Demakrofauna vanenigewateren opWalcheren

L.V/.G.Higler
1967

Inleiding:
Tijdens enige instructie-kampenvanhetRIVONopWalcheren in juliI964?
oktober Î964en juli 19^5zijnin11waterenhogerewaterdierengevangen.
Van 10vandezewatereenheden ishet zoutgehalte hekend,zodathet mogelijk
v/ascorrelaties teleggentussenhetvoorkomenvanbepaalde soortenof
soortencornbinaties enhet zoutgehalte» Ditlaatste isuitgebreid gedaan
doorï-Tieser(1966)metbetrekking totdewaterwantsenvan eenaantalwateren
opZuid-Beveland enWalcheren» Zijnwaarnemingenstrekken zichuit over
andere plasjes dandedoor onsbezochte (opeenenkeleuitzonderingna),
zodat teneerste eenredelijkvolledig overzichtvan dewaterwantsenvan
Walcheren ontstaanisententweede onze conclusiesmet elkaar vergeleken
kunnenworden.
De gevondenhogeredierenbehorentotdevolgende g-roepens bloedzuigers
(Hirudinea),platwormen (Turbellaria),Kreeftachtigen (Crustacea),watermijten (Hydrachnellae),slakken Gastropoda),tweekleppigen (Lamellibranchiata)
muggen (Nematocera),wantsen (lleteroptera),kevers (Coleoptera),haften
(Ephemeroptera),kokerjuffers (Trichoptera),amfibi'en (Amphibia)envissen
(Pisces).
De larvenvanlibellenzijn,opeenuitzonderingna,weggelaten,omdat
deze groepdoorDrs.B.Kiauta is'behandeld (Kiauta 1965)0
Demonsterpunten zijnalsvolgt teomschrijven»
1.poelaan deVroondijk terhoogtevanpaal28
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3«poel indewaterleidingduinen bijOostkapelle
4.verzamelkanaal vanhetpompstationMiddelb» waterleiding
5.vijver inhetCE.Il» reservaatV/esthove
6.eenderbassinsvanhetpompstation derwaterleidingMiddelburg
7«kreekachterhetSBB-kampeerterrein Veere
8.plasjesbijhetvoormaligfortdeHaak
9« plasjes tussenZoutelande enSnabbeldorp
10.deijsbaanbijWestkapelle
11.kreekbijWestkapelle
Methodiek

P'
/

Methodiek;.
Er is gevengen meteennormaal schepnet (opening+450cm2)opsteel
(15Ocm)»Ditnetwerd door devegetatie ofover de onbegroeide bodem
gehaald,vanaf deoevers,01waarhetwaterniet dieper dan30cmwas,
vanuit hetwater.De tijd,gedurendewelke gevangen is,isafhankelijk
gesteldvandevangst,zodat demonsterskwantitatief nietvergeleken
mogenworden.De opdezewijzebemachtigde organismenwerden geconserveerd
opalcohol (+70^o),behalve debloedzuigers enplatwormen,die levend
mee zijngenomen» Determinaties zijntijdenshetverblijf inWalcheren
verricht»
De zoutbepalingen zijngedaandoorDrs.Po Schroevers.Alsgrens
voor zoetwaterwordt aangehouden 100mg chl»/liter (Bedeke 1948).

Resultaten;
Opdehiernavolgende pagina's 3t/m 19zijnderesultatenweergegeven,
gerangschikt permonsterpunt.Gegevens overligging,vegetatie,Chloridegehalte enz,zijnvoorzover dezemijbekend zijnbijgevoegd.Na ieder
soortenlijstje zijnoenbeknopte conclusie eneventuele opmerkingen over
sommige soortengegeven.

Monsterpunt 1.
PoelaandeVroondijk,terhoogtevanpaal 28.
Gemeente? Veere.kaartblad:42D 31.8x401.4
Het pooltjeisondiep (max.50cm),deoppervlakte is+50m2.
Devegetatiebestaat uit oendichtebedekkingvanLemnaminor enLemna
gibba,verderCeratophillum submersum,Âlisma plantago-aquatica,Eleocharis
sp.,Equisetum sp.enLïiryophyllumspicatum.
Het chloridegehalte bedroegop6-7-1965 43>8mg/l.
Op dezeplaats zijnmonsters genomenop1-7-1964en6-7-1965•
Bloedzuigers (Hirudinea);
Helobdella stagnaliss in '64enige exemplaren,in '65enige tientallen
Watermijten(Hydrachnellae)s
In1965iseonv/atermijt (ongedetermineerd)gevangen.
Kreeftachtigen(Crustacea)s
Asollusaquaticuss in '642 2 ö'S9lç
in '65s4 cs'6',2ççgedetermineerd.Vele tientallen
waterpissebeddonwaargenomen,v/elkevermoedelijkalleA.aquatieus.
Gammarus cf.pulexs eenexemplaar gevangen in '65
Ostracodens inbeide jarenenkele exemplaren

Slakken

-3Slakken (Gastropoda)s
Lymnaea palustris: in '64 1,in'658 exemplaren
Planorbis cristas indezelfde jaren 5? reap. 3 dieren
Planorbis complanatus; in"beide jaren 5 dieren
Muggen (Neme,tocera):
Chironomidclarvcn; inbeide jaren enige exemplaren verzameld, welke
niet nader gedetermineerd zijn»
Culicidelarvens in'65iseenlarve gevonden
ï/antsen (ïïeteroptera)s
Corixa punctata; in '64s

^)SS 9 7??? 6larven

in '65s 2>SS96ççj9larven.Tientallen inhetpooltje
zienzwemmen,evenals devolgende soort»
Corixaaffinis: in '64? 3SS9 3?$gevangen
in '65i 10SS, 10ç$.
Callicorixa praeustas in '64 2SS enlç
in '65een S gevangen
Hesperocorixa sahlbergi; in '64 1<?enlç
in '65 5<ïc?,7 ? ¥
Hesperocorixa linneis eenlarve in '65«
Sigara distinctas inbeide jarenis IS gevangen.In '65zijnverder
4 larvengevangen? dietotS.falleniofS.distincta
behoren,vermoedelijk tot dezelaatste,
Sigara striata;in '64 IS en5?$
in '65

ISS

Sigara lateralis;alleenin '64isdeze soortgevonden env/el

6SS9 loc?on2larven.
Notonecta glaucas in '64zijn 2jç gevangen, in '65 zijn enige tientallen
larven gezien, dieniet totopdesoort zijnte
determineren, maar v/elke v/aarschijniijkv/eltot
N. glauca gerekend kunnen v/orden.
Plea leachis

eenexemplaar in'65

Gerris sp.s

in '65enige juveniele exemplaren gesignaleerd.

Kevers (Coleoptera);
Acilius sulcotuss in '64 lç
Colvmbctes fuscuss in '641 exemplaar
Agabus conspersus: eveneens in '64een $
Hygrotus inaequalis: in '64en '65 resp. 3on5 exemplaren
Hyphydrus ferruginous:in "boide jaren oenkever vandeze soort
Laccophilus obscuruss IS en2çç in '65

Hygrobia
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Hygrobia tardas in '65ccnlarve gevonden
Colymbetinilarvom in '64 3enin '65 1«
Hydroporinilarvens in '65

2,

Helophorussp.s in '64twee,in '65zeskleineHelophorus-soorten
gevangenvanhet typeH»Torevipalpis»
Haften (Ephemerida)î
Cloeondipterums inbeide jareneenvijftal larvengevonden.
Amfibiën(Amphibia)s
Eana esculentas inbeide jarenwerdentientallengroenekikkerswaargenomen.
Triturusvulgarissin'65enige tientallenlarven.
Nieser (1966)noemt

behalve oenaantal derreedsvermelde soortenvan

eenvangst op3-8-1965nogNeparubra enGerris thoracicus,v/elkelaatste
soortdanwaarschijnlijkdoormijalslarve isgezien.

