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inleiding

Op 16 juni 2010 werd een duinplas in de Zeepe-
duinen op Schouwen-Duiveland (Amersfoort-
coördinaten 8.899-41.589) onderzocht op macro-
fauna, vegetatie en fysisch-chemische omstandig-
heden. Het onderzoek vond plaats in het kader 
van een referentieonderzoek naar de Nederlandse 
kalkrijke duinwateren. Macrofauna werd ver-
zameld met behulp van een macrofaunanet door 
over een gestandaardiseerde afstand naar aandeel 
van de dominante structuurtypen het net schoks-
gewijs over de bodem of door de vegetatie te be-
wegen. Waterkevers werden in dit monster weinig 
aangetroffen, maar tot onze verbazing bevatte het 
wel twee exemplaren van de waterkever Yola bica-
rinata (Latreille, 1804). 

beschrijving

De twee in de duinplas aangetroffen exemplaren 
waren vrouwtjes, met een lichaamslengte van  
respectievelijk 2,0 en 2,1 mm. Herkenning van de 
soort is relatief eenvoudig, onder andere door de 
karakteristieke kielen op de elytra, waarvan de 
binnenste doorlopen tot op het pronotum (fig. 1). 
De achtervleugels van beide exemplaren waren 
volledig ontwikkeld, of de vliegspieren ook  
functioneel waren is onbekend. 

De soort werd vergezeld door Haliplus confinis 
Stephens, 1828 (1 ex.), Hyphydrus ovatus (Linnaeus, 

de waterkever yola bicarinata na meer dan honderd jaar weer 
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In een macrofaunamonster afkomstig van een duinplas in de Zeepeduinen, Schouwen-
Duiveland, werden twee exemplaren van de waterkever Yola bicarinata aangetroffen. 
Deze soort, waarvan het zwaartepunt van de verspreiding in het westelijk Middellandse 
Zeegebied ligt, is eerder slechts op twee vindplaatsen in Nederland vastgesteld en werd 
voor het laatst gevonden in 1909 bij Bergen op Zoom. Nader onderzoek zal moeten 
uitwijzen of hier een bestendige populatie aanwezig is. 

160) ( ex.) en Laccobius colon (Stephens, 1829)  
(1 ex.). Dezelfde plas is in 1989 bemonsterd tij-
dens een zomerbijeenkomst van de Nederlandse 
Entomologische Vereniging. Ondanks een grotere 
bemonsteringsinspanning, waarbij gericht naar 
waterkevers werd gezocht, is de soort destijds  
niet gevonden.

Figuur 1. Yola bicarinata, verzameld in een duinplas in 

de Zeepeduinen. Foto Oscar Vorst. 

Figure 1. Yola bicarinata, collected from a coastal dune 

lake in the Zeepeduinen, The Netherlands.  

Photo Oscar Vorst.
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het zuurstofgehalte terug tot 0 mg L–1 ge durende 
de nacht. De zuurgraad van het water schommel-
de rond een pH van .

autoecologie

Yola bicarinata wordt vooral aangetroffen in stil-
staande wateren, maar ook wel aan de oevers van 
langzaam stromende wateren (Tachet et al. 2000). 
In Spanje prefereert de soort kleine wateren, zoals 
poelen en lagunes, die permanent water bevatten 
of slechts sporadisch droogvallen (Valladares et al. 
1994, Aballán et al. 2006, Picazo et al. 2010, Flo-
rencio et al. in press). Er lijkt een zekere tolerantie 
te bestaan voor wateren met relatief hoge ionen-
concentraties (Gallardo-Mayenco 1994). Volgens 
Tachet et al. (2000) komt de soort in Frankrijk 
met name voor in mesotrofe wateren met een 
zand- of modderbodem. Karakteristieke wateren 
die door Yola bewoond worden hebben een mine-
rale ondergrond van zand, klei of grind, zoals die 
wordt aangetroffen in allerlei groeves. Met name 
in de pionierfase kan Yola grote populaties op-
bouwen. Daarnaast komt Yola regelmatig voor in 
vrij langzaam stromende beken en riviertjes met 
een zand- of kleibodem, met name in systemen 
waarin in de droge periode restpoelen ontstaan 
langs of in de beek of rivier.
Er is één tot meerdere generaties per jaar. Eieren 
worden afgezet op allerlei vaste substraten,  

