materiaal en Methoden”, zich afvragen wat voor soort 

informatie hij onder deze kop van drie woorden mag aantreffen. Een nadere verkenning leert, 

dat dit hoofdstuk technische informatie bevat over de Survey. Dat valt wellicht wat plots in 

huis, want een inleiding over verspreiding en voorkomen der Nederlandse libellen treffen we 

eerst aan in hoofdstuk 5 en de resultaten van deze overigens zeer gedegen studie staan in 

hoofdstuk 9 in de vorm van verspreidingskaarten en histogrammen van vangstgegevens. 

Hoofdstuk 3 geeft algemene informatie over uitwendige bouw van larven en imagines en 

hoofdstuk 4 behandelt de levenswijze der libellen met notities over ontwikkeling en biotopen. 

De hoofdstukken 6, 7 en 8 volgen logisch op elkaar, respectievelijk een Naamlijst van de Ne¬ 

derlandse libellen, Determineertabellen, en een Overzicht van de Nederlandse soorten. Met 

name dit Overzicht is indrukwekkend qua uitvoering. Van elke soort wordt een korte beschrij¬ 

ving gegeven, met fraaie duidelijke tekeningen, de levenswijze wordt besproken en de ver¬ 

spreiding aangegeven. Een handvol kleurenfoto’s van sublieme kwaliteit versiert het boek. 

Alles bij elkaar genomen, een van harte aanbevolen boek, waarmee we de schrijvers en de 

KNNV mogen complimenteren. De prijs is zeker niet hoog te noemen voor zo’n fraai verzorgd 

werk. —W. P. J. Overmeer. 

DUYM, M. & G. KRUSEMAN, 1983. DE KREKELS EN SPRINKHANEN IN DE BE¬ 

NELUX. pp 186, 232 figs, literatuur 1 p., index ruim 7 p. Deel 34 van de reeks „Bibliotheek 

van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging”. Geen ISBN-nummer; prijs 

(ingenaaid) ƒ 35,— (voor leden NEV, KNNV en jeugdbonden echter ƒ 25,—). Te bestellen 

door overmaking op postgiro 130.28 van Bureau KNNV, Hoogwoud. 

In de snel groeiende reeks publicaties van de KNNV verscheen dit aantrekkelijk verzorgde 

en, als men enigszins vertrouwd is met prijzen van boeken, ongelooflijk goedkope boekje. Het 

ademt de sfeer van het beste dat de KNNV te bieden heeft: een groot plezier om met levende 

planten of dieren bezig te zijn, zoveel mogelijk in het veld. Dat blijkt uit de zeer grote aan¬ 

dacht voor veldkenmerken, met name geluid en kleur, uit de vele onopvallende maar van een 

grote veldkennis getuigende details over het gedrag, en uit de op een jarenlange ervaring geba¬ 

seerde kneepjes voor kweken en waarnemen die door de tekst heen zijn gestrooid. 

Hoewel natuurlijk een rijkelijk geïllustreerde determineertabel een flink deel van het boek 

uitmaakt, wordt er toch ook veel ruimte ingeruimd voor biologische gegevens en verspreidings- 

gegevens. Sprinkhanen zijn, voor zulke grote insekten, eigenlijk merkwaardig weinig populair 

bij vrijetijds-entomologen; het is waarschijnlijk dat daar nu voor ons taalgebied wel verande¬ 

ring in zal komen. Het boekje is een gelukwens waard aan auteurs en de KNNV. — W. N. 

Ellis. 