Uit desamenstellingvandefauna isaftelezen,dathet eenvrijklein,
plantonrijk,ondiep,zoetwater is,datnietvervanzeeligt.Hetwaterzal
voedselrijk zijnenermoetvrijveel organischmateriaal opdebodem liggen.
Zozijndewants Corixaaffinis endekeverAgabus conspersus aanwijzingen
voordekuststreek.DewantsHesperocorixa sahlbergi endewaterpissebedAsellus
aquaticusbehoeven organischmateriaal opdebodem,terwijl dewantsCorixa
punctata graaginplantenrijkwater leeft.Misschien duidt deaanwezigheidvan
Callicorixa praeusta enhetkroos opeenverontreinigonde invloed.
Kokerjuffers (Trichoptera)enplatwormen (Turbellaria)ontbraken? libellen
warenwelaanwezig (Kiauta 1965)•
Hetpoeltjemaaktde indrukvan eenrijk,weiniggestoordwater en
dientals zodaniggehandhaafd teblijven.
monsterpunt 2.
PoelaandeVroondijk,terhoogtevanpaal38.
Gemeentes Veere

kaartblads 42 D

32.6x 401.2

Op3-7-I964isdezepool zeer oppervlakkigbekeken.
Het chloride-gehalte bedroeg 104mg/l.

De volgende dierenwordenwaargenomen?
Watermijten (Hydrachnellae)s
eenwatermijt,welkenietisgedetermineerd
Wantsen (Heteroptera)s
Sigara striata;4<?<??6çç,2larven
Iliocoris cimicoidess enige tientallenvolwassendierenenlarven
Kevers

-5Kcvers (Coleoptcra)s
1kleineïïolophorusvanhottypeïï.brevipalpis
Amfibiën (Amphibia)s
Rana osculcnta;éénexemplaar
Doenige conclusie,diouit dozoenkele gegevenskanv/ordengetrokken ,is
dathet eenzoot? voodselrijkwaterbetreft.
monsterpunt3«
Poel indewaterleidingduinenbi,jOostkapelle.
Gemeentes Domburg kaartblad;42C ?
Deze peolisvrijdiep? deoevers zijnsteil»Devegetatie bestaat o.a.
uitSparganium erectum»
Het chloridegehalte bedroogop9-7-1965 280mg/l<>Op dezelfde dag
ishetmonstergenomen.
Bloedzuigers (Hirudinea)s
Glossiphonia cornplanata

1 exemplaar (met7ogen)

Herpobdellatestacea

2 dieren? 1eicapsule

Platwormon (Turbellaria)%
Polycelis sp0
Watermijten (Bydrachncllae)s

oentiental exemplaren
2

Kroeftachtigen (Crustacea);
Asellus aquaticus

2Sâ, 8ç$

Ostracoda

2x

Cladocera

enige tientallenverzameld
niet gedetermineerd

Copepoda

aanwezig

Slakken (Gastropoda)s
Planorbis crista

1x

Tweekleppigon (Lamelli
branchiata):
Sphaorium corneum

2x

Muggen (Nematocera)z
Chaoborus sp.

8 larven

Y/antsen(Hoteroptera);
Corixa punctata

3$d9 1$,6larven

Hesperocorixasahlbergi

lçy 1larve

Hesporocorixa linnei

1larve

Sigara striata

ld, 4larven
NotonecJ
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Notonecta sp.

1larve.DitkanN»glauca zijn»

Plea leachi

1exemplaar

Iliocoris cirnicoides

1larve

Kevers (Coleoptera);
Haliplus ruficollis-groep2x
Hydroporinilarven

4x

Helophorussp.

1klein exemplaar

Haften (Ephemeroptera);
Caenissp.

enige tientallen larvenY/aargenomen

Cloeondipterum

23larven

Amfibiën (Amphibia)s
Eana esculenta

eentientalgroene kikkers

Defaunavanditpooltjevertoont enige overeenkomst metmonsterpunt 1
(poolbijVrouwenpolder),isechter eenzijdiger,hetgeen eengevolgis
vandeveel steilerverlopende oevers.Alsgevolgvandegrotere diepte
washet evenwelnietmogelijk ovengrondigals invoornoemde poolte
monsteren«,zodat eenaantal soorten? hoewelaanwezig,zeker ophetlijstje
zullenontbreken.
Ondankshetfeit,dat opvallend zeldzame soortennietwerdenwaargenomen,
lijktmehetbehoudvan deze poel inzijnhuidigevormalsongestoorde,
zwakbrakke envoedsclrijkewatereonhoidalleszinsaan tebevelen.Mot
ongestoordbedoel ikhier nietbeïnvloed doorkunstmest,recreatie of
vervuiling.

monsterpunten 45ib 9 enc.
Hetverzamelkanaalvanhet pompstationMiddelb.Waterleiding.
4a ishetpunt,waarhet zuidelijke takjevanditkanaal eindigt(30.1x401»3)
4 b isdedriesprongvanhetkanaal (30.1x401.6)en
4 cligthalverwege deoostelijke tak,terhoogtevanpaal 20 (31x401-6)
Gemeentes Veere kaartblad;42D
Op 3O-6-I964bedroeghet chloridegohalteY/aardentussen240 (punt 4 c )
on285mg/l. (punt4 a ) . Opdeze dagwerdenookdemonstersgenomen.
Bloedzuigers (Hirudinea)s
Haemopissanguisuga

1exemplaar (4a)

V/atermijtcn (Hydrachnollae) % 1in4a on1in4t
Kroeftachtigen (Crustacea)s
Gammarus sp.

enige Gammaridonin4e
Weekdieren

-7ïïeckdieren

(lloilusca) 3

Radix ovata

1 in4a,vele tientallen in4c

Hydremia s p .

idem

Pisidium s p .

3 in4 c

Sphaorium sp«

2 in4a

Y/antsen (l-Ictcroptcra) s
Corixa panzeri

là in4c0Zov/elina,1)als czijn
Corixa-larvengevangen,v/elkevermoedelijktot
C.panzeri"behoren.Het isevenwelgoedmogelijk?
datC.punctata eveneensvoorkomt (4h?)

Callicorixa concinna

12,3a, 13$$!,10larven-in4b

Sigara lateralis

1$in4"b

Sigara striata

4$$ina
2>âSf2lgç? 3larveninc

Sigara distincta

2ââ9 3ç?inc

Sigara fallen!

le?,lçinc

Neparu"bra

1 exemplaar inc

Iliocoris cimicoidos

1 exemplaar ina

Kevers (Colooptera);
Haliplusruficollis-groep

8 dierenina,1inc

Hygrotus inaequalis

6 ina,4inc

Laccophilushyalinus

1$inas,2exemplaren inc

Hyphydrus ferruginous

1 ina

Noterus clavicornis

lçina

Hydroporuspalustris

1 ina

Hydroporusplanus

1 ina

Gyrinusmarinus

2 exemplaren ina

Anacaenabipustulata

1 ina

Laccobiusrainutus

1 ina

Haften (Ephemoroptcra)s
Cloeondipterum

2 larven inc

Cloeonsimile

2 larven inc,1ina

Kokerjuffers (Trichoptera);
Leptocorusaterrimus

2 larvenina

Mystacidcslongicornis

1 larve inc

Vissen(Pisces)s
Gastorostousaculeatus

vole tientallen inc

Het onderzoek inpunt4isteoppervlakkiggebeurd,om doverschillen infunasamenstellingopdo driepuntena,b oncafdoende teverklaren.

