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WATERTREDERS (HALIPLIDAE) IN
DE KLEIPUTTEN BIJ VELDHUNTEN
De hydrobiologie van de Oude lJsselstreek, lX

Bernhard J. van Vondel

Pe-ltodgtes caesus

(foto B. van VondeT).

ffaÈertreders of HalipJidae zijn
kl.eine
druppeTvormige vaterkevers; ze hebben een
geTe tot roodbrujne k-leur eD soEs zwarXe
vi.ekken of stippeJ.rijen op hun àa-ls- of

De kleÍputten zijn van min of meer recente
datum en liggen Ín het vroegere st.roomdal van
de Rijn. Nu stroomt in die omgeving nog de

In heel lteder-l.and, in aTlerlei wateren,
zijn Watertreders te vindeni Deestaf in
stil.staand of langzaam stroaend vaXer- Ze
kunnen vliegenIn het voorjaar paren de djeren e.n zeXXen
de vrouwtjes àun eieren at op algendraden
of in p-l.antenstengeJ.s. De Larven hebben een
sl.ank uiterlijk
en kunnen 'l cn Tang wordenVoordat ze zich verpoppen, vervellen de
Larven trree keer. De l-arve kruipt voor de
verpopping aan 7and, Daal<t een hoTTetje en
verpopt zich.
Nog v66r de winter kont èle volwassen kever uit. De winteraaanden brengen de Watertreders op het Land doorDe Tarven en de vo-l,yassen kevers Teven in
het water van draadaTgen en kranswieren,
maar de kevers ook van dierTijk yoedse-lOnder water ademen de voJ.wassen kevers door
gebruik te aaken van een TuchtheTTetje dat
ze meenemen tussen àet acàterJ.ijf en de zogenaamde coxa-Le pTaten. De kevers zwenmen
op een specifieke manier, ze bewegen àun
poÈen afwjsselend; vandaar de toepasselijke naam "ÍíaterXredersn (Van Vondel, 1985)-

De bodem van de kleiputten bestaat uÍt
grof
rivierzand \raarop een dun laagje klei ligt.
Tijdens de bemonsÈering op 14 juni 1986 r,tas
de waterdiepte 10 tot 50 cm en het water
helder tot op de bodem.
In het Írater groeÍde naast hier en daar
Lisdodde, Waterweegbree, Waterranonkel,
Klein- en Rossig fonteinkruid
een uitgebreide kranswiervegetatie (Chara spec.,
fíg. 2). Kwel werd niet waargenomen.
Hoewel op 14 juni '1986 geen watermonsters
zijn genomen is het vermeldenswaard dat dit
een jaar later, op 7 maart 1987 orn 13.00 uur,

dekschil.den.

Tijdens een kort onderzoek van de kleiputten
bij Veldhunten (Gem. Gendringen, Gelderland)
is met name gelet op het voorkomen van
Hal íp 1 idae .
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Oude

lJssel (fig.1;

zíe ook: Giesen & Geurts,

1985).

Fig. l.' Situatiekaartje net de ligging van de kLeiputten en de benonsterde wateren.

wel is gebeurd door Th. Giesen. De analyse-resultaten van die bemonstering zíjn
weergegeven in tabel 1. Interpretatie
van
deze gegevens in relatie tot de aangetroffen
llatertreders (HaIiplidae) Ís, op deze schaal,
niet goed rnogelijk. Grote reeksen van dit
soort chemische analyses geven wellicht, meer
inzícht.

