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door
H. P. J. J. CUPPEN

ABSTRACT. — Helophorus griseus Herbst new for the Netherlands (CSlfoptera: Hydro¬
philidae). In this paper a description is given of a locality of H. griseus which was recently
struck from the Dutch list, als previous records of this species appeared to be based on misidentifications.
Inleiding
De Groot (1974) heeft recent een zeer groot deel van het in musea en enkele privécollecties
aanwezige Nederlandse materiaal van het kevergeslacht Helophorus bewerkt. Als voorlopig
resultaat van dit onderzoek publiceerde hij verspreidingskaarten van de Nederlandse soorten
(De Groot, 1981). Nadien vond Burmeister (1982) Helophorus alternons Gêné in Nederland,
terwijl Angus (1982) aantoonde, dat H. aquaticus (Linnaeus) twee soorten omvat, H. aequalis
Thomson en H. aquaticus (Linnaeus) sensu stricto. De aanwezigheid van de laatste soort is
vooralsnog niet uit Nederland bekend (zie Van Nieukerken, 1982). De vermelding van H. gri¬
seus voor Nederland in Brakman (1966) berust blijkens het onderzoek van De Groot (1974) op
exemplaren uit de collectie Everts behorend tot de soort H. minutus Fabricius (62 ex.) en het
H. flavipes Fabricius-complex (2 ex.). De Groot concludeerde op grond hiervan dat H. griseus
niet in Nederland voorkomt. Het verspreidingsgebied van de soort omvat echter geheel Euro¬
pa, uitgezonderd Ijsland en het noorden van Noorwegen, Zweden en Finland (Hansen, 1983).
Het voorkomen in Nederland, dat binnen dit verspreidingsgebied valt, was daarom te verwach¬
ten. Dit werd bevestigd door een vondst van een mannetje van H. griseus in 1979 in de omge¬
ving van Voorst.
Determinatie. — Binnen het geslacht Helophorus behoort H. griseus tot de moeilijkst te de¬
termineren soorten. Van H. minutus verschilt de soort uitwendig vooral wat de vorm van het
halsschild betreft. Bij H. griseus verloopt de zijrand bijna rechtlijnig naar de basis, terwijl deze
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bij H. minutus meer afgerond verloopt. Bij mannetjes bieden bovendien de genitalia betrouw¬
bare determinatiekenmerken (zie Angus, 1969, 1978 en Hansen, 1983). Wijfjes zijn zonder
vergelijkingsmateriaal vaak niet bevredigend te determineren. Angus (1978) beveelt in derge¬
lijke gevallen aan de dieren in een doos met ondiep water, zand en zachte algen in leven te
houden totdat ze eicocons afzetten. De zijden mast van de cocon is bij H. minutus veel langer
en smaller dan bij H. griseus (zie Angus, 1973 en 1978).
Beschrijving van de vindplaats. — Het eerder vermelde exemplaar werd op 9.X. 1979 gevan¬
gen in een smalle sloot in een moerassige kleiafgraving ten oosten van Voorst. Naast neerslag
ontvangt de afgraving ook kwelwater. De vindplaats is inmiddels verloren gegaan, omdat hij is
dichtgestort met puin. De flora in de sloot bestond uit Tenger fonteinkruid, Kikkerbeet, Fijne
waterranonkel, Waterviolier, Gewone waterweegbree, Gewone waterbies en het kranswier
Chara vulgaris Linnaeus.
In macrofaunistisch opzicht was de diversiteit groot. In totaal werden 72 taxa gevonden. De
soortencombinatie duidde op water van goede kwaliteit. Tot de meer interessante soorten be¬
horen de waterkevers Copelatus haemorrhoidalis (Fabricius), Hydroporus dorsalis (Fabricius),
Porhydrus lineatus (Fabricius), Anacaena bipustulata (Marsham), Limnebius crinifer Rey en
Hydrochus carinatus Germar, de wants Plea minutissima Leach en de mug Dixella autumnalis
Meigen.
Dankwoord. — Mijn speciale dank gaat uit naar dr. R. B. Angus, die zo vriendelijk was de
determinatie van H. griseus te controleren. Verder wil ik dr. G. van der Velde en drs. J. van
Tol bedanken voor hun kritische opmerkingen.
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