De

De w a n t s e n Corixa panzori o nSigara concinna w i j z e n inh e talgemeen opb r a k
w a t e r , hoewel zeookinverstoorde ofverontreinigde v e n n e n zijn gevonden«
Hot slakje Hycirobia (wnarschijnlijk Ho stagnalis) duidt eveneens op (zwak?)
b r a k v/ater. Allo overige gevonden dieren zijn algemeen inzoet, voedselrijk
water« behalve Anacaena b i p u s t u l a t a . welke v r i j zeldzaam is«De fauna geeft
v o r d e r doindruk v a no e nzekere mate v a nverstoring« dieh o tgevolg k a nzijn
van oon w i s s e l i n g inhet zoutgehalte«

monsterpunt 3«
V i j v e r inhotCRM-i-cscrvaat V/esthove«
Gemeente D o m b u r g kaartblad; 48A

25,7x 399-7

De vegetatie v a ndo vijver iselders b e s c h r e v e n (Londo 19^5? project A B 39?
botanisch rapport).
E r isopI-7-I964 oon monster g e n o m e n , o pv/elke d a gh o tchloride-gehalte
28O m g / l . b e d r o e g .
B l o e d z u i g e r s (Hirudinoa)s
Glossiphonia conplanata

tientallen exemplaren

Herpobdella octoculata
Theromyzon tessulatum

"

"

1 dier verzameld

V/atcrmijtcn (Hydrachnellac)% 2 ongedetorminoordo dieren
K r o o f t a c h t i g e n (Crustacea)3
A s c l l u s aquatieus

le?

S l a k k o n (Gastropoda)s
R a d i x ovata

2x

Lymnaea palustris

1x

Planorbisvortex

2x

Planorbisplanorbis

1x

Wantsen (Hetcroptcra)3
Corixa cfpanzcri

10larven

Hesperocorixa linnei

It?«1larve

Sigara striata

llcTc?«9$Ç? 13larven

Plea leachi

1x

Iliocoris cimicoides

2larven

Kevers (Coleoptora)3
Helophorus sp.

1 (kleine soort)

Dofaunav/ijstopvoedselrijk.enigszinsverontreinigd enplantenrijk?;ater.
Degevangendieren(behalvo C.panzcri» diewatminderalgemeen is)behorentot
zeeralgemene soorten,die inieder,nietalte zeerverontreinigdwatervoorkomen,

monsterpunt

monsterpunt 6.
Eendorbassinsvanhetpompstation dorr/atori.Middelburg,
Gemoentc 3Veero

Icartblad:42D

30.0x401.4

Dezebassins zijnvierkante betonnenbakkenvaiizeker 10,000m3 inhoud.
Op3O-6-I964r/erdenineenvandebassins dovolgende dierengevangen;

Wantsen (Hotcroptera);
Corixa punctata

2ââ9 2çç

Corixa a f f i n i s

AS<S9 1 larve

Callicorixa praeusta

1$>

Callicorixa concinna

2<3S? 3çç

Sigara striata

2Sâ9 lç

Sigara distincta

le?

Sigara lateralis

1<?

K e v e r s (Coleoptera)s
Laccophilus obscurus
Dytiscus cfmarginalis

là, lç
contientalgeclgerandewatorroofkevers,volr/assenenlarvaalr/erdzwemmendgezien.

Hclophorus cfaquaticus

1x

Als prooivandoze insoktenr/arenalgenengrotemassa'swatervlooien
aanwezig.
Callicorixa concinna isinbrakr/atoroennormaioverschijning,maar
waarschijnlijk ishotwater inhetbassinnietergzout.
Corixaaffinis iseoninteressante soort,dieuitsluitend,langsde
kustvoorkomt,steeds invrijkleine,ondiepeplasjes,waarhetchloorgohalte
vaak opvallend laagis (<+25O),Eenverschijningsvormvanhet convergente
milieu,sensuv.Leeuwen (1965).Ditkanzijnzowel oenondiep,efemeer
water,alseenwatermotloodrechte oevers,zoalsditbassin. Corixa affinis
isinditgeval eenconvergentiominnonde soort.Zijnvoorkomen inhetbassin
betekent eenfrappantvoorbeeld vaneontevoorspellenverschijnsel met
behulpvandesysteemtheorie vanv.Leeuwen,zoalsmijhier isgebleken.

Monsterpunt 7°
KreekachterhotSBE-ko.mpeérterrcinVeere.
Gemeente ;Veere

kaartblads 48B

Dokreekhoeft opvoel plaatsen-steile oevers,welkemotriet zijnbegroeid.
Debodem"langsdekanten isslikkig,het chloridegohaltobedroegop
3O-6-I964I32O.Opdezelfde dagwordendevolgende dierengevangen;
Watermijton
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üatcrmijtcn (Hydro.chncllac)

enige mijten warden parasitair aangetroffen

Krcoftachtigen (Crustacea);
Gammarus üp»

3x

Muggen (Nomatoeera) ?,
Chironomidao

rod,e Chironomidelarven in aantal

Wantsen (ïïetcroptera)s
Corixa punctata

IS, 2 larven

Corixa affinis

11SS, 6$$« 5 larven

Hespcrocorixa linnei

IS, 1$

Callicorixa concinna

12SS, 41$$,7 larven

Sigara striata

1SS, 14??? 3 larven

Sigara lateralis

ISS, 3$$

Sigara stagnalis

6SS, 15$?? 2 larven

Nopa rubra

1x

Notonocta sp.

3 larven, mogelijk N. viridis

Gcrris sp«

groepje larven (G. lacustris?)

Kevers (Coleoptera)s
Haliplus ruficollis-groep 1 x
Coelambus parallclogrammus 6 x
Dytiscidao

een aantal larven

Philhydrus bicolor

1x

Hydrobius fuscipos

3x

Helophorus cf aquaticus

2x

Helophorus sp,

4 exemplaren ven oen kleine soort

Vissen (Pisces);
Gasterostcus aculoatus

oen tiental

Pungitius pungitius

1x

Vermoedelijk verschilt het zoutgehalte in de kreek van tijd tot tijd vrij
aanzienlijk. Sigara stagnalis is oen typisch kustdier, die alleen in
behoorlijk brakwater voorkomt» Een zoutgehalte als in do kreek gemeten,
zal ongeveer het minimum betekenen. Callicorixa concinna. Corixa affinis,
Philhydrus bicolor on Coclambus parallclogrammus zijn eveneens in meer
of minder sterke mate aan de kust gebonden.De laatste is vrij zeldzaam.

monsterpunt 8.
Plasjes bij het voormalig fort do Haak.
Gemeentes Veere kaartblad; 42D

32.8 x 401,0

Inweiland liggen oen paar kleine ondiepe pooltjes, met slikrijke bodem.

De

-11De vegetatie bestaat uit Scirpus maritimus, Juncus maritimus en een,v/at
grotere, plas heeft een dichte begroeiing van Phragmites communis.
Zowel in 1964ftIsin 19^5 zijn in deze plasjes dieren gevangen, terwijl ook
Nieser (1966) een aantal opgaven doet.Het is onmogelijk na te gaan,v/elke
van de acht monsters, die op deze wijze bekend zijn, op dezelfde plasjes
betrekking hebben, zodat nadere aanduidingen moeten ontbreken»
De chloridegehalten variëren van 800 tot 2860mg/l»

Watermi,ji;en (Hydrachnellae'

in alle poeltjes zijnwatermijten gezien

Krceftachtigen (Crustacea):
Palaemonetes varians

van de vier plasjes,die ik in '64en '65
heb bekeken,bevatte slechts ôén de steurkrab,
in beide jaren.Nieser vermeldt dit dier van
twee plasjes.

Gammarus sp.

één exemplaar in het "Palaemonetes-plasje".
(5-7-1965), tientallen in de rietpias (5-7-1965).

Ostra.coda

in de rietpias en in een der andere plasjes in
beide jaren.