Tijdens de circa 2 uur durende bemonstering
in 1986 met behulp van een echepnet, werden
in een trdeetal kleiputten (punt 1 en 2; fig.
1)
de volgende soorten l.iatertreders aangetroffen (ze hebben jammer genoeg geen
Nederlandse namen):

Peltodytes caesua (Ihrftschmidt)
Haliplus lineatocollis (},ÍarshaÍn)
Haliplus obliquue (Fabricius)
Haliplus confinis Stephens
Haliplus ruficoLlis (Degeer)
Haliplus immaculatus Gerhardt
Haliplus wehnckei Gerhardt

In de langs het t....ir,
lopende gekanaliseerde beek (punt 3; fig. 1) zijn verder nog
aangeÈroffen: Haliplus fluvÍatilis
Aubé en
Haliplus laminatus (Schaller). Mogetijk kunnen deze soorten ook in de kleiputten worden
gevonden, hoewel deze twee soorten l,latertreders langzaamstromend wat,er prefereren.
In de beek zijn o.a. Doorgroeid fonteinkruid, Zwanebloem, Dichtbladig fonteinkruid
en Holpijp aangetroffen. De laatste twee
soorten wijzen op de aanwezigheid van kalkrijke leem of op kwel.

Fig.2:

Een deeT van een Kranswier plant

(tek. auteur).

Korte opmerkingen over

de

I{atertreder-

aoorten:

Peltodytes caesus (fig. 3).

in alle provincies voor, het vaakst
het holocene deel van Nederland.
Komt.

LN

Haliplus lineatocollis.
Zeer algemeen in Nederland in een grote variatie aan watertypen, deze Watertreder is
zowel in schone beken aIs in vervuilde s1oten te vinden.

Haliplus obliquus.
vrij zeldzame l^latertreder, beperkt. tot
stilstaande \Íateren met kranswiervegetatieg
in het fluviatiele gebied (d.w.z. gebied dat
onder invloed van rivieren en beken staat).
De nelding van deze soort in het stromende
water van de Willinkbeek (Oosterwijk & Groenen, 1987) zou hierop een uiÈzondering zLjt;
kontrole van de determinatie lijkt
hier op
zijn plaats.
Een

Haliplus confinis.
VrÍj zeldzame Watertreder. Vondsten bekend
uit a1le provinci.es. Beperkt tot stilst.aande

rrateren met kranswiervegetaties.

Fig. 3: Peltodgtes caesus. Getekend door de auteur
naar een dier dat gevonden is in Oud ÀJb-las op
l9.IX.r97r. Het. clier is neesta.l 3,5-4,3 nn lang
ítek. auteur/.

De larven van zowel H. obliquus als H.
confinis leven van kranewier. On de stevige,
vaak met kalk bezette stengels te doorboren
zijn deze larven met krachtige kaken uitgerust, die voorzien zíjrt van een zuigkanaal. De larve kruipt langs de stengels en
zet op een geschikte plek zrn kaken erin. Als
de celwand (kranswieren hebben zeer lang
uÍtgegroeide cellen) doorboord is worden over
11

Fig. 4a: De voorlopige verspreid-ingskaart van Ha-liplus wehnckei Geràardt in IVederl.and (tek. auteur).
4b: Iden voor de oude ÍJsse-lstreek íGiesen & Geurts, 1987).

een grote lengte de bladgroenkorrels (chlo-

rofyl ) eruit gezogen. Bij de hier niet
gevonden soort Haliplus flavicollis
Sturm heb
ik in een aquarium naargenomen dat de jonge
sténgeIs uitgezogen werden, terwijl pogingen
om dit bij de oudere stengels te doen misLukten en dan ook na enig proberen opgegeven
werden.
De volwassen

kevera (=inagots) leven \ÍaarschÍjnlijk voor een deel van kranswieren en
deels van dierlijk materiaal.
Hoewel vroeger veelal gedacht werd dat Hatiplidae planteneters zijn, is nu wel bekend
dat veel soorten (of misschien wel a1lemaal)
als volwassen dier in meer of mindere mate
dierlijk voedsel nuttigen.
HaIíplue ruficollis.
De meest algemene I'latertredersoort van Nederland. De larven en voor een belangrijk
deel ook de volwassen dieren leven van

draadalgen.

Haliplus immaculatus.
in het. holocene deel van Nederland,
doch daarbuiten vrij zeldzaam.

