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De insektenfauna van Suriname, ook vergeleken met die van 

de Antillen, speciaal wat betreft de Odonata 

door 

D. C. GEIJSKES 

De Guyana’s omvat het gebied aan de Noordkust van Zuid-Amerika, gelegen 

tussen de Orinoco-rivier in Venezuela en de Amazone in Brazilië. Suriname ligt 

in het midden tussen (Brits) Guyana ten westen en Frans Guyana ten oosten. Het 

behoort geologisch tot de oudste gedeelten van Zuid-Amerika (precambrisch) met 

jonge kwartaire kustsedimenten. Het land is grotendeels bedekt met oerbos en dit 

vormt een gedeelte van de hylaea dat het Amazone-bekken bedekt, met uitlopers 

naar het zuiden en het noorden. 

Suriname heeft een vrij hoge regenval met 2300 mm in het kustgebied en 3000 

mm in het binnenland per jaar. Er zijn twee regentijden en twee droge tijden per 

jaar, die meestal als de kleine en de grote regentijd (dec./jan. en mei/aug.) wor¬ 

den onderscheiden, afgewisseld met de kleine droge tijd (febr./april) en de grote 

droge tijd (sept./dec.). 

Landschappelijk is Suriname te verdelen in een kustgebied, een savannegordel 

en een groot binnenland. In oppervlakte beslaat het bijna 5 X Nederland. Het 

geheel wordt door een zevental grote rivieren doorsneden van zuid naar noord. 

Deze rivieren worden in het bergachtige binnenland gevoed door talloze bos- en 

bergkreken. De hoogste berg is 1280 m en bevindt zich in het centrale Wilhel- 

minagebergte. Daarnaast komen nog verschillende toppen en ruggen voor van 

boven de 1000 m hoogte, waartoe ook de merkwaardige Tafelberg behoort. 

Suriname bezit een rijke insektenfauna, die nog zeer onvoldoende bekend is. 

Vanwege het overheersende bos zijn er veel plantenetende en houtvretende insek- 

ten, zoals Orthoptera, Isoptera, Hemiptera, Lepidoptera en Coleoptera. Op de 

open savannen komen veel Hymenoptera, Diptera en Lepidoptera voor, terwijl in 

het moerassige kustgebied muskietenplagen dikwijls optreden. 

Gedurende mijn 27-jarig verblijf in Suriname heb ik veel verzameld en getracht 

de achterstand, die op faunistisch gebied bestond, enigszins in te lopen. Zonder 

de medewerking van diverse specialisten is dit niet mogelijk en ik doe ook hier 

wat de insekten betreft een beroep op de Nederlandse entomologen, om steun te 

verlenen. Zelf heb ik de Odonata onder bewerking, daartoe financieel in staat 

gesteld door de Stichting WOTRO, terwijl het Rijksmuseum van Natuurlijke 

Historie te Leiden mij gastvrijheid heeft verleend en een werkgelegenheid ter 

beschikking stelde. Voor deze hulp ben ik zeer dankbaar. 

Uit de literatuur waren voor Suriname ongeveer 60 libelle-soorten bekend, thans 

zijn er 260 soorten gevonden, waaronder verschillende nieuwe. Voor de Guyana’s 

in totaal zijn nu 280 soorten libellen bekend geworden, met 15 soorten uit (Br.) 

Guyana en 3 soorten uit Frans Guyana, die nog niet in Suriname zijn aangetroffen. 

Dit is ongeveer l/3 gedeelte van wat naar schatting in geheel Zuid-Amerika voor¬ 

komt. Ik hoop hiervan in de komende jaren een bewerking te kunnen geven. 

Een aantal merkwaardige en typische soorten voor Suriname zijn de volgende. 

