
Enige aspecten van de biologie van twee verwante 
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H. cruenta Müll. 
C. DAVIDS. 
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Watermijtcn zijn velen bekend als rode 
spinnetjes, die tussen de vegetatie zwemmen. 
Ook de hier besproken soorten zijn rood 
van kleur. Naast rode komen echter vele 
anders gekleurde soorten voor. Watermij-
ten hebben drie vrijzwemmende stadia, de 
larve, de nymfe en de imago. Het belang
rijkste verschil tussen nymfe en imago is, 
dat de nymfe nog niet geslachtsrijp is. Bij 
de meeste soorten zoekt de larve een ge
schikte gastheer om op te parasiteren. Dit 
komt o.a. ook voor bij de Trombidiidae, 
een verwante familie van landbewonende 
mijten. Van de watermijten zijn waterin-

Fig. 1. Hydrachna conjecta (geconserveerd 
exemplaar), met twee smalle chitineschll-
den vooraan op de rugzijde. Foto S. van 
Mechelen. 

sekten de belangrijkste gastheren, maar ook 
zoetwatermossels en zoetwatersponzen kun
nen als zodanig fungeren. 
Over het parasitaire stadium is bij de soor
ten van het geslacht Hydrachna eigenlijk 
weinig bekend. De larven hebben een zeke
re gastheerspecificiteit en ook de plaats die 
zij voor de aanhechting zoeken is karakte
ristiek. Eenmaal vastgehecht zwellen zij 
sterk op. Swammerdam (6) heeft de vast
gehechte larven voor het eerst beschreven 
van een waterschorpioen (Nepa) en hij 
komt tot de volgende conclusie: „Wat dit 
voor een Dier is, hoe groot het wort, of van 
welk een soort van Dieren, dat het in de 
form van een Ey op dese Water-Scorpioen 
geplaatst wort, om daar syn voetsel ende 
volmaking te verkrygen, dat is my onbe-
kent. Maar ik agt deese observatie daar in 
seer raar, dat men een Ey in de natuur siet, 
dat allenxkens door ingesooge voetsel groo-
ter wort; tensy dat men het liever een Dier
ken selve wilde noemen, daar ik niet veel 
tegen heb, om dat het Ey het Dier selve is, 
dat daar in alleen maar sterker wort om 
daar uyt te breeken". 

Vooral de laatste zin geeft aan, dat men in 
die tijd, Swammerdam was een ovulist, een 
heel ander idee had van een ei dan tegen
woordig. Ook Linnaeus (3) dacht dat het 
eieren waren, die op de insekten zouden zijn 
afgezet. Latere onderzoekers hebben gezien 
dat de vrij zwemmende larve zich vast gaat 
zetten, waarbij de beweeglijkheid al snel ver-
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Fig. 2. Hydrachna cruenta (geconserveerd 
exemplaar), met één breed chitineschild 
vooraan op de tugzijde. Foto S. van Meche
len. 

loren gaat. 
Het geslacht Hydrachna is o.a. gekenmerkt 
door een gekromd en puntig toelopend 
rostrum, dat ongeveer zo lang is als de pal
pen. 
Het meest opvallende verschil tussen H. 
conjecta on H. cruenta is, dat de eerste soort 
twee chitineschildcn en H. cruenta een on
gepaard chitineschild op de rug heeft (fig. I 
en 2). Volgens Besseling (l) is H. conjecta 
voor ons land zeldzaam en komt H. cruen
ta verbreid voor. Beide soorten zijn echter, 
naar mijn vangstgegevens, algemeen in de 
sloten rondom Amsterdam. Vooral H. con
jecta is zeer algemeen in rijk begroeide 
sloten van het Amsterdamse Bos. 
Bijzonder is, dat de eieren door vertegen
woordigers van dit geslacht gelegd worden 
in de luchtholten van waterplanten. De no
dige zuurstof voor de ontwikkeling is dus 
altijd aanwezig. 
Dugcs (2) heeft dit beschreven voor H. 

glohosa en Wesenbcrg-Lund (7) nam bij H. 
processifera waar, dat de mijt met het ros
trum een gaatje in de plant prikt en ver
volgens de eieren via een korte legbuis in 
de luchtkamer afzet. Door mij werden leg-
sels van H. conjecta gevonden in de lucht
kamers van Kleine egelskop (Sparganium 
simplex) en Gedoomd hoornblad (Cerato-
phyllum demersum) (fig. 3). Eidragende 
wijfjes van beide soorten komen in het 
aquarium gemakkelijk tot ei-afzetting als 
hoornblad aanwezig is. Afhankelijk van de 
grootte van de luchtkamer varieert het aan
tal eieren van 10 tot 30 per luchtkamer, 
hogere en lagere waarden komen ook voor. 
Vanaf half mei zijn er eieren aanwezig. In 
buitenaquaria duurt de ontwikkeling vier a 
vijf weken (bv. H. conjecta 21/5-26/6/1967 
en H. cruenta 26/5-23/6/1968). Pas uit
gekomen larven lopen in de luchtkamer rond 
en verlaten deze via de door de moeder 