Simocephalus sp.

in grote aantallen (2-7-1964)

Slakken (Gastropoda)s
Hydrobia stagnorum

vele tientallen inalle plasjes

Planorbis planorbis

1 ex. in één plasje,beide jaren

Muggen (Nomatoccra)s
Chironomidae

in allo plasjes,beide jaren, in kleine aantallen
aanwezig (ook in slijmkokertjes)

Wantsen (Heteroptera)•
Sigara lateralis

in alle plasjes,beide jaren, ook larven.
Honderden?

Sigara stagnalis

idem

Callicorixa concinna

ld in een der plasjes (5-7-19Ö5)« Nieser (19Ó6)
vond 2 larven

Corixa affinis en

door Nieser vermeld van een niet door mij

Sigara striata

onderzocht pooltje op fort de Haak met een
chloridegehalte= 3ó0mg/l.

Notonecta viridis

talrijke larven en imagines door Nieser gevonden
in (vermoedelijk) een der plasjes die wel door
mij zijn bekeken.

Kevers (Coleoptera)s
Helophorus sp.

in alle plasjes inbeide jaren een kleine
soort (H. cf guttulus)
Phylhydrus
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1 x (2-7-1964) in "Palaemon.-plasje"

Philhydrus bicolor
Haften (Ephemeroptera)s
Cloeon dipterum

3 x in een der plasjes (2-7-1964)

Kokerjuffers (Trichoptern)s

1 leeg huisje (Leptocerus-achtig) op
5-7-1965 in een der plasjes

Vissen (Pisces)3
?Gasterosteus aculeatus

op 2-7-19^4 in een der plasjes een zeer
klein, niet "tedetermineren visje

Deze plasjes zijn een zeer geschikt studieobject voor de invloed van
het zoutgehalte op de fauna» Bij nauwkeurige vergelijkingvan de poeltjes
zullen verschillen in fauna terug te voeren zijn op verschillen in zoutgehaltef plantengroei,waterhelderheid enbodembedekking.Het behoud van
het complex lijkt me bijzonder aan te bevelen»

monsterpunt 9»
Plasjes tussen Zoutelande en Snabbeldorp»
Gemeente :Valkenisse

kaartblads 48A

22»0x 392.5

Langs de v/egvan Zoutelande naar Snabbeldorp liggen een paar plasjes,
met een vegetatie van Scirpus maritimus en Phragrnites communis.
Het chloridegehalte bedroeg inbeide jaren bij een van de ? e plasjes
+ 45OO (het kleinste plasje), bij een ander (groter) + 5300» De kleinste
voerde water af,Y/e11ichtv/orden de poeltjes gevoed door zoute kwel en
regenwater.Er is gemonsterd op 2-7-1964 en 6-7-1965»

Kreeftachtigen (Crustacea'
Palaemonetes varians

vele tientallen in 'tkleine poeltje in beide
jaren, 3 exemplaren in de grote ('64)

Gammarus sp.

4 stuks in 'tkleine poeltje ('65)

Slakken (Gastropoda)2
Hydrobia sp.

3 x in kleine poel ('65)

Muggen (Nematocer a ) s
Chironomidae

2 larven in kleine poel ('65)

Y/antsen (Heteroptera)3
Sigara lateralis

l<j)in grote poel in '64

Sigara stagnalis

in beide poelen in '64 en '65vele tientallen
larven en imagines

Sigara selecta

2SS inkleine poel in '64
lefin grote poel in '65.De çç en larven zijn
niet of nauwelijks te determineren.
Gerris

-1.5-

3x in '64indekleine poel,,nieservondin

Gerris thoracicus

'65inbeide poeleneveneensG,thoracicus
Kevers (Coleoptera)3
Hclophorus cfguttulut

inbeide pooleninbeide jarensteeds enige
tientallen? inhotkleine poeltje zijnin '65
ooklarvenvanHydropnilidae gevonden»

3

inbeide poelenin '64enige exemplaren

hilhydrusbicolor

Coelambus parallelogramraus2x in '64indegrote poel» ookeenHydroporini-larve.v/elkelaatste in '65indekleine
Doel eveneens.

Sigara selecta iseen zeldzamewants enookCoelambus parallelogrammus is
vrijzeldzaam.Boide soortenkomenuitsluitend langs dekustvoor» Sigara
selecta alleen inbrak water.
Hetbelangvandezeplasjes ishierdoor duidelijk» Nader onderzoeknaarde
chemische gesteldheidvanhot-waterisgewenst»

monsterpunt 10.
de ijsbaanbijVlestkapelle.
gemeente;Y/estkapolle

kaartblads 47F

De submerse vegetatie bestaat o.a.uitCeratophyllumsp»
Er zijn enigewaterdierongevangen op14-10-1964enop6-7-1965»
Volgens eenvrijdubieuzebepaling in19^5souhet chloridegehalte
ongeveer 6000bedragen»

Y/atermijten (Hydrachnellae);

inbeide jarenparasitair opSigara stagnalis

Kreeftachtigen (Crustacea)Î
Gammarus sp.

6 exemplarenin '65

Slakken (Gastropoda)5
Hydrobia s p .

4x in '65

ïJuggen (Nematocera) ;
Chironomidae

enige tientallen larven in'65

Wantsen (Heteroptera)2
Corixa panzeri

IS, 2 ? ? ? 1larve in'65

Callicorixa concinna

lçin '65

Sigara stagnalis

inbeide jareneontiental SS onçç

Kevers (Coleoptera)r,
Haliplus lineatocollis

1 exemplaar in '64

Coelambusparallelogrammus 1exemplaar in '65
Libellen

•14Libellen (Odon.ta)^
Ischnura elogans

8larven

Coelambusparallelogrammusis oenvrijzeldzamev/aterkevervanbrakwater,
die opWalcheren opdrieplaatsenwerdverzameld« De gevangenwaterwantsen
zijntypischvoorbrakwater.De libellelarven zijnvermeld,omdathet mij
nietbekend is ofDrs.Kiauta dezevindplaats ookbezocht heeft.Hij
vermeldt overigens (1965)datdeze libel inalleniet te zoute enniette
zeerverontreinigdewaterenteverwachtenis.

monsterpunt11.
KreekbijvJostkapelle.
Gemeente: ÏÏestkapelle kaartblads 48A
Alsaanvulling opde opgavevanvTolff (1966)overplanten endierenin
dezekreek,vermeldenwijhetvoorkomenvandewaterwants Sigara stagnalis,
waarvan op8-7-19t>5 2dd'en6çgwerdengevangen.
Gezienhethoge chloride-gehalte (7620mg/l.)isditeenvandezeer
weinige soortenvanv/atorwantsen,diehiervoorkunnenkomen.

tabel I.
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Ilygrobia tarda
C u l e x larven
ïriturus vulgaris
P l a n o r b i s complanatus
Colymbctes fuscus
A c i l i u s sulcatus
Helobdella stagnalis
A g a b u s conspersus
rïotonecta glauca
Eana esculenta
Planorbis crista
Hesperocorixa sahlbergi
Notonocta larven
C h a o b o r u ss p .
Caenis s p ,
Polycelis s p .
Horpobdella cf testacea
H y g r o t u s inaequalis
ïïyphydrus ferruginous
H a e m o p i s sanguisuga
IToterus clavicornis
Hydroporus palustris
Hydroporus planus
Anacaena
bipustulata
Laccobius cf minutus
Leptocerus aterrimus
Laccophilus liyalinus
C l o e o n simile
Sigara f a l l e n i
M y s t a c i d e s longicornis
Plea leachi
A s e l l u s aquaticus
Iliocoris cinicoidos
Glossiphonia complanata
Lymnea palustris
Badix ovata
T h e r o m y z o n tossulatum
Herpobdella octoculata
Planorbis v o r t e x
Sigara distincta
Callicorixa praeusta
Laccophilus obscurus
D y t i s c u s sp«
Nepa rubra
Hesperocorixa linnci
Corixa affinis
Corixa punctata
Sigara striata
H a l i p l u s ruficollis-groep
Callicorixa concinna
E e l o p h o r u s cf aquaticus
H y d r o b i u s fuscipes
Planorbis planorbis
C l o e o n dipterum
Sigara lateralis
Helophorus s p .
Corixa panzeri
ïïydrobia s p ,
Sigara stagnalis
Coelambus parallclogrammus
Philhydrus bicolor
Sigara selecta
Haliplus lineatocollis
Palaemonetes varians

