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Een overzicht van de Nederlandse haften (Ephemeroptera) 

2. Overige families 

door 

A.W. M. MOL 

ABSTRACT. - A survey of the Dutch Mayflies (Ephemeroptera). 2. Remaining families. 
29 species are listed. The true identity of one species (Oligoneuriella sp.) is still uncertain. 
Ephemerel/a mucronata may be new to the fauna of The Netherlands, but only larval exuviae 
have been found, viz. in the river Rhine near Wageningen. Caenis macrura and Prosopistoma 
foliaceum are listed with reservation as they are only known from literature accounts; especial
ly the record on P. foliaceum in The Netherlands is most doubtful. A total number of 66 species 
of Ephemeroptera has been recorded from The Netherlands, 7 of which are mentioned with 
reservation. 15 out of the remaining 59 species are only known from material from the 19th 
century (Siphlonurus aestivalis, Baetis niger, Raptobaetopus tenellus, Ecdyonurus affinis, E. au
rantiacus, E. dispar, Heptagenia coeru/ans, H. longicauda, Rhithrogena diaphana, Ametropus 
fragi/is, lsonychia ignota, Oligoneuriella sp" Choroterpes picteti, Potamanthus luteus and Ephe
mera lineata), whereas 3 species were known to occur until about 1910 (Siphlonurus alternatus, 
S. lacustris and Palingenia /ongicauda); nearly all are considered to have become locally extinct 
now. 4 species have not been found after 1940 (Centroptilum pennulatum, Ecdyonurus insignis, 
Paraleptophlebia cincta and Ephoron virgo) and 4 species not after 1970 (Baetis digitatus, B. 
muticus, Heptageniafuscogrisea and Habroleptoides modesta). Since 1970 only 33 species have 
been found. 

AMETROPODIDAE 

Ametropus fragilis Albarda, 1878. - Door Albarda (1889) vermeld van Rotterdam ( 'i', 
RMNH), Arnhem ( ó, 'i' subim" RMNH) en Oosterbeek ( 'i' subim" RMNH). Latere 
vondsten zijn niet bekend. Larven leven op en in zandbodems van grote rivieren; vermoedelijk 
is de soort niet meer in ons land aanwezig. 

ISONYCHIIDAE 

/sonychia ignota (Walker, 1853) (syn. Chirotonetes ignota (Walker, 1853); lsonychia ferrugi
nea Albarda, 1878). - Door Albarda (1889) opgegeven van Rotterdam (ó subim., RMNH), 
Arnhem (ó, 'i', RMNH) en Oosterbeek (ó subim., RMNH). Latere vondsten zijn niet be
kend. Larven leven vooral in grotere rivieren en de soort is vermoedelijk uit Nederland verd
wenen. 

OLIGONEURIIDAE 

O/igoneuriella sp. - Door Albarda (1889) wordt de soort Oligoneurie/la rhenana (Imhoff, 
1852) (als Oligoneuria rhenana) vermeld van Arnhem. Deze opgave is gebaseerd op één exem
plaar (ó, RMNH), dat echter niet tot 0. rhenana blijkt te behoren. Deze soort vervalt dus 
voor de Nederlandse fauna. 

Behalve 0. rhenana zijn uit Europa verder bekend de soorten 0. pa//ida (Hagen, 1855), 
0. keffermuellerae Sowa, 1973, 0. marichuae Alba, 1983, 0. duerensis González & Garcfa, 
1983 en 0. polonica Mol, 1984; van deze laatste soort zijn de adulten nog niet bekend. Omdat 
het exemplaar van Arnhem niet tot een der eerste vier soorten behoort, gaat het óf om 0. po
/onica óf om een nog onbeschreven soort. Tot de adulten van 0. polonica bekend zijn wordt er 
de voorkeur aan gegeven het Nederlandse exemplaar onbenoemd te laten. 
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LEPTOPHLEBIIDAE 

Choroterpes picteti (Eaton, 1871). - Door Albarda (1889) opgegeven van Meerssen, St. 
Pieter en Arnhem ( o, RMNH). Geen verdere vondsten bekend. Larven leven in grotere rivie
ren en vermoedelijk is deze soort, die in heel West-Europa sterk in aantal achteruit is gegaan, 
uit ons land verdwenen. 