habitat

De kevers zijn aangetroffen in een permanente, 
geïsoleerde duinplas van ongeveer 55 m lang en  
28 m breed, met een maximale diepte van ongeveer 
1,5 m (fig. 2). De plas was omringd door hoge 
duinen, waardoor de oevers relatief steil waren. 
Een kwart van de oever bestond uit ingestoven 
kaal zand van een nabijgelegen stuifkuil, de rest 
bestond uit droog duingrasland en duindoorn-
struweel. De watervegetatie nam ongeveer 50% 
van de gehele waterkolom in en werd gedomineerd 
door kranswieren (Chara hispida, C. vulgaris,  
C. contraria, C. globularis) en Potamogeton natans, 
verder waren Myriophyllum spicatum, Ranunculus 
baudotii en Potamogeton pectinatus frequent aan-
wezig. De oeverzone was spaarzaam begroeid met 
Eleocharis palustris. Met name in het centrale deel 
van de plas was de bodem bedekt met een laag 
organisch materiaal (gemiddeld 1 cm dik), maar 
in de littorale zone stoof zand in en was de bodem 
volledig mineraal. Het water in de duinplas was 
zoet (chloride: 28 mg L–1) en bevatte relatief  
weinig kalk (calcium: 2 mg L–1). De nutriënten-
gehalten waren laag (ammonium: <0,0 mg NH4

+ 
L–1; nitraat: <1 mg NO

– L–1; totaal fosfaat: <0,02 
μg P L–1; ortho-fosfaat: <0,0 μg PO4

– L–1). Het 
water in de waterkolom was helder tot op de bo-
dem en continu zuurstofrijk (6-15 mg O2 L–1), 
maar boven de organische laag op de bodem zakte 

Figuur 2. Habitat van Yola bicarinata, een kleine duinpoel in de Zeepeduinen. Foto Ralf Verdonschot.

Figure 2. Habitat of Yola bicarinata, a small coastal dune lake in the Zeepeduinen, the Netherlands.  

Photo Ralf Verdonschot.
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waaronder waterplanten. Zowel de adulten als de 
larven zijn predatoren van allerlei ongewervelden.

voorkomen in nederland

Yola bicarinata wordt voor het eerst gemeld uit 
Nederland door Everts (1904): ‘Deze, meer in 
Zuidelijk Middel-Europa en Zuid-Europa voor-
komende soort, werd in eenige exemplaren bij 
Bergen-op-Zoom, in de Zoom, Sept. gevangen’. 
Uit etiketten op exemplaren in de collecties van 
Naturalis (rnh) en het Zoologisch Museum, 
Amsterdam (zan) blijkt dat de eerste vondsten 
uit Bergen op Zoom dateren van september 1904. 
Het is duidelijk dat Everts de Nederlandse coleop-
terologen snel op de hoogte heeft gesteld van de 
vondst. De laatste waarneming van Bergen op 
Zoom stamt van juni 1909 (zan), terwijl uit de 
tussengelegen jaren ook nog enkele vondsten be-
kend zijn. Verder is opmerkelijk dat Everts (1904) 
geen verzamelaar noemt. Op de etiketten onder 
de kevers in de museumcollecties staat wel een 
maand en jaar, maar geen verzamelaar. Op enkele 
labels zonder jaartal staat als verzamelaar geschre-
ven H.N. Lafontijn, A. Reclaire of D. Mac Gilla-
vry, een van deze drie zou dus de ontdekker kun-
nen zijn geweest, maar mogelijk is het toch nog 
iemand anders omdat de herkomst van materiaal 
uit diverse andere collecties uit die tijd (o.a. Everts, 
van der Hoop, Klynstra, Veth, de Vos tot Neder-
veen Cappel) niet duidelijk is. Everts (1904) noemt 
als vindplaats De Zoom, een kanaal dat in de  
dertiende eeuw is gegraven vanaf de Kalmthoutse 
Heide in België voor de afvoer van turf. Dit kanaal 
wordt op geen enkel label vermeld. In totaal zijn 
van de vindplaats Bergen op Zoom 46 exemplaren 
van Yola bekend, welke zich bevinden in de  
collecties van rnh (28 exemplaren), zan  
(1 exemplaren) en de leerstoelgroep entomologie 
van de Wageningen Universiteit (1 exemplaar).