overige bralcwater-crustaceee'n
chloride-gehalte
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-16Bespreking.
Om ietsoverde invloedvanhetzoutgehalte tokunnen zo.vgcn,isinde
tabeleenopstellinggekozen,waar-bijdemonsterpuntenineenreeks staan
van zoetnaar zout,terwijldediersoorten dusdanig zijngerangschikt,dat
hovende zoetwaterminnendo enonder dehalophielen staan» Talvanandere
factoren spelenuiteraard eenrol ende invloedvanhet zoutgehaltemagdanookniet zondermoeraangenomenwordenals oorzaakvanalle duidelijke
verschillen,zoalsö_icuit detabelblijken.Alsvoorbeeld hiervankandienen
degroep dierenHaomopis sanguisuga tot enmetMystacides longicornis.
Schijnbaar nemendeze organismen eenzeer duidelijke plaats inindeserie
monsterpunten,welkevolgens zoutgehalte isgerangschikt.Het isechter
duidelijk,dathetpercentage chloride hierniet deoorzaakis,wantde
beide "buurmonsterpunten",dieprecieshetzelfde percentage haddon,vertonen
degenoemde soortenniet.Bovendien isvanaldeze dierenbekend,dat zein
veelverschillende typenwatervoorkomen en zekerniet doorhet chloridegehalte vanrond do280inhunverspreidingbeperkt zijn.
De soortHaliplus linc-atocollis,dievolgens detabel slechtsbijoen
zeerhoog zoutgehalte (6000mg Chie/l)voor zoukunnenkomen,isinhet
zoetewater eenalgemeneverschijning.
\ïatisdandewaarde vandetabelrn.b.t.hot zoutgehalte?Er isuitte
leren,welkpercentagevoor oenaantal soortennog QOQÏIbeperkende factor
vormt.DekreekbijhetkampeerterreinVeere (7)vormthieralshotware
eenduidelijke grens.Enerzijdskomenernogdierenvoor,die inhet zoete
enzwakbrakke traject thuishoren (Heparubra t/m Hydrobiusfuscipes),
anderzijds ishetvoor eenaantal soorten,die inhetmatig totsterk
brakke traject thuishoren,net zoutgenoeg omerteleven (Sigarastagnalis,
Coelambus parallelogrammusenPhilhydrusbicolor).Deze laatste stellingis
vanzelfsprekend dubieuzer dandeeerste.Het isiniedergevalvan dedrie
laatstgenoemde soortenbekend,dat ze slechts leveninbrakwater.
DegroepdierenPlanorbis planorbis t/m Hydrobia sp.zijnogenschijnlijk
ongevoeligvoor dezoutgraad,mits dezenietaltehogewaardenbereikt.
Planorbis planorbis enCloeondiptorumbehorenmeertot degroep zoet/zwak
brak,terwijlCorixapanzorienHydrobia sp.dematig totsterkbrakke
richtingvertegenwoordigen.Corixapanzoriwordt elders ookinzoetv/ater
gevonden,zodat ookhiorv/eernietaltegrotev/aardeaando tabelmag
worden toegekend.
Inhethiernavolgend overzicht zullendegevondensoortenapart
behandeldworden,waarbijtevensvoor dewatorwantsenvergelijkingenmet
doconclusiesvanNieser (19Ö6)getrokkenv/orden.
Bloedzuigers

-17Bloodzuigûrs (ïlirudinoa);
Glossiphonia complanaia (L.1758); °P"tweeplaatsengevonden (3,5)
inhelder,plantenrijkonvoedsoirijkwater.Hotchloridogohaltebedroeg in"beideplassen 280mg/l» De soortwas
buiten Zoeland inhooiNederland bekend,ookinbrakwater
(Dresscher i960).
Holobdella stagnalis (L.1758)? inmonsterpunt 1enige tientallen exemplareninplantonrijk5 zoet,enigszinsverontreinigdwater
(chl. 50mg/l.).Algemene soort inheelNederland.
(Dresscher i960).
Thoromyzontossulatum (O.F.Huiler 1774)? oonexemplaar in1.Inhelder,
vocdselrijkenplantonrijkwater. (chl. 280m/l.)Deze
bloedzuigerwasnognietbokonduitZeeland.Verbreid,maar
nietalgemeen,ookinbrakY/atcr (Dresscher i960).
Haemopis sanguisuga (L.1758)? eenexemplaar indowaterleidingduinen
(4a ) , chloridegehalto285mg/l.Algemene soortoveralin
Nederland (Dresscher i960).
Horpobdolla octoculata (L.1758); inaantal gevonden in5«Helder,voedsâLrijkwatermot eenchloridegehalto van280mg/l. Zeer
algemene soort,ookinbrakwater (Dresscher i960).
Horpobdolla testacea (Savigny l820); 2exemplaren in3«Helder,plantenrijkenvocdselrijkwatermetconchloridcgehaltevan
280mg/l.Minderalgemeen dandovorige,wasnognietbekend
vanZeeland (Dresscher i960).
Platwormcn(Turbellaria)%
Polycolis sp.;alleen in3oentiental exemplaren,welke nietnader
gedetermineerd kondonv/orden.Holder,plantenrijkon
vocdselrijkwater,chloridegehalto 280mg/l.Do drioin
aanmerkingkomende soorton (P.nigra,P.tenuis enP.
hepta)zijninonslandalgemeen. (DenHartog 1962)
Watermijten (îlydrachnellae)s
Invrijwelallewatoronwerdenwatermijtenaangetroffen,
totbijeonchloridegehalte van 6000 (parasitair opwaterwantsen;.Er zijngeendeterminatiesverricht.Watcrmijten,
gebondenaanbrak,mesohalionwater,zijnuit onslandniet
bokond (Bosueling 1964).
Kroeftachtigen (Crustacea);
Gammarus ap.5 doGammariden zijnnietgedetermineerd.Inuiteenlopende
habitatsvan zoottot zoorbrak zijnGammaridengevonden,
welke stellig totverschillende soortenbehoren.
Ostracoden

Ostracodcnwerden evenmingedetermineerd.Zowerden indriemonster—
punten (l,3on8)waargenomen..Ii/zoettotvrijbrak
(2860mgChlT/1.)water»
Ascllusaquaticus (l,.1753)? opdrieplaatsen (l,3en5)inholder,
vocdsolrijk enplantonrijkwatermot organischmateriaal op
aebodem« Zowel in;-;oot(50mg/l.)als inzwakbrak
280mg/l.)water.Zeeralgemene soort inhothele landin
vocdsolrijkofvervuildwater.
Palaemonctesvarians (Loach 1818)5 opdrie plaatsengevonden (8,9°n11)
inbrak/zatorpoclijes eneenkreekbijchloridogehaltesvan
1440tot762Omg/l.)Soortvandekustenvan deNoordzee
endeAtlantische Oceaan (Holthuis 1967).
Slakken (Gastropoda)s
Hydrobia cfstagnalis(Baster1765? in7habitats (l,2,3,5,7j8,9) v a n
zoet tot zeerbrak (5300mg/l.).Vrijwel steeds isdoomschrijvingHydrobia sp,gebruikt,,maarvrijwel zekerbetreft
het inalle gevallenH.stagnorum.
Hadixovata (Drp l805

)jin4en5°Zwakbrakke,plantenrijko en

voedselrijkewateren,met eenchloridcgohaltevan280mg/l.
Algemene soort inzoetenbrakv/ator.
Lymnaeapalustris (Müller 1774) °Jin1on5=Helder,vocdsolrijk en
plantonrijkwater,met oenchloridcgohalte vanresp.50on
28O.Algemene soort.
Planorbisvortex (L.1758)" alleen in5»Zooralgemene slak invocdsolrijk
onplantonrijkwater.
Planorbis complanatus (L.1758)5 alleen in1. (chl.50mg/l.)
Minderalgemeen datdovorige,wol verbreid.
Planorbis crista (L.1758)? in1on3«Goodbegroeide,kleine poelen
met oenchloridcgohalte van50? resp.280mg/l.
Planorbisplanorbis (L.1758)5 in5on8.Twcouiteenlopende biotopen
mot chloridogehaltesvan280on800,5iscongrote
begroeidevijvermetkroos,8iseenklein onbegroeid,
slikkorigpooltje.
Tweekloppigen (Lamellibranchiata)s
Sphaerium corncum

in3on4»

Pisidium sp.

in4°
erisaan dotweekloppigengeenverdere aandacht
besteed.