Vermeldenswaard is Rimanella arcana Needh., behorende tot de Amphipteryginae, 
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waarvan nog één vertegenwoordiger uit Centraal-Amerika bekend is en één uit 

de oude wereld, nl. in tropisch Azië. Ook de larve hiervan is gevonden en ver¬ 

toont een zeer merkwaardige bouw met twee opvallend lange cerci en een kieuw- 

bundel ertussen in. 

Van het grote geslacht Hetaerina (Calopteryginae), waarvan de mannetjes rode 

vlekken in de vleugels hebben, zijn vijf soorten in Suriname gevonden, waarvan 

één nieuw is. Bijzonder lange achterlijven hebben de Pseudostigmatinae, een 

typische tropisch-Amerikaanse groep van libellen, waarvan een zestal soorten in de 

Guyana’s gevonden worden in drie geslachten. De larve van een naverwante 

Mecisto gaster-soort is door Calvert in de Costa Rica in de waterbekers van een 

Bromelia gevonden. Pogingen om deze larven in Bromelias in Suriname te vinden, 

resulteerden in de vondst van een Leptagrion-soort (Coenagrionidae), die een 

matig lang achterlijf heeft. Verschillende Zygoptera zijn hier trouwens gekenmerkt 

door uitermate lange en dunne abdomina ('Protonenra, Mesoleptobasis, Metalepto- 

basis). Daarnaast worden ook vele met een voor deze dieren normaal formaat 

achterlijf gevonden, zoals in de soortenrijke geslachten Argia, Acanthagrion, 

Aeolagrion en Neoneura. 

Met hun talrijke rivieren en beken zijn de Guyana’s rijk aan Gomphiden (ca. 

35 soorten), waarvan de larven in het stromende water leven, maar de larve van 

een der grootste soorten (Cacus latro Erichs.) komt in moerassen en poelen voor. 

In tegenstelling met de Aeshniden zijn de larven van de Gomphiden zeer uiteen¬ 

lopend van vorm, van lang en smal tot plat en breed en enkele met sterk verlengd 

laatste abdominaal segment, dat als een tubus boven de modder uitsteekt voor de 

ademhaling. 

De weinige Corduliinen die in de Guyana’s gevonden worden, vertonen voor 

het geslacht Aeschnosoma ook een merkwaardige larvebouw, nh met sterk ver¬ 

lengde zij punten aan het voorlaatste 9e achterlijfssegment. Eenzelfde verschijnsel 

treedt ook op bij een geheel andere groep onder de Libellulidae, nl. bij Diastatops 

en Zenithoptera, waarvan de larven voor het eerst zijn uitgekweekt. De imagines 

hebben donkerblauw metaalglanzende vleugels met rode of hyaline vlekken. De 

naverwante soorten van het geslacht Périthemis hebben goudkleurige gele vleugels. 

Deze groep heeft één geslacht in Afrika ([Palpopleura), waarvan de soorten ook 

gevlekte vleugels hebben. 

De Libellulinen zijn zeer rijk vertegenwoordigd in 32 geslachten met ca. 115 

soorten. Vele zijn bont gekleurd, bloedrood, blauw en groen als echte zonnedieren 

in het open terrein, terwijl de bosdieren vaak stiller gekleurd zijn met zwart of 

bruin en gele vlekken. Ook gevlekte vleugels worden bij verschillende soorten 

gevonden, hetzij als donkere dwarsbanden midden over de vleugels (JUrads, 

Erythrodiplax) hetzij als donkere vleugeltoppen (o.a. bij enkele soorten van 

Uracis), of als een donkere basisvlek in de voor- en achtervleugel, of soms alleen 

in de achtervleugel. Vermoedelijk dienen deze vlekken voor het pronken bij de 

paringsvluchten, maar soms zijn alleen de wijfjes met deze vlekken uitgerust. 