Habroleptoides modesta (Hagen, 1864). - Na de eerste opgave voor ons land door Smis
saert (1956) is deze soort in de vijftiger jaren nog gevonden in de Geul (larve, ITZ) en de Gulp 
( 9 subim., RMNH) door Br. Arnoud. Gezien het feit dat de larven in snelstromende beken 
met stenige bodem leven, is H. modesta bij ons waarschijnlijk beperkt tot Zuid-Limburg. 

Habrophlebia fusca (Curtis, 1834). - Wordt vrij regelmatig gevonden in enkele beken in 
Twente en de Achterhoek. De oudste en tevens meest westelijke vindplaats is Lochem (1 o, 
20.VII.1903, RMNH, door Van der Weele (1907) opgegeven als Leptophlebia meyeri). De op
gave voor Zuid-Limburg door De Vos ( 1930) heeft betrekking op H. lauta (larve, ITZ). 

Habrophlebia lauta Eaton, 1884. - Twee oude vondsten uit Zuid-Limburg en één recente 
uit de Rode Beek bij Herkenbosch (Mol, 1985a). De soort is in ons land mogelijk beperkt tot 
Midden- en Zuid-Limburg. 

Leptophlebia marginata (Linnaeus, 1767). - Bekend van de Veluwe, de omgeving van Nij
megen, Noord Brabant en Limburg; de soort is plaatselijk algemeen. Uit Zuid-Limburg alleen 
bekend van de Rode Beek bij Brunssum. De larven leven in langzaam stromende en veelal 
licht zure beken. 

Leptophlebia vespertina (Linnaeus, 1756) (syn. Leptophlebia meyeri Eaton, 1884). - Er zijn 
vondsten bekend uit het hele pleistocene deel van Nederland plus de aangrenzende laagveeng
ebieden (Mol, 1981). De larven leven vooral in licht zure, stilstaande wateren, zoals vennen en 
veenplassen. 

Paraleptophlebia cincta (Retzius, 1783). - Met zekerheid slechts van twee plaatsen in ons 
land bekend: Lochem (2 o, 16 en 20.VII.1903, RMNH, door Van der Weele (1907) opgege
ven als Leptophlebia meyeri) en Swalmen (1 subim., 6.VII.1936, RMNH, zie Geijskes, 1937). 
De opgave voor de Mechelder beek door De Vos (1930) heeft betrekking op P. submarginata 
(larve, ITZ). Larven leven in grotere beken en kleine rivieren. 

Paraleptophlebia submarginata (Stephens, 1835) (syn. Leptophlebia submarginata (Steph
ens, 1835)). - Met zekerheid bekend van een klein aantal plaatsen in Midden- en Zuid-Lim
burg en de Achterhoek. Recent ook aangetroffen in de Maas bij Maaseijk (larve, 20.IV.1982, 
leg. H. Smit, LHN). De soort leeft in beken en rivieren met een niet te lage stroomsnelheid en 
een min of meer stenige bodem. Controleerbare opgaven uit stilstaand water betroffen steeds 
jonge larven van Leptophlebia vespertina. 

EPHEMERELLID AE 

Ephemerella ignita (Poda, 1761) (syn. Ephemerella torrentium Bengtsson, 1917). - Alge
meen in enkele Zuidlimburgse beken en op enkele plaatsen in Midden-Limburg en Zuidoost
Brabant; oude vondsten zijn bovendien bekend uit Noord-Limburg, Noordoost-Brabant en 
Twente (Mol, 1981). Larven leven uitsluitend in niet te langzaam stromend water. 

Ephemerella mucronata (Bengtsson, 1908) (syn. Chitonophora krieghoffi Ulmer, 1919; 
Chitonophora mucronata Bengtsson. 1908). - Door de heer A. G. Klink werden exuviae van 
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drie larven verzameld in de Rijn bij Wageningen op 12.11.1982, 6.III.1983 en 26.IIl.1983 met 
behulp van een driftnet (AK, AM). E. mucronata (fig. 1) is een kenmerkende soort van gro
tere beken en rivieren in bergstreken. Het is onzeker of deze soort, die nog niet eerder voor 
ons land was opgegeven, ook werkelijk levend bij ons kan worden aangetroffen. 

1mm 

Fig. 1. Ephemerella mucronata (Bengtsson), larvale huid, dorsale zijde abdomen (Rijn bij 
Wageningen, 12.11.1982). 