De tweede Nederlandse vindplaats van Yola is 
Hilversum (Everts 1922). Hier werden in juli 190 
in totaal 19 exemplaren verzameld door D. Mac 
Gillavry. Over deze vindplaats zijn geen verdere 
bijzonderheden bekend. De kevers bevinden zich 

in de collecties van rnh (5 exemplaren) en zan 
(14 exemplaren). De vindplaatsen van Y. bicarinata 
in Nederland wordt gegeven in figuur .

voorkomen in europa

Yola bicarinata is één van de weinige soorten  
binnen het genus Yola met een verspreiding  
buiten het Afrikaanse continent (Biström 198). 
Zwaartepunt van het areaal ligt in het westelijk 
Middellandse Zeegebied en omvat Tunesië, Alge-
rije en Marokko in Noord-Afrika, het Iberisch 
schiereiland, Frankrijk inclusief Corsica en Italië 
inclusief Sardinië en Sicilië (Biström 198, Nilsson 
2011). In Frankrijk is de verspreiding beperkt tot 
het laagland (Tachet et al. 2000). Verder is de 
soort bekend van een beperkt aantal vindplaatsen 
in Zwitserland (Biström 198), alwaar de soort als 
bedreigd is opgenomen op de rode lijst van water-
kevers (Brancucci 1994). Uit België is de soort 
slechts bekend van één vindplaats, Boom in de 

Figuur . De verspreiding van Yola bicarinata in  

Nederland. 

Figure . The distribution of Yola bicarinata in  

the Netherlands. 

□ 1904-1910

● 2010
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(Hendrich 199). Inmiddels is Yola weer geschrapt 
van de Tsjechische lijst omdat is gebleken dat de 
collectie van deze verzamelaar meerdere soorten 
bevatte die nooit eerder in Tsjechië zijn waarge-
nomen (Boukal et al. 200).

De verspreiding van Y. bicarinata in Europa wordt 
gegeven in figuur 4. De verspreidingskaart is ge-
baseerd op de volgende collecties: privé-collectie 
J.G.M. Cuppen en de museumcollecties van  
Leiden (rnh), Amsterdam (zan) en Wagenin-
gen Universiteit. Daarnaast zijn waarnemingen 
uit de literatuur opgenomen die qua determinatie 
en vindplaats betrouwbaar werden geacht. Boven-
staande vermeldingen uit Oostenrijk, Tsjechië en 
Duitsland zijn derhalve niet opgenomen in het 
verspreidingskaartje, evenals locaties welke in 
meerdere gebieden binnen een land worden aan-
getroffen (bv. Villeneuve in Frankrijk). Niet op-
genomen werden Gallia, Landes of Var omdat  
dit te grote gebieden betreft ten opzichte van de 
schaal van de kaart. Helaas konden ook een vrij 

provincie Antwerpen, waar de soort in 19 werd 
aangetroffen in een oude kleiput (Bosmans & 
Keirens 1986). Een oude waarneming uit het  
westen van Slovenië (‘Bei Tolmein in Illyrien in 
Lachen am Ufer des Isonzo’, Schaum & Von Kie-
senwetter 1868), in het toenmalige koninkrijk 
Oostenrijk-Hongarije, alsmede een waarneming 
uit de omgeving van Wenen (Seidlitz 188), waar-
van geen bewijsmateriaal bestaat (Horion 1941) 
vormen mogelijk de basis voor meldingen uit 
Oostenrijk. In een recente catalogus van water-
kevers voor Oostenrijk is Y. bicarinata niet opge-
nomen (Schaeflein & Wewalka 1982). Ook Duitse 
meldingen uit onder andere Elberfeld (Horion 
1941) en Bavaria sup. (Biström 198) zijn zonder 
bewijsmateriaal of worden zodanig betwijfeld, dat 
de soort slechts met vraagtekens is opgenomen  
in de Duitse lijst (Köhler & Klausnitzer 1998).  
In 199 werd Yola bicarinata als nieuw voor  
Tsjechië gemeld op basis van eertijds foutief ge-
determineerd materiaal uit Trebic, dat door een 
onbekende verzamelaar in 1928 was gevangen 

Figuur 4. De verspreiding van  

Yola bicarinata in Europa en 

Noord-Afrika.

