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Hydrochus ignkollis Motschulsky, nieuw voor Nederland (Coleoptera: 
Hydraenidae) 

door 

H. P. J. J. GUPPEN 

ABSTRACT. — Hydrochus ignicollis Motschulsky, new for the Netherlands (Coleoptera: 
Hydraenidae). In this paper a description is given of two localities of H. ignicollis, which was 
not recorded before from the Netherlands. Some differential morphological characters are 
mentioned, to distinguish H. ignicollis from H. elongatus. 

INLEIDING 

Volgens Brakman (1966) komen in Nederland vier soorten van het geslacht Hydrochus voor, 
namelijk Hydrochus angustatus Germar, Hydrochus elongatus (Schalier), Hydrochus carinatus 
Germar en Hydrochus brevis (Herbst). 

De taxonomie en de verspreiding van de bovengenoemde en een aantal andere Europese 
Hydrochus-sooïtQn zijn recent herzien door de Engelsman Angus (1976). Een onverwacht re¬ 
sultaat hierbij was de ontdekking, dat de door Motschulsky beschreven soort H. ignicollis geen 
synoniem is van H. elongatus, zoals Zaitzev (1946) vermeldt, doch een zelfstandige soort. 
Hierdoor is de verspreiding van ieder van beide soorten in Europa onduidelijk. Angus (1976) 
vermeldt H. ignicollis voor Ierland, Engeland, Finland, Duitsland en Rusland. Het voorkomen 
in Nederland, dat aansluit op dit bekende verspreidingsgebied, was daarom te verwachten. 

VERSCHILLEN TUSSEN H. ELONGATUS EN H. IGNICOLLIS 

Van de overige Nederlandse Hydrochus-^ooritn verschillen H. elongatus en H. ignicollis als 
volgt; de vierde tussenruimte (tussen de derde en vierde stippelrij) van de dekschilden is op de 
achterste helft en de derde en vijfde tussenruimte alleen op de voorste helft kielvormig verhe¬ 
ven. 

Verschillen tussen de beide soorten zijn de volgende (zie Angus, 1976): 

H. elongatus 

— Vierde tussenruimte van de dekschilden 
vlak voor de basis met een korte duide¬ 
lijk verheven kiel. 

— Afstand tussen de vergrote apicale pun¬ 
ten van de dekschilden en de normale 
stippelrijen meer dan tweemaal de 
breedte van een gewone stip. 

— 6 : linker parameer met een tand op de 
binnenzijde van het apicale verbrede 
gedeelte. 

— S : buis van de penis op éénderde onder 
de apex sterk vernauwd. 

H. ignicollis 

— Vierde tussenruimte van de dekschilden 
voor de basis hoogstens met een spoor 
van een kiel. 

■— Afstand tussen de vergrote apicale pun¬ 
ten van de dekschilden en de normale 
stippelrijen minder dan tweemaal de 
breedte van een gewone stip. 

■— S : linker parameer aan de binnenzijde 
van het apicale verbrede gedeelte een¬ 
voudig concaaf. 

— ó: buis van de penis minder vernauwd; 
vernauwing meer naar het midden gele¬ 
gen. 

BESCHRIJVING VAN DE VINDPLAATSEN VAN H. IGNICOLLIS 

Drie mannetjes en één wijfje van /f. ignicollis werden op 9.IV. 1981 gevangen in een poel op 
de Leuvenheimsche Heide bij Leuvenheim (gemeente Brummen). Deze poel ligt in een laagte 
op de overgang van een relatief voedselarme veldpodzolbodem naar een relatief voedselrijkere 
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bodemsoort. Naast neerslag ontvangt de poel, getuige het massale voorkomen van watervio- 

lier, gedurende de natte periode van het jaar waarschijnlijk ook kwelwater. De vegetatie langs 

de randen van de poel, bestaande uit Grauwe wilg, Gagel en Vuilboom met een ondergroei 

van onder andere Kale jonker, Egelboterbloem, Moeraswalstro, Hennegras en Scherpe zegge 

duidt op een mesotroof-eutroof karakter. 

In faunistisch opzicht komt het bovengenoemde karakter tot uiting door het voorkomen van 

bloedzuigers, waterslakken en waterpissebedden in combinatie met een aantal veelal zeldzame 

acidofiele soorten insekten, zoals de waterkevers Hydroporus scalesianus Stephens, Hydropo- 

rus umbrosus (Gyllenhal), Hygrotus decoratus (Gyllenhal), Agabus neglectus Erickson, Eno- 

chrus affinis (Thunberg), Hydraena palustris Erickson, Hydrochus carinatus, Hydrochus brevis 

en Hydrochus elongatus, de kokerjuffer Trichostegia minor (Curtis) en de vedermug Telmato- 

pelopia nemorum (Goetghebuer). 

Bij het nakijken van mijn kevercollectie bleek, dat een onder H. elongatus gerangschikt 

vrouwtje eveneens tot H. ignicollis behoort. Dit exemplaar werd op 24.IV. 1978 in een binnen¬ 

dijks kolkje gelegen ten oosten van de Oude Waal in de Ooypolder bij Nijmegen gevangen 

door de studenten E. Peeters en K. van Kessel tijdens hun doctoraalonderzoek aan het Labo¬ 

ratorium voor Aquatische Oecologie (K.U. Nijmegen). Het water van het kolkje is eutroof en 

fluctueert met de waterstanden van de Oude Waal mee. Dominerende plantesoorten op de 

vindplaats zijn Rietgras, Mattenbies, Grote egelskop en Puntkroos. De bodem is bedekt met 

een vrij dikke sapropeliumlaag, die rijk is aan grof organisch materiaal, dat afkomstig is van de 

bovengenoemde moeras- en waterplanten. 

Op de vindplaats komt een groot aantal begeleidende waterkeversoorten voor. Tot de voor 

dit milieutype meer karakteristieke soorten behoren Hydroporus erythrocephalus (Linnaeus), 

Hydroporus angustatus Sturm, Hydroporus dorsalis (Fabricius), Spercheus emarginatus (Schal¬ 

ier), Hydrochus carinatus, Hydraena riparia Kugelann en Hydraena testacea Curtis. 

Tot slot wil ik dr. G. van der Velde bedanken voor zijn kritische opmerkingen. 
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