Muggen (Nomatocera);
Culicidao

in1werd oenlarve gevangen
Chironomidae
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Chironomidae

;Opvoleplaatsenwerdenlarven gevangen;vanzoet
tot sterk brak,.Erwerden geendeterminatiesverrichto

Chaoboriu;3p»

5in3werdeneentiental larvengjvangen.Devrij
arote dieptevanhet poeltje ismisschiengunstig?

Kevers (Coleoptera)-,
Haliplus ruficollis-groep;Aldus omschrevenkevertjesbehorentot
enkele zeermoeilijktedetermineren soorten? die
waarschijnlijkalle eenalgemeen verspreidingsbeeld
hebben »InWalcheren aijnzegevonden in3,4en
7oïïesp.chloridegehaltes 280,280en1320.
Yoedselrijke enplantenrijkewateren,dieperdan
50cm,
Haliplus lineatocollisMrsh 5Eenexemplaargevonden indeijsbaanbij
t/estkapelle (lO)bijeenchloridegehalte van6000
mg/l« Algemeenkevertjeinplantenrijkwaterjkan
kennelijkeenvrijhoogzoutgehalte verdragen»
Hygrotus inaequalisF»

5In1en4eentiental.Plantenrijke?
voedsolrijkewaterenmet chl,-gehaltesvan50en
28Omg/l.Zeeralgemenekevertjes inallerlei soorten
water»

ïïyphydrusferruginous (L.1758);;AlsHygrotus inaequalis
Hydropjoruspalustris (L.1758)5Een exemplaar in4a.Zeeralgemene
soort invoedselrijkenverontreinigdwater.
Hydroporus planusP.

;Alsïïydroporuspalustris

Noterus clavicornis deGeer;Algemeenkevertjeinplantenrijk,voedselrijkwater.Hier in4a (chl. 285)
Laccophilus hyalinus deGeer °,in4a*enc.Algemeenkevertjein
sloten (Everts 18.98).
Laccophilus obscurus Panz.

£in1en6.Algemeen insloten

(Everts 1898).
Coelambus parallelograrnmusAhr.

5In7en9en10."Vrijzeldzame

soortvankusten enbrakwaterpoelen.Hierbij
chloridegehaltenvanresp.1320. 5300en6000mg/l.
Hygrobia tardaHrbst.

51larve in1.VolgensEverts (1898)verbreid,,
maarmeestalniet algemeen.Vooral opdekleigrond.

Agabus conspersusllrsh.?eenexemplaar in1.Chloridegehalte 50mg/l.
Vrijzeldzame soort induinpoelen envooral in
brakv/ater (Everts I898),
Colymbetes

ColymbetesfuscusL.1758? eonexemplaar in1.Algemene soortin
allerlei typenwater.
Aeilius suleatusL. 1758; 1x in1.Algemene soort invoedselrijk,zoet
water.
Sytiscus cfmarginaliaL.1758: Eentiental geelgerandewaterroofkevers
enlarvenwerd gezieninö«De dierenzijnnietgevangen,zodat geen zekere determinatie isverricht.
;erzijn2exemplaren gevangen in4a.Deze

Gyrinusmarinus Gyll.

soort isoveralalgemeen.
Anacacnabipustulata Marsh.

51x in4a.Een zeldzaamkevertjo

inpoelen (Everts 1898).
Lacco"biusminutusL.1758?Eveneens 1x in4a.Een zeeralgemeen
kevert,je,dikwijls invervuildwater.
Helophorus cfguttulus:;In"bijnaallemonsterpuntenverzameldbijeen
chloridegehalte van50tot 5300mg/lo
De soortenvanhetgeslachtHelophorus zijn
moeilijk tedetermineren.Inbrakkewaterenbuiten
Walcherenwerd ookdikwijls eenkleine soortgevonden,
diealsH.guttulusbenaderdis.
Helophorus cfaquaticusL.17585 in6en7? chl.?en1320mg/l. Een
zeeralgemene soort inallerlei typenwateren.
Hydrobiusfuscipes L.1758$ In7«Chloridegahalte 1320mg/l.Eenalgemene
soort inpoelen,sloten enookverontreinigde
wateren.
PhilhydrusbicolorBedel5 gevondenin7?8en99"bijchloridegehalten
vanroep,,1320,2860en5300mg/l.Soortvandekust
inbrakwaterpoelenHaften (Ephemerida)s
Cloeondipterum (L.1758)5 in1,3?4en8,bijzoutgehaltenvanresp.
50,28O,285en800mgChi./l.Zeeralgemene soort.
Cloeon simileEaton? in4? chloridogehalte 285mg/l.Hinderalgemeen
dandevorige.Wordtvaaklangs dekust inzoeten
zwakbrakv/atergevonden.
Caenis sp.

5in3eenaantal larvenvandezebodemdieren.

Kokerjuffers (Trichoptera);
Leptocerus aterrimus Stephens 1836;in4awerden tv/eelarvenvandeze
algemeenvoorkomende kokerjuifersoortverzameld,
bijeenchloridegehalte van240mg/l.
Mystacid.eslongicornisL.1758?Eenlarve isin4cgevonden,bijeen
eliloridegchaltcvan 285mg/l.Ook deze soortis
wijdverbreid.

Libellen
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Libellen (odonata)3
Ischnura elogansVanclorLinden;;Deze zooralgemene libelv/ordthier,
hoewelmoorverzameld,alloenvermeld vanmonsterpunt10,
waarbijoenehloridegehalto v-in 6000mg/l.8larvenzijn
gevangen.Beze opgave geldt tor eventuele completering
vande^egevonsvanDrsoB.Kiauta (1965).
Amfibiën (Amphibia)3
Triturusvulgaris (L.1758);:Alleengevonden in1,bijeenchloridegehaltevan 50mg/l»Een diervan ondiepe,voedselrijke
enplantenrijke wateren,datnog steedsalgemeenvoorkomt,
Sanaesculenta (L.1758)» In1,2en3gevonden.Voedselrijke,plantenrijke poelenmet chloridegehaltenvanresp.50? 100e*i
28O mg/l oZeldzamerwordend.
Vissen (Pisces)s
Gasterosteus aculeatus L.1758$ In4?7 e'&ilgevonden,bijchloridegehaltenvanresp.285, 1320on7^20mg/l.Algemeen
visjo,vooral inbrakwater (Redeko 1948).
Pungitius pungitiusL.1758?Alleen in7gevangen ,bijeenchloridegehaltevan 13^0mg/l. Schijnt meer inzoetwater dan
inhetbrakke voor tekomen.Algemeen.
Wantsen (Heteroptera)%
Bewaterwantsonbehandelenweapart,teneinde onze
resultaten tekunnenvergelijkenmet degegevensvan
llicser (1966),die eengericht onderzoekheeftverricht
naar de correlatie zoutgehalte—waterwantsen.
Hierondervolgt oenoverzichtje van de-wantsen,datuit

TabelII.

tabel Iisgelicht.
=.
1
2
1
3, 4!