Torleya major (Klapálek, 1905) (syn. Ephemerella major Klapálek, 1905; Torleya belgica 
Lestage, 1916; Ephemerella belgica (Lestage, 1916)). - Door De Vos (1925) voor het eerst uit 
Nederland gemeld en sindsdien regelmatig gevonden in de Geul, Gulp en enkele zijbeken 
daarvan. Larven leven uitsluitend in snelstromende beken en rivieren met een stenige bodem. 
Waarschijnlijk komt T. major bij ons alleen in Zuid-Limburg voor. De opgave voor de Hae
lense beek door De Vos (1925, 1930) heeft betrekking op Caenis horaria (larven, ITZ). 

CAENIDAE 

Brachycercus harrisella Curtis, 1834. - Na de eerste opgave voor ons land door Smissaert 
(1956) zijn larven op een aantal plaatsen in Drenthe, Twente en oostelijk Brabant gevonden. 
De soort is kenmerkend voor laaglandbeken en -rivieren en is vermoedelijk niet zeldzaam, 
maar wordt weinig verzameld, waarschijnlijk door de vrij lage populatiedichtheden. Adulten, 
die nog niet uit ons land bekend waren, zijn aangetroffen langs de Tongelreep ten zuiden van 
Eindhoven (9.VIIl.1979, leg. A.W. M. Mol, AM). 

Caenis horaria (Linnaeus, 1758) (syn. Caenis dimidiata Stephens, 1835). - Talrijk in het 
hele land. De larven komen in de meeste aquatische biotopen voor; zij ontbreken in feite 
slechts in sterk brak, erg zuur en snelstromend water. 

Caenis lactea (Burmeister, 1839) (syn. Caenis nocturna Bengtsson, 1917; Caenis undosa 
Tiensuu, 1939). - Aan de reeds bekende vindplaatsen in het IJsselmeer en de Maarsseveense 
Plassen (Mol, 1983) kunnen worden toegevoegd: Vlodrop Station (ó, '?, 11.Vll.1981, leg. G. 
R. Langohr, RMNH) en de Wijde Blik bij Bussum (larvale exuviae, 29.Vll.1982, leg. A.G. 
Klink, AK, AM). De soort komt waarschijnlijk meer voor dan nu bekend is, vooral in grotere 
en niet al te voedselrijke plassen en meren. 

Caenis luctuosa (Burmeister, 1839) (syn. Caenis moesta Bengtsson, 1917). - Gevonden op 
een groot aantal plaatsen door het hele land. De larven leven in vaarten, kanalen, meren, plas
sen en in stromend water, maar ontbreken meestal in sloten en andere kleine ondiepe wateren. 

Caenis macrura Stephens, 1835 (syn. Caenis halterata auct. nee Fabricius, 1777). -Alle con
troleerbare literatuuropgaven (Albarda, 1889; De Vos, 1930; Dutmer, 1977) bleken betrek
king te hebben op andere soorten. Hoewel de larven in grotere rivieren leven en vermoedelijk 
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vroeger wel in de Limburgse Maas aanwezig geweest zullen zijn, ontbreekt daarvoor nog het 
bewijs en kan de soort slechts onder voorbehoud als inlands worden beschouwd. 

Caenis pseudorivulorum Keffermüller, 1960. Op dit moment bekend uit beken in Drenthe, 
Twente en oostelijk Brabant (Mol, 1985b). Larven komen niet voor in stilstaand water. 

Caenis robusta Eaton, 1884 (syn. Caenis incus Bengtsson, 1912). - In heel Nederland ge
vonden, maar de soort is vermoedelijk in de klei- en laagveengebieden van West- en Noord
Nederland abundanter dan elders. De larven leven in ongeveer dezelfde biotopen als C. hora
ria, maar komen weinig voor in grote plassen en in kleine wateren zoals smalle ondiepe sloten. 

POTAMANTHIDAE 

Potamanthus luteus (Linnaeus, 1767). - Door Albarda ( 1889) vermeld van Maastricht ( o, 
'i subim., RMNH), Bunde, Limmel, Venlo (o, 'i, ITZ) en Rotterdam (o, LHE). Latere 
vondsten zijn niet bekend. Larven leven in grotere en niet al te langzaam stromende rivieren; 
vermoedelijk komt de soort niet meer in Nederland voor. 