Figure 4. The distribution of  

Yola bicarinata in Europe and 

North-Africa.
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groot aantal locaties niet worden opgenomen om-
dat ze niet te vinden waren in een atlas, mogelijk 
vanwege een te nauwkeurige omschrijving van de 
vindplaats. De volgende referenties zijn gebruikt 
voor het verspreidingskaartje: Biström (198), Bos-
mans & Keirens (1986), Franciscolo (199), Des 
Gozis (1914), Schaum & Von Kiesenwetter (1868). 
De literatuur gebruikt voor het kaartje is zeker niet 
uitputtend te noemen, maar geeft een voldoende 
duidelijk beeld van het areaal van Y. bicarinata.

De drie vindpaatsen in Nederland zijn opmer-
kelijk aangezien het centrum van het areaal van  
Y. bicarinata in het West-Mediterrane gebied is  
gelegen. Het zijn de noordelijkste vindplaatsen 
van deze soort in Europa.

discussie

Yola bicarinata is een gemakkelijk herkenbare 
soort. De soort is voor een waterroofkever (Dytis-
cidae) niet erg groot, maar zal desondanks niet 
snel over het hoofd worden gezien in een monster, 
aangezien Dytiscidae door hun hoge activiteit 
over het algemeen goed opvallen. Vrijwel alle ons 
bekende vindplaatsen zijn gelegen in wateren met 
een minerale ondergrond en weinig of geen detri-
tus. De vindplaats in het Zeepe werd in 1989 door 
een drietal coleopterologen intensief onderzocht 
op waterkevers waarbij Yola niet werd aangetroffen. 
De kans dat de soort destijds over het hoofd werd 
gezien is erg klein. De poel ligt midden in de 
Zeepeduinen, waardoor wij de kans op een intro-
ductie vrij klein achten. In enkele poelen in de 
nabijheid van wandelpaden en parkeerplaatsen zijn 
in het verleden wel goudvissen geïntroduceerd,  
al dan niet met de complete inhoud van het aqua-
rium. In de onderhavige poel zijn echter geen 
goudvissen aangetroffen. Daarom concluderen wij 
dat de soort in de periode tussen 1989 en 2010 op 
enig moment de duinpoel op eigen kracht heeft 
gekoloniseerd en dat er op dit moment een popu-
latie van Yola aanwezig is. Het is verleidelijk om 
het veranderende klimaat als factor te noemen 
waardoor deze zuidelijke soort ons land gemakke-
lijker zou kunnen koloniseren. Vooralsnog lijkt 

het echter een toevalstreffer aangezien het gebied 
met een min of meer continue verspreiding nog 
steeds net ten noorden van Parijs ligt, een afstand 
van circa 00 kilometer. De tijd zal leren of de 
populatie van Yola in het Zeepe van tijdelijke aard 
is, zoals in het verleden in Bergen op Zoom en 
Hilversum, of het begin van een blijvende uit-
breiding van het areaal in noordelijke richting.
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summary

The aquatic beetle Yola bicarinata recorded again in the Netherlands after 100 years  
(Coleoptera: Dytiscidae)
On June 16, 2010 two females of Yola bicarinata were collected from a small coastal dune lake in 
the Zeepeduinen, Schouwen-Duiveland, province of Zeeland. Before this record, the species was 
recorded only at two localities (Bergen op Zoom and Hilversum) in the Netherlands, in the pe-
riod between 1904 and 1909. The Dutch localities are the northernmost in Europe. The habitat 
of the species is described and notes are given on its ecology and distribution in Europe.
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