Notonecta glauca
Hesperocorixa sahlbergi
Sigarafalleni
Plea leachi
Iliocoris cimicoides
Sigara distincta
Callicorixapracusta
Neparubra
Hesperocorixa linnei
Corixa affinis
Corixa punctata
Sigara striata
Callicorixa concinna
Sigara lateralis
Corixapanzeri
Sigara stagnalis
Sigara selecta
chloridogehalte
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-22ïïettabelletje spreektvordervoor zichzelf.Hetga.aterom,datv/cvoorcon
aantal soortenwatcrwantsonwaardenvanhot zoutgehaltehebbengevonden,
v/aarbijzenogvoerkomen,zelfs zichindemoestegevallenvoortplanten.
Vanbelang zijnhierbijnatuurlijkvooral domaxima.Alleen detwee laatste
soortenv/ordenvrijwel nimmer inzuiver zoetwater gevonden,zcdathierbij
ookdeminima vanbelangkunnen zijn,,Bijdebesprekingvan deafzonderlijke
soorten zalnuconvergelijking mot deresultatenvanHiosergemaaktworden»

Notonoctaglauca (L.1758)?Volwassen dieren zijnalleen in1gevonden,dus
inzoetwater.»Er zijnevenwel ooklarvenv/elkeniettedetermineren zijn,verzameld enwol in1en3oDelarvenin3kunnen
van11.glauca zijn,maarookN.viridis ishiergoedmogelijk.
Notonocta glauca iswei inwatermet eenchloridogehaltevan
enigehonderdenmg/l.gevonden (slechts enkeleexemplaren)»
(HiglerenDuffel?-;1965).Het isevenwel oensoort,dienietin
brakwater thuis schijnt tehoren.Ookî\TieaerkomtvoorWalcheren
enZuid-Bovelandtot deze conclusie.Hijvond desoorttot
220mg/l.chlT
Iliocoris cimicoides (L. 1758);Volwassen dierenen/of larvenindopunten
2,3»4on5°Helder,plantenrijk envoedselrijkwatermot
chloridegohaltcnvani-esp.100,280,285on280mg/l.Ton
opzichtevanhet zoutgehalte vertoont deze soort dezelfde
tendensalsïTotonoctaglauca.Dit stemt overeenmetdebevindingenvanNiescr,die tot dezelfde conclusie komt.Hijvond
I.cimicoidostotbijeenchloridogehalte-van220mg/l.
Plea leachilicGregor&Kirk,1899?Gevonden in1,3en5°Komt quazouttolerantie mot debeidevorige soorten overeen.Opgemerkt dient
teworden,datalsmenccgrensvoorzoetwaterbij300mgChlT/l.
legt,hetgeen dikwijls gebeurt,deze dierendanbeperktblijven
tothet zoetewater.Nieservond Flea totbijoenchloriclagehalto
van 220mg/l.
Nopa rubra L.1758? Ind-cmonsterpunten4eu7»Tussenplantonopondiopo
plaatsen langs deoevers.Do chioridogohaltenbedroegen opdo
beideplaatsen rosp.24Oon1320mg/l.Hetdierwordt inallerlei
typenwatorgevonden enkankennelijk ookeenwat hogerzoutgehalte verdragen.Hothoogste chloridegehalte,v/aarbijNieser
dewaterschorpioen hooftgevonden,was 1310mg/l.Ookhierdus
v/ooreenopvallende overeenstemming.
Corixa punctata (illigor 1807)5 In1.3,6en7«Meestalv/ordtdezetussen
ofnabijplantongevangen inondiepwater«.Deze voorwaarden
gaan

-23gaanvoor 1,3en7op,maar 6isconhabitat zonderplanton
(althanshogere)enmot steile oovors (loodrecht zolfs), terwijl
hot bassin aiepisinverhoudingmot domoestevindplaatsen vande
soort« Chloridcgehalton zijnrosp.50? 280,onbekend on1320.
Bijlïiesorv/ashothoogste chloridcgohalto,waarbijhijdosoort
vond;,1420mg/l.
Corixa affinis Loach I9185Dezewants isgevangen in1,6on7?d.w.z.in
zoet onbrakwater tot eenchloridegolialtevan 1320mg/l»Voor
dit diergeldt,wat ookbijC.punctata gezegd is.Integenstelling
tot devorige soort,isC.affinis echter oondier,datuitsluitend langsdokustvoorkomt,vrijwel steeds inzootofzwak
brakwater.Hieservondalshoogste chlorid.egeb.altevoor C.
affinis 1420mg/l.Hijr.ioent,dathet dieroonvoorkeurhooft
voorbrakwater,hetgoenniet inovereenstemming ismot demeeste
vanmijneigenwaarnomingen.(Lecntvaar &ïïigler19625Higlor
& Buffels 1965).
Corixa panzeri (Fieber1848)5 Gevonden in4? 5 Qn 10,bij chloridcgehalton
vanresp.240, 280en6000mg/l.Blijkens ervaringenelders in
Nederland komt doze soortvoor inwat grotore duinwatorendan
C„affinis eninzoetevenneninhotbinnenland,waarmeestal
conbepaalde storingheerst doordoinvloedvanvogolkolonios
ofrecreatie.Hot diorkanhogere zoutgehaltenverdragendan
C.affinis.Nieser,diealshoogste chloridegehalte 1010mg/l.
vond,erkentm.i.teweinig devoorkeurvoorhetbrakkemilieu,
hetgeenbijzijngegevens ookbegrijpelijk is.OpTorschelling
geldt C.panzerimeeralssoortvan dezoutere,dieperewateren,
terwijlC.affinis indezoete,ondiepeplakken thuishoort
(Higler&Buffels 1965).
Callicorixa concinna (Fieber 1848)5 Gevonden in4?6en7?"bijchloridegehaltenvan 285? onbekend on1320mg/l.Langs dokustvond ik
ditdiermoestalinbrakwater,d.w.z.bij chloridcgehalton
bovendo+25Omg/l.Ilicsorvond zeine-ontrajectvan 200tot
4-840mg/l., zodathetmisschienniet onverantwoord istestollen,
dat dosoort langs dokustniet inhet echt zootowatervoorkomt.
Inhotbinnenland treedthetzelfde verschijnsel opalsbij
Corixapanzeri (beïnvloedevennen).
Callicorixa pracusta (picber 1848)5 Inonzemonsters slechts 2x opgetreden
(lon 6 ) . Inhetbinnenlandkomt dezewantsvoor inalle mogelijke
typenwater enisdaar dikwijls oenindicatorvoorverontreiniging.Nicserheefthom inWalcherenenZuid-Beveland maar één
maal
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maalgevangen bijconchloridegehaitovan 200mg/l,InTerschelling
werd ditdierinalle onderzochtewaterengevangen,maar opeen
uitzonderingna (dedrukberecre'eordeDooderaanskisten)invrij
kleine aantallen» Het dierkomtblijkbaar langs dekustniet
optimaalvoor,misschienomdat erbetrekkelijkweinigvervuilde
waterenzijn,maarkanbeslistv/eleensokore chlorideconcentratic
(enigehonderdonmg/l,iniedergeval)verdragen.
Hesperocorixa sahlbergi (piobc-r1848)5 Intweemonsterpunten (len3)gevangenbijchloridegehaltenvan50en280mg/l.Dit dier,dat
inhotbinnenland,inwaterenmet organischmateriaal opdebodem
zooralgemeen is,wordt langs dekustveelmindervaak gevonden
endansteeds inzoete ofzwakbrakkewateren.OokNieservond
hemnietbijhogere chlorideconcontratiesdan210 mg/l.
Hesperocorixa linnei (Fieber1848)5 Dezeaandevorige verwantewantsis
viermaal gevangen,steeds inkleine hoeveelheden enwol in
1,3,5°n7metresp.chloridegohaltonvan 50? 280,280en
I32Omg/l.Moer dan devorige soortwordt dezeaandekust
v/aargenomenenookbijhogere zoutgehalten.Nieserm:ent,dat
H.linneimet o.a.H.sahlbergi toteengroepwaterwantsen
behoort,dieniet inwaterenthuishorenmet een chloridegehalte
vanhoger dan25Omg/l.Bit lijktmenietgeheel juist,hoewel
het dier zekermoer indezwakbrakke enzoetewatorengevonden
zalworden,daninmatigbrakke.
Sigarafalleni (Fieber 1848)5 Slechts eenmaalgevangenbij4c,(chlT240
mg/l.)Nieserheeft deze soorthelemaalnietgevangen.Toch
ishetgeenzeldzaamheid langs dokust.InTerschellingvingen
v/evooral indezouterewielenvrijgrotehoeveelheden,zodat
iniedergeval gestoldkanworden,datS.fallenihetbrakke
waternietmijdt.
Sigara striata (L.1758)l Voorkomend indemonsterpunten 1t/m 7? lijkt
dezewants duidelijk zijn zouttolerantio tehebben inhet gebied
van zoetonzwakbrak.Dehoogstev/aardevanhet chloridegehalte
was I32Omg/l.(7)<>Elders langs dekust hob ikS,striata
evenwelgevondenbijchloridegehaltenvanmeer dan5000mg/l.en
Nieservermeldt ookeenvangstbij484Omg/l.Het isdemeest
algemenewaterwants inhetbinnenlanden ooklangsdekustis
het eengewoneverschijning,hoewel danmeestal inkleineaantallen.
Sigara