Fig. 3. Stukje blad van Ceratophyllum de
mersum met legsel van H. conjecta. De ope
ning waardoor de eieren in een luchtkamer 
van het blad zijn afgezet, meet ca. 0.14 
mm in doorsnede. Foto S. van Mechelen, 
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Fig. 4. Hydrachna cruenta, parasitair stadi
um op een tweede poot van de waterwants 
Sigara striata. Foto S. van Mechelen. 

gemaakte opening. De wijfjes zetten op ver
scheidene dagen eieren af. Het maximale 
aantal eieren dat een wijfje van H. conjecta 
heeft afgezet is 1029 (van 12/5 t /m 2 2 / 5 / 
1967). 
De larven hebben weinig overeenkomsten 
met de volwassen dieren. Dit houdt zeker 
mede verband met hun parasitaire levens
wijze. 
Met de schijnkop, die tijdens het zwemmen 
naar de buikzijde is omgeklapt, hechten zij 
zich vast aan een waterwants of waterkever. 
Van een aantal soorten van het geslacht 
Hydrachna is de ontwikkeling bekend. De 
larven van H. geografica en H. processifera 
parasiteren op Dytiscus marginalis (4,7). 
De larven van H. globosa parasiteren op 
staafwantsen (Ranatra), waterschorpioenen 
(Nepa) en rugzwemmers (Notonecta) (5). 
Van H. conjecta is niets bekend uit de lit
teratuur, terwijl Sparing voor de larven van 
H. cruenta de volgende gastheren opgeeft: 

Sigara falleni, S. fossarum, S. semistriata 
en Corixa punctata. Zelf heb ik larven van 
H. cruenta gevonden op Sigara striata, Hes-
perocorixa linnei en Cymatia coleoptrata. 
Alle genoemde waterwantsen behoren tot 
de familie der Corixidae, zodat ook hier een 
zekere gastheerspecificiteit optreedt. H. 
cruenta-larven hechten zich bijna altijd aan 
het laatste of voorlaatste lid van het tweede 
of derde paar poten (fig. 4). 
De larven van H. conjecta zetten zich vast 
aan de onderzijde van de dekschilden van 
waterwantsen, meestal op het deel, dat men 
het corium noemt (fig. 5, links), soms op 
de clavus, maar nooit op de membraan. 

Fig. 5. Hydrachna conjecta. Links: parasi
tair stadium aan de binnenzijde van het 
corium van een dekschild van Sigara striata. 
Rechts: Niet geslaagde infecties van H. con-
jecta-Zarven op een dekschild van Sigara 
falleni; het weefsel van de vleugel gaat op 
die plek dood en de larven slagen er niet in 
voedselbuisjes te ontwikkelen en drogen uit. 
Foto S. van Mechelen. 
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Fig. 6. Voor de schijnkop zijn de vertakte 
voedselbuisjes te zien. Zij ontwikkelen zich 
na het vastzetten van de larve van Hydrach
na conjecta tussen de huidlagen van het dek
schild. Foto S. van Mechelen. 

Infecties van H. conjecta heb ik waarge
nomen op Sigara striata, Hesperocorixa lin
nei en Cymatia coleoptrata. Er is dus een 
overeenkomst wat betreft de gastheren tus
sen H. cruenta en H. conjecta, maar de 
plaats waar de larve zich vastzet is verschil
lend. Aangezien de larve van H. cruenta 
zich op de zwempoten vastzet, zal deze zich 
van het begin af aan stevig moeten veran
keren. Bij een vergelijking tussen de larven 
van beide soorten komt dit in de vorm van 
de schijnkop ook tot uiting. 
Bij het zoeken van een gastheer benaderen 
de larven van H. conjecta de wants van 
achteren en trachten onder de dekschilden 
te komen. Vaak mislukt dit, doordat de 
wants de larve bij zijn pogingen met de 
poten afstrijkt en wegzwemt. Als het wel 
lukt gaat de larve naar het corium van de 