EPHEMERIDAE 

Ephemera danica Müller, 1764. - Aangetroffen in beken in heel Limburg, oostelijk Bra
bant, Gelderland en Twente. Omdat de larven in kleinere waterlopen leven dan de andere 
soorten van het genus, is de verspreiding van E. danica minder sterk b,eïnvloed door verontrei
niging en cultuurtechnische ingrepen en is de soort plaatselijk nog talrijk aanwezig. 

Ephemera glaucops Pictet, 1843. - Naast de opgave door Albarda (1889) van Arnhem ( o, 
RMNH) is één recente vondst bekend van Vlodrop-Station ( 'i, RMNH) (Mol, 1985a). 

Ephemera lineata Eaton, 1870. - Door Albarda (1889) opgegeven van Venlo ( o, 'i subim., 
RMNH; 'i, ITZ), Valkenburg en Arnhem. Er zijn geen latere vondsten bekend. Larven leven 
voornamelijk in grotere rivieren; vermoedelijk komt de soort niet meer voor in Nederland. 

Ephemera vulgata Linnaeus, 1758. - Gezien het, voor Ephemeroptera, vrij omvangrijke 
oudere collectiemateriaal, moet E. vulgata vroeger een algemene soort zijn geweest. Op dit 
moment zijn nog slechts weinig vindplaatsen bekend, voornamelijk in het oostelijk deel van 
ons land. Larven leven in langzaam stromende wateren, hoewel niet in heel kleine beken, en 
soms in grotere stilstaande wateren. 

POLYMITARCIDAE 

Ephoron virgo (Olivier, 1791) (syn. Polymitarcys virgo (Olivier, 1791)). - Vroeger in 
enorme aantallen in de grote rivieren, van Maastricht tot Rotterdam (Mol, 1981). De meest 
recente vondst is uit 1936 ( o, 'i, leg. D. C, Geijskes, RMNH). Het is onzeker of de soort nog 
in Nederland voorkomt. 

P ALINGENIIDAE 

Palingenia longicauda (Olivier, 1791). - Vroeger in enorme aantallen in de Lek, Waal en 
de benedenloop van de Maas (Mol, 1981). De meest recente vondst is uit 1907 (o, RMNH); 
naar alle waarschijnlijkheid is P. longicauda uit ons land verdwenen. 
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PROSOPISTOMATIDAE 

Prosopistoma foliaceum (Fourcroy, 1785). - Door De Vos (1954b: tab. 5, nr. 133) wordt 
een larve van Prosopistoma sp. opgegeven voor een doorbraakkolk te Blankenham in Overijs
sel. De larve van P. foliaceum - de enige Europese soort van het genus - is zo kenmerkend 
dat men zich in feite niet in de determinatie kan vergissen. Maar anderzijds is het merkwaardig 
dat een soort die normaal als larve stevig vastgehecht leeft op grote stenen in de diepere delen 
van grotere snelstromende rivieren, bij ons in een doorbraakkolk zou voorkomen. In de collec
tie De Vos (ITZ) werd geen materiaal gevonden dat met de betreffende opgave in verband zou 
kunnen worden gebracht. Dit, plus het feit dat mej. De Vos, noch in het betreffende artikel, 
noch elders, verdere aandacht aan de vondst heeft besteed, doet vermoeden dat het om een 
verschrijving gaat. In elk geval wordt P. foliaceum hier slechts onder het grootste voorbehoud 
tot de Nederlandse fauna gerekend. 

Conclusies 

In bovenstaande lijst zijn 66 soorten opgenomen. Daarvan zijn 59 soorten met zekerheid uit 
ons land bekend, hoewel in één geval, Oligoneuriella sp., de juiste soortnaam nog onbekend is. 
De resterende 7 soorten zijn om verschillende redenen slechts onder voorbehoud op de lijst 
geplaatst. Drie van deze soorten zijn alleen van literatuuropgaven bekend; het gaat daarbij om 
Ecdyonurus venosus en Caenis macrura, die mogelijk terecht voor onze fauna zijn opgegeven, 
en om Prosopistoma foliaceum, die vermoedelijk per vergissing in de literatuur is genoemd. Bij 
twee taxa, Cloeon cognatum en Cloeon inscriptum, is de taxonomische status onduidelijk. 