Nog een ander verschijnsel treedt bij enkele zeer uiteenlopende geslachten 

onder de Libelluliden op nl. het feit, dat in één genus zowel korte dikke als lange 

en smallijvige soorten voorkomen. Dit zien wij duidelijk bij de soortenrijke ge¬ 

slachten Orthemis, Erythemis, Dythemis en Macrothemis. Het komt niet alleen bij 
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deze Amerikaanse genera voor, maar is ook bekend van geslachten uit de oude 

wereld. 

Over de zoögeografische betrekkingen van de libellenfauna van de Guyana’s 

kan thans alleen in algemene zin iets gezegd worden. Vele soorten geven een 

aansluiting te zien met Brazilië, in veel mindere mate met de berglanden van de 

Andes in het westen van Zuid-Amerika. De relatie met Midden-Amerika en met 

de Caribische eilanden is niet groot en betreft hoofdzakelijk de algemeen ver¬ 

spreide soorten en die welke van noordelijke herkomst zijn. De laatste zijn uit¬ 

zonderingen. Enkele geslachten en verschillende soorten zijn endemisch voor de 

Guyana’s. Dit laatste is ook afhankelijk van de intensiteit van het onderzoek in de 

nabuurlanden. Zo is het Amazone-gebied relatief nog te sporadisch onderzocht 

om hiermede een goede vergelijking te kunnen maken. De uitgestrektheid en de 

ontoegankelijkheid van deze gebieden spelen daarbij mede een grote rol. 

Het onderzoek van de Odonaten-fauna van de Kleine Antillen is door mij in 

aansluiting op dat van de Guyana’s gemaakt. Dit was voor Curaçao en omgevende 

eilanden mogelijk door de medewerking van Dr. P. Wagenaar Hummelinck 

te Utrecht en Drs. B. de Jong te Curaçao. Voor een verzamelreis langs alle 

Bovenwindse eilanden stelden de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting en de Stichting 

Wetenschappelijk Onderzoek van de Tropen (WOTRO) subsidies ter beschik¬ 

king. Aan allen is spreker hiervoor veel dank verschuldigd. 

De Kleine Antillen vormen een boog van eilandjes, lopende van Curaçao via 

Trinidad en vandaar noordwaarts tot Puerto Rico, dat tot de Grote Antillen 

behoort. Margarita, Trinidad en Tobago, die nog op het continentale plat gelegen 

zijn, laten ook faunistisch de invloed van het continent duidelijk zien. 

Op de Nederlandse Antillen, Aruba, Curaçao en Bonaire (de zgn. ABC- 

eilanden) zijn 18 soorten libellen verzameld, merendeels door Drs. DE Jong. Dit 

is voor zulke droge waterarme eilanden een onverwacht hoog aantal. Daarbij zijn 

drie soorten voor de dag gekomen, die op de andere Bovenwindse eilanden niet 

zijn gevonden. Het zijn soorten die bekend zijn van Centraal-Amerika, de Grote 

Antillen en van Noord-Amerika (Hesperagrion sp., Pantala hymenea Say en 

Macrodiplax balteata Hagen). 

De Bovenwindse eilanden van de Kleine Antillen vormen een ,,stepstone” ver¬ 

binding tussen het Zuidamerikaanse continent en de Grote Antillen. In vergelij¬ 

king met het continent en zelfs met Trinidad zijn deze eilanden arm aan soorten. 

In totaal zijn hiervan thans 40 soorten Odonata bekend geworden (100 van Trini¬ 

dad!). De helft komt ook in Suriname voor, bestaande uit wijd verspreide 

ubiquisten. Deze categorie leeft in de kustzwampen, tezamen met enkele andere 

typische soorten uit het Caribische gebied (o.a. 1 schnür a ramburn Selys en Trame a 

abdominalis Rambur). De bergmeren, meestal gevormd door oude kratermeren, 

herbergen een gezelschap van enkele ubiquisten en Aeshniden van zuidelijke 

(.Anax) en van noordelijke afkomst (Anax en Aeshna). 