Sigara distincte (Eicbor1848)$ Gevonden inu.cmonsterpunten1,401179
bijchloride-gehaltenvanrosp, 50. 240enonbekend.Een
soort5diegeregeld induinwaterenwordt gevangen,maar
nooit ingroteaantallen ensteeds inzoet tot zwakbrak
water» De oecologische eisenvandit insokt zijnniet
goedbekend» Op"Jalcherenv/arondovindplaatsen zowel
plantenrijk als onbegroeid,zowel ondiepals enkele
meters diep.Inhetbinnenlandkomthotdiermoestal
voor inwaterenmet eenzandigo"bodem,v/elkemeestal
nietmet eendikke laagorganischmateriaalbedektis.
Nieser heefthemnietgevonden,
Sigara lateralis (Leach1818)5 Gevonden indepunten 1,4?6,7?8,9?
d.w.z.inzoet enbrakwater (tot5300rag/l.).Deze
v/aniskomtvooralvoor inondiepe,verontreinigde of
brakkewateren» Inhetbinnenland heb ikhem inzeer
groteaantallengevondeninondiepe,slikkigo (klei)
drinkpoolen (inZuid-Limburgbijv.),Nieservond S.
lateralis inzoet onbrak (tot484Omg/l«)water,maarhij
meont dathot dier inhetbinnenlandwelverbreid is,maar
nooit ingroteaantallen,zodat zijnvoornaamste biotoop
dobrakkekustwatcren soudenzijn,
Sigara stagnalis (Loach I818); Indemonsterpunten 7"Vm 11gevondenbij
chloridogehaltenvan 1320t/m 7^20mg/l.Brakwaterwants,
welke inhetbinnenland nietvoorkomt.Devondstenvan
Ilicscrinwaterenmet conchloridogehaltovan90en200
mg/l. zijnbetrekkelijkeuitzonderingen,aangezien ditdier
overalinuitgesprokenbrakwaterpleegtvoortekomen,
Sigara selecta (Fieber 1848)5Alleen inmonster 8-gevonden.Dit zijntv/eo
plasjes met chloridegehaltenvan4500en5300mg/l. Ook
Sigara selecta iseenuitgesprokenhalophielesoort» Het
dier isinNederlandbepaald zeldzaam (erzijn slechts
eonviertalvindplaatsen bekend). NieservondS.selecta
opdezelfdeplaats (8).
Gerridae ;Er zijnnauwelijks schaatsenlopers (Gorridae)gevangen,hoowel
zedikwijlswol aanwezigwaren» Indoregelwordt langsde
kustGorristhoracicus gevangen,zoals ookNieser ineen
grootaantalmonstersaantoont.
Samenvatting

Samenvatiing»
Inolf zocioenbrakkewaberenopV/alcherenzijnchloridcbcpalingen
gedaanenisdenakrofauna onderzocht,Ineenaantal gevallenkonden
correlatieswordengevonden bussenhet zoutgehalte end.eaanwezigheid
vanwaterdioren» Inhet bijzonder isinditverband aandachtbesteed
aandowatorwanisen,omdat een dergelijkvergelijkend onderzoekin
voorhetmerendeel anderewateren opV/alchorononZuid-Beveland is
verricht» (Nieser 1^)66) . Do conclusies,v/elkebijgenoemd onderzoek
werdengetrokken,,kondengrotendeelswordenbevestigd»
Notonccta glauca,Iliocoris cimicoidos,Flea loachi,Iïesperocorixa
sahlbergi enSigara distincta komen slechtsvoor inwater,dat eenlager
chloridegehalte bevat dan+300mg/l»
Sigarafalleniishierniet inzouterwatergevonden,maarwaarnemingen
elders inNederland tonenaan,dat dezo soort eenhoger zoutgehalte
kanverdragen«
Callicorixa concinna,Corixapanseri,Sigara stagnalis enSigara
selectabehoren toteengroepwantsen,dielangs dekust,vrijwel altijd
inbrakwater,wordengevonden»
Be overige gevondenwantsenkomenzowel inzoetals inbrakwater
voor,ookalshot chloridegohalte hogor isdan300mg/l,
Dowants Sigara selecta endekeversOoclambusparallelogrammus,
Agabus conspersus enAnacaena limbata zijninNederland zeldzame
verschijningen« Behalve do laatste zijnzijgebondenaanbrakwater»
Dohydrobiologischbelangrijkstewatertjes zijndemonsterpunten
1,8en9,terwijl depunten3« 4* 6en7eveneens demoeitevanhot
behoudenwaard zijn,vanwege hetvoorkomenvan zeldzame organismenen
develemogelijkhedenvoorhetbestuderenvan deaquatiolelevensgemeenschappen.
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BijvoGgsel.
'Jaterwantsen,gevangenopNoord—Beveland
Inoktober 1964c n juli 19^5zijninenige inlagen ofinlage-achtige
plasjeslangs denoordkustvanNoord—Bovelandv/atorv/antsengevangeno
Ter completeringvan onzekennisvan deverspreidingvanv/aterwantsen
inNederland, zijnde opgavenhiervermeld,,
Sigara striata

optv/coplaatsenverzameld, ooklarven

Sigarafalleni

ineenplas ld en2larven

Callicorixapraeusta

indezelfde plas imaginesenlarven

Sigara lateralis

opdrie plaatsen,enige tientallen

Sigara stagnalis

idem

Notonectaviridis

intweeplassen gevangen

Gerris odontogaster

içineenkarrespoor gevonden

Zoalsblijktuit dogevangendierenzijndezeplasjes matigtot
zeerbrak»Van drieplassen zijndo zoutgehaltenbekend»Dezebedroegen 2600,3000en11180mgChlT/l.
Degevondensoorten zijnalloalgemeen.Sigara stagnalisv/ordt
uitsluitend langs dekust inbrakwatergevondenoNotonecta viridis
komt eveneensveel langs dokustvoor inbrakwater,maarv/ordtook
inhetbinnenland inverontreinigde vennenbijvoorbeeldgevonden.

Zeist; juli1967„