Verder zijn nog opgenomen Baetis alpinus en Ephemere/la mucronata, waarvan de resten 
weliswaar met zekerheid in ons land zijn gevonden, maar waarvan het twijfelachtig is of deze 
soorten levend in ons land voorkomen en daarmee tot de Nederlandse fauna behoren. 

Haftelarven leven aquatisch. De meeste soorten komen voor in stromende wateren en een 
groot deel is tamelijk zuurstofbehoeftig. Als gevolg daarvan kan verontreiniging van het water 
met organisch afval de levensomstandigheden van deze soorten sterk beïnvloeden. Verder 
verdwijnen door het rechttrekken van beken en kleine rivieren allerlei microhabitats, wordt 
door het plaatsen van stuwen het stroomregime ontregeld en veroorzaakt de scheepvaart op de 
grote rivieren veel mechanische schade in de oeverzone, waar veel van de aquatische organ
ismen leven. 

Al deze negatieve invloeden, in combinatie met elkaar, hebben hun stempel gedrukt op de 
Nederlandse haftenfauna. Van de 59 met zekerheid bekende soorten zijn er 15 sinds de publi
katie van Albarda's catalogus in 1889 niet meer gevonden. Op Siphlonurus aestivalis na, gaat 
het om soorten die als larve in grote rivieren leven en voor dat biotoop kenmerkend mogen 
worden geacht. Verder zijn drie soorten tot in het eerste decennium van de twintigste eeuw 
aangetroffen en vier soorten tot in de dertiger jaren, maar daarna niet meer. Zes van deze ze
ven soorten zijn eveneens kenmerkend voor grote en, in enkele gevallen, kleinere rivieren. 
Vier soorten, die als larve in grotere beken leven, zijn nog tot in de zestiger jaren gevonden en 
slechts 33 soorten, weinig meer dan de helft van het totale aantal, zijn ook nog van na 1970 
bekend. Het gaat bij deze 33 om soorten uit stilstaand water, soorten uit kleine laaglandbeken 
en soorten uit de sneller stromende beken in Zuid-Limburg. Overigens is ook het aantal vind
plaatsen bij de soorten uit kleinere laaglandbeken soms drastisch afgenomen. 

Waarschijnlijk zullen sommige van de soorten die alleen van vóór 1970 bekend zijn ook nu 
nog in ons land voorkomen, maar minstens 16 soorten, een kwart van het totale aantal, zijn 
vrijwel zeker verdwenen. De afname is verlopen volgens een duidelijk patroon. Daarbij is 
eerst de fauna van de grote rivieren gedecimeerd, dan die van de kleine rivieren en vervolgens 
die van de grotere laaglandbeken. Een vergelijkbaar patroon kan ook worden teruggevonden 
bij Plecoptera (Claessens, 1981) en in mindere mate ook bij Odonata (Geijskes & Van Tol, 
1983), twee groepen met aquatisch levende larven. 
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De afgelopen tien jaar is er enige verbetering opgetreden in de waterkwaliteit van onze 
grote rivieren, hoewel de toestand op dit moment voor veel soorten nog te slecht is. Mocht de 
kwaliteitsverbetering zich evenwel doorzetten, dan zouden verschillende soorten kunnen te
rugkomen. Met name van de Maas is bekend dat sommige van de soorten die nu bij ons zijn 
verdwenen, nog voorkomen in de bovenloop in Noord-Frankrijk (J. J. P. Gardeniers, pers. 
med.). In stromend water vindt er voortdurend transport plaats van organismen van bovens
trooms naar benedenstrooms. Door dit verschijnsel, dat drift wordt genoemd, kan rekolonisa
tie van benedenlopen optreden. Onlangs is vastgesteld (Klink & Maller Pillot, 1982 en A. G. 
Klink, pers. med.) dat ook in Nederland (de Rijn bij Wageningen) nog veel materiaal wordt 
getransporteerd. Het gaat daarbij vooral om larvale exuviae, zoals die van de in de lijst gen
oemde Baetis alpinus en Ephemerella mucronata, maar belangrijk is dat daarbij ook levende 
larven zijn aangetroffen, zoals Baetis rhodani en Heptagenia sulphurea. Vooral in de winter, 
wanneer door de lage watertemperatuur de behoefte aan zuurstof minder is dan anders, kan 
transport optreden. Het gaat om een verschijnsel dat voor de toekomst van belang kan zijn. 
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