In het stromende water van de rivieren en van de bergbeken zijn maar 8 soorten 

gevonden. Twee hiervan (Argia concinna Rambur en Protoneura ailsa Donnelly) 

behorende tot de Zygoptera, schijnen endemisch te zijn voor dit gebied. De inslag 

van soorten uit de Grote Antillen ('Enallagma, Macrothemis) is hier duidelijk 
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merkbaar, terwijl anderzijds nog Zuidamerikaanse soorten hier hun eindpunt 

vinden (Brechmorhoga, Dythemis'). Speciaal de rivieren zijn soortenarm en hier 

ontbreken de Calopterygiden (Hetaerinal) en de Gomphiden, die men er stellig 

zou verwachten. 

De voordracht werd toegelicht met een aantal dia’s van de bezochte terreinen, 

terwijl materiaal van de typische soorten aan de vergadering werd rondgegeven. 

Summary 

Discussion of the insect fauna of Suriname, especially as regards the Odonata, 

and a comparison of these insects with the Odonate fauna of the Antilles. 

Oegstgeest, Prinses Irenelaan 17. 

Betrem, J. G., Algemeen overzicht van de parasitaire Hymenoptera. Wetenschappelijke 

Mededeling no. 64 van de K.N.N.V. Juli 1966. 

Na een korte inleiding geeft Dr. Betrem allereerst een definitie van het begrip „parasitiet”. 

De Hymenoptera blijken dan geen typische parasieten te zijn, maar een afzonderlijke groep 

te vormen, de parasitoiden. Daarna bespreekt de auteur de bouw van een wesp en vervolgens 

komt het voornaamste deel van de publicatie, een delermineertabel voor de parasitaire families 

van de vlies vleugel igen. Dit alles wordt toegelicht door 47 zeer duidelijke figuren, getekend 

door J. Vuijk en ontleend aan diverse publicaties over de behandelde groep. 

De W. M. besluit met een systematisch overzicht en een literatuurlijst. De prijs van deze 

zeer verzorgde uitgave is ƒ 2,50 voor leden van K.N.N.V. en Ned. Ent. Ver., voor anderen 

ƒ 3,—, te voldoen door storting op postrekening 13028 van het bureau van de K.N.N.V. 

te Hoogwoud-N.H. — Lpk. 

Obraztsov, N. S., Die palaearktischen Amata-Arten (Lepidoptera, Ctenuchidae). Veröff. 

zool. StSamml., Münch. 10 : 1—383, text-figs. 1—79, pis 1—30, 1.X.1966. 

As the late author explained in the Introduction, this monograph, the result of many years 

of specialized study, was delayed first by the World War II, then by travelling and by 

temporary difficulties in publishing longer papers in Germany. However, every delay actually 

was an advantage as it enabled the inclusion of still more materials and data. 

This monumental work is a testimony of Dr. Obraztsov’s accuracy and devotion. It is 

richly illustrated with sketches of genitalia and with plates of photographs of the entire 

insects; both figures and photographs are the work of the author. Palaearctic representatives 

of the genus Amata F. are divided into two subgenera: A?nata F. and Syntomis Ochs. The 

first subgenus is divided into two sections, the second into four. 

In total 66 forms are treated, not only Palaearctic but also those from neighbouring regions 

which at one time or another have been attributed to Palaearctic species. Nine species and 

six subspecies are described as new. 

In the first part the general anatomy of Amata is treated, subdivided in the following 

chapters: body and wing pattern, its evolution, $ and $ genitalia; furthermore, the stages 

of development, variability, ecology, geographical distribution and systematics. A key to the 

species, based on external characters, follows. In a special part each subgeneric section is 

discussed separately, preceded by a key to the species based on the male genital characters. 

This is the first revision of the genus since about 1915. It is tragic that the author did not 

live to witness the publication of his long awaited opus magnum. Still, there is some satis¬ 

faction and consolation in knowing that this work will live on and be a standard source of 

information for Lepidopterists for many years to come. — A. Diakonoff. 