dekschilden. Na het vastzetten ontwikkelen 
zich aan de schijnkop voedselbuisjes tussen 
de huidlagen van het dekschild (fig. 6). Tij
dens deze parasitaire fase neemt het dier 
veel in volume toe. De afmetingen van de 
larven zijn 0,3 mm lang en 0,1 mm breed, 
terwijl de afmetingen van pas vrijkomende 
nymfen variëren van 1,1-1,8 mm lang en 
1,0-1,5 mm breed. Sterk geparasiteerde 
wantsen vertonen duidelijk omhoog gedruk
te dekschilden en zij bewegen zich naar het 
lijkt ook trager. Interessant is dat Sigara 
falleni resistent is tegen infecties van H. con-
jecta-larven. Op fig. 5, rechts is te zien 
hoe vastgehechte larven uitdrogen en er niet 
in slagen voedsel aan de gastheer te ont
trekken. Bij in het laboratorium uitgevoerde 
infectieproeven bleek, dat het parasitaire 
stadium twee a drie weken duurt. Het nym-
festadium duurt ongeveer een week en de 
verpopping tot imago neemt afhankelijk van 
de temperatuur een a twee weken in beslag. 
Het volwassen wijfje gaat binnen een week 
eieren leggen. 

De kweekgegevens maken het aannemelijk 
dat begin juli een tweede generatie op zal 
treden, waarop ook de vangstgegevens wij
zen. Larven van de tweede generatie over
winteren op de wantsen, dit geldt voor H. 
conjecta en H. cruenta beide. In de tweede 
helft van april komen de nymfen op bepaal
de plaatsen massaal voor. Als men dan een 
net tussen de vegetatie doorhaalt kan men 
er tientallen vangen. 

Welk voedsel de nymfen en imagines opne
men is niet duidelijk. Zij bevinden zich vaak 
op de waterplanten en zoeken hierop ken
nelijk voedsel. Soorten van andere geslach
ten vangen vaak mosselkreeftjes of water
vlooien en zwemmen meer tussen de vege
tatie rond dan de besproken soorten. 
Wat Swammerdam als Ey heeft gezien, 
blijkt een interessante schakel te zijn in de 
levenscyclus van Hydrachna-soorten. 
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Broed-populatiedichtheden van de Fuut, 
Podiceps cristatus (L), in Nederland 

H. N. LEYS en J. J. F. E. DE WILDE. 

(RIVON) 

Wanneer men het broedareaal van een vo
gelsoort in een bepaald gebied nader be
studeert, dan blijkt steeds, dat iedere soort 
een zeer specifiek verspreidingspatroon ver
toont, dat zeer nauw samenhangt met de 
aanwezigheid van geschikte biotopen. Het 
is dientengevolge duidelijk dat aan deze bio
topen door elke vogelsoort zeer specifieke 
eisen gesteld worden. In vele gevallen zal de 
dichtheid van het aantal broedparen per op-
pervlakte-eenheid aanzienlijk toenemen, 
naarmate de variatie van gunstig beïnvloe
dende factoren groter is. Indien een soort 
exclusief gebonden is aan een zeldzaam bio
toop, spreekt het vanzelf, dat zij uitsluitend 
daar kan voorkomen waar dat biotoop aan
wezig is. Toch suggereren vrijwel alle typen 
verspreidingskaarten dat een soort in het 
aangegeven gebied „overal" zou voorkomen. 
In feite geven dergelijke kaarten alleen het 
areaal aan, waarbinnen een soort kan voor
komen, zonder dat enige informatie gege
ven wordt omtrent de kwantiteit in relatie 
tot de oppervlakte in bepaalde delen van het 

opgegeven areaal. 
Een goed voorbeeld hiervan zijn de areaal-
kaartjes, die voorkomen in de Atlas van de 
Europese vogels (13) (fig. 1), alsmede in de 
Vogelgids (4). In het algemeen zijn deze 
kaartjes te kleinschalig om meer informatie 
te geven, hoewel het praktisch heel goed 
mogelijk zou zijn om binnen de areaalgren-
zen per vogelsoort door een zekere genera
lisatie de mate van aanwezigheid van ge
schikte biotopen voor de betreffende soort 
aan te geven (bv. in een verhoudingsgetal of 
iets dergelijks) ten opzichte van de totale op
pervlakte in soortgelijke gebieden vallende 
binnen het afgegrensde areaal. In dit geval 
is het dus begrijpelijk dat juist de kaart-
schaal een belangrijke beperkende factor is 
voor het geven van meer of minder infor
matie op een verspreidingskaart. 
Bij de studie van het verspreidingspatroon 
en de populatiedichtheid van het aantal 
broedparen van de Fuut (Podiceps cristatus) 
in allerlei grotere en kleinere gebieden, als
mede in verschillende typen van moeras- en 
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