Algemeen

Haliplus wehnckei.
Niet algemeen in schone stilstaande en vrij
algemeen in langzaam stromende \Íateren, zoals
gekanalíseerde beken in het fluviatiele
gebied.
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Larve van Peltodgtes caesus (zie titelopnane
en fig. 3). Het diertje zit onder water op een
stengel van een Kransryier. op de stêngel zijn
duidelijk de z.g. scàorsceffen te zien.
(foto B. van Vondel-).

Kleiputten bij Veldhunten.
(foto Th. Giesen) .

Over het voorkomen van deze l"latertreder in
Nederland heeft tot in het recente verleden
nogal wat onduidelijkheid bestaan. Gieeen &
Geurts (984) wijzen erop, dat deze soort wel

degelijk inlands is en in een behoorlijk
aantal pLaatsen in de Oude lJsselstreek is
aangetroffen (ciesen & Geurts, 1987; fig.4b).
De twijfel over het voorkomen in ons land is
voornameli-jk veroorzaakt door verwarring over
de juiste naam van deze en verwant.e soorten.
Een tussenstand van rnijn verspreidingsonderzoek in het kader van het European Invertebrate Survey (S.f.S.) leert echter, dat
Haliplus wehnckei zeker i.n zeven provincÍes
voorkornt (fig.
4a). De meldingen uit her
Westen van het land zÍjn op twee na van
vóór 1950.
in totaal 2O in Nederland en in Midden-Europa voorkomende líatertredersoorten
(tialiplidae) zijn er een groot aantal in het
onderzochte gebied aanwezig. Het is nÍet
onwaarschijnlijk, dat uitgebreider onderzoek
nog éên of meer soorten aan het licht
zullen brengen.
Van de
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TabeL l: Ànalyse resu-ltaten van eraternonsters

ujt de kleiputten bij VeTdhunten.

t{onsterdatun 7 naart t987, tijd:
plas
Temperatuur

pH (zuurgraad)

AlkalÍnitelt
Elektrlsch geleldlngs
vermogen (EcV)
ToÈele hardheld

1
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NltreaÈ + nltrÍeÈ
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plee 2 eenheld

3ro

2,8
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7,3
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1 ,o7
1
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o, 0o2

o,0oo2

t3.OO uuÍ.

3,6
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meq.l-l
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us.".-l.
3,28 mMol. t-j
1,O7 mllol.l-l
O,82 mMol.l-j
O,OO3 mMo1.1 -]
|
O, OOO2 mMol. l-
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Zusammenfassung

IíassertreÈer (Halipl,idae) in den Tongruben
bei VeTilhunten.
Ífassertreter oder HaTiplidae sind kleine,
etwa 2-4 mn 7ange, tropffórnige
Í/asserkáfer. ïhr ÁuBeres und iàre teàensweise wird
kurz beschrr.eben. ïm Rahnen der tEutopean
Invertebrate ,Surveg', Projekt dje NiederJande, wird vom Terfasser eine VerbreiÈungsuntersuchung f íir
die ÀIieder-Z.ande
durchgefiihrt. Dazu und fiir Zuchtversuche,
un al-Le Laryenstadien der ,y'assertreter
beschrejben zu kónnen, hturde in den Tongruben bei VeLdhunten, im Zusammenhang nit der
Anwesenàejt von Arnl-euchteralgen in jenen
Gewássern, gesucàt nach ejner bestimmten
Art, HaLipl.us confinrs.
Zusammen mit djeser Àrt sjnd in jenen Tongruben nocà secàs weitere Arten der ly'assertreter angetroffen. In einem benachbarten
Entwásserungsgraben wurden noch zwei andere
Arten gefunden.
Das ly'asser in den Tongruben jst
chenisch,/
phgsjscà untersucàt worden. In einer Karte
wird die vorTáufige Verbreitung der njcàt
aTlgenein vorkonnenden Art, HaJipJus wehnckej in den Niederl.anden und in der Gegend
der Oude fJssel., bezeichnet.
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