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Duikerwants
Hugo Van Doorslaer stuurde ons een foto door van een 
Alpenwatersalamander met een vreemde uitstulping uit de 
cloaca en met de vraag wat het zou kunnen zijn. Op basis van 
de foto’s dachten we in eerste instantie aan een, niet geheel 
verteerde, jonge (kam)salamander. Hugo ontving van Wim 
Veraghtert echter het correcte antwoord: het zijn dekschilden 
van een duikerwants. Toevallig had Hugo van een duikerwants 
(Corixa spec.) ook een foto in zijn collectie. Leuke waarneming.
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Sinds 2013 bemonstert beroepsvisser Piet Ruijter voor de 
Gemeente Amsterdam en het Hoogheemraadschap Van 
Rijnland de vispassage bij Gemaal Halfweg. Omdat het 
monitoren van de intrek van glasaal een belangrijk doel is, 
wordt er gevist met een fijnmazige fuik. Alles wat door de 
vispassage komt wordt geteld. Naast vissen bijvoorbeeld 
ook Chinese wolhandkrabben en garnalen. 

Roofkever
Op 9 juli 2021 zat er een waterkever in de fuik. Deze werd in een 
cuvet gedaan om beter te bekijken. Plotseling pakte hij een jong 
baarsje dat ook in het cuvet zat en begon zonder scrupules direct 
aan het visje te knabbelen. Vanaf de foto leek het op een grote 
spinnende waterkever, maar die staan bekend als vegetariër 
gedurende hun volwassen levensfase. Er bestaat ook een 
zwartbuikgeelgerande waterroofkever, een soort die alleen van 
de Waddeneilanden bekend is. Daarom werd de foto voorgelegd 
aan Bram Koese, soortexpert van EIS Kenniscentrum Insecten. 

Het bleek inderdaad om een grote spinnende waterkever te 
gaan. Makkelijk te herkennen omdat deze soort de lucht op zijn 
buik bewaart tijdens het duiken in plaats van onder het dekschild 
zoals waterroofkevers dat doen. Bram voegde er meteen aan toe 
dat deze vegetariër niet vies is van een beetje aas. Geen nieuwe 
vindplaats van een zwartbuikgeelgerande dus. Wel een nieuwe 
kijk op deze vegetariër.
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De aan een jong baarsje knabbelende grote spinnende 
waterkever. (Foto: Geert Timmermans)

Niet 100% vegetariër

Cloaca Alpenwatersalamander en 
de duikerwants.
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