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Inleid ing

a

vrijwel iedere maand een
bezoek gebracht aan de Muy op TexeL om enig inzicht te verlsljgen in d.e
hydrobiologische aspecten van d.it d.uinmeer. De resultaten zijn om twee
red.enen varr belang; in d.e eerste plaats past deze inventarisatie in het
grotere hyd.robiologisch ond.erzoek van de Nederland.se duinplassen, in de
tweed.e plaats was van d.e !h.1y nog maar betrekkelijk weinig bekeud op
§d,robiologisch gebied., zod.at een nieuwe bijd.rage geleverd wordt tot d.e
kennis van het reservaat. Voor een beschrijving van de plas moge ik hier
verwijzen naar het rapport van Drs. Leentvaar (Leentvaar 7966).
De gevarrgen dieren (voorzover het de makrofauna betreft) behoren tot
de volgend.e groepen; wormachtigen (Vermes)1 slakJcen en tweekleppigen
(tr[oIlusca), watermijten (HydracarÍna), muggen (Nematocera) r haften
(Ephereroptera) e schietmotten (Tricnoptrra), Iibellen (Oaonata), wantsen
(Eemiptera), kevrrs (Coleoptera), kreeftachtigen (Crustacea) en amfibieën
Samen met

Drs. P. Leentvaar werd in

1963

(ampnitia).
Methode valr onderzoekz

Er is steed.s op d.ezelfde plaats gevangene nI. bij de peilschaal aan
de oostoever. De brede rietgordel is hier onderbroken door een smalle
trgatrgtr valr oever naar open water, waar trlyriophyllum spicatum etc. groeien.
0p I september is ook tien meter buiten d.e rietgordel, op d.ezelfde hoogte
a1s d.e orrerige punten, in de Chara vegetatie gemonsterd" Eet vangen
gebeurd.e met een gsÍ,roon schepnet; door dit net tussen de planten en door
het open water te halen werd. de vangst verzameld.
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Er is niet volgens een vast systeem gewerkt om hwantitatieve vergelijkingen
te maken, maar er is getracht per monstername een representatief aantal
d.ieren te vangen. Bij sterlre wind. of zware regenval zijn de resultaterr
meestal zeer gering. De olgegeven aantaflen zijn d.us onderling niet vergelijkbaare maar geven een idee vare d.e presentie.
Sespreking der resultaten;
fn tabel 1 en in de sarnenvatting word.en al Ie gevonden diersoorten

fn tabel l zijn d.e d.ieron
niet per diergroep gerangschikt, maar volgens het hierna te beschrijven
systeem van a1 d.arr niet permanent voorkomen.

genoemd,

in tabel 2 alleen

d.e waterrrvantsen.

Tabel 1. Makrofatma

in

3.

de Mqy in 1,963.
maart atrr. meÍ

Corixa punctata
Corixa panzeri

Callicorixa praeusta
.Arctoc orisa germari

B 530
462
255
33 L5 L2
3

-Asellus merid.ianus
Physa fontinal-is
I4rmnaea stagnalis

+L
t

Radlx ovata
Planorbis contortus
Plalorbis planorbis
Planorbis crista
Planorbis a1bus
Planorbis complanatus
Pisidium sp.
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Lumbricus
Theronlyzon tessulatum
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+
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477

158
L2+
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7
1,

7
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+
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Laccobius sp.
Hygrotus inaequalis
Noterus clavicorni-s
Rhantus notatus
Rhantus exoletus
Ealip1us confinis

Colymbetes fuscus

1,

L

7

Gemis thoracicus

orixa lirurei

+

1,

Acilius sp. juv"
Dytiscidae juv.
Gerrls sp.
Sigara striata

Eesperoc

+

+++

Gyrinus jr:v.
Heloclidae juv.

Gyrinus paykulli

712
77

7

Herpobd.ella sp.
Chironomus sp.

Callicori:ra concinna
Notonecta sp. juv.
Nepa rubra juv.

7

20
4L
4

L1-2

lossiphonia heteroclita
Stylatia lacustris
Polycelis nigra

G

Culicid,ae poppen
[ydracarina
Cloeon simile
CaenÍs sp.
Zygoptera juv.
Triturus vulgarus
Agrypnia pagetana
Mystacicles nigra
Iymnophilus f favic ornis
Holocentropus cf. stagnalis
Phryganea grandis

3

65
77
5 42o

I

3

sept.
chara 5

97

7
1
7

7

Cf.

1n

t
L

1-7

B

2
7
L
1
L

exemplaren"

4.

t/m P§sa fontinalis (zie tabel 7) zijn vrijwel
het hele jaar door gevangen en horen dus zel<er tot de vaste bewoners varr
d.e Muy. Rad.ix ovata tfm llerpobdella sp. zijn af en toe gevangenr maar d.e
levenscyclus van deze d.ieren bestempelt ze eveneens tot vaste bewoners.
Dit geldt ook voor de llydracarinae welke gevang'en ztjn, hoewel hierva.n
exemplaren toevallig aangevoerd kunnen zijn. Ze zíjn niet gedetermineerd,
d.us er valt verder geen conclusie aan te verbinden. De overige d,ierene die
in de tabel ztjn genoemd, kunnen zich gemakkelijk buiten d.e plas verplaatsen en het is niet steed.s zeker, dat ze werkelijk tot de typische fau::a
van de Mqy behore[. De muggelarve! en -poppen phironomus sp. en Culicid.ae
poppen), d.e libell-elar"rren (Zygoptera juv.), d. haftelarven (Cloeon simi*e
en Caenis sp.) en de kokerjuffers (lgrypnia pagetaaa ffn Pbzyganea grandis)
zijn slechts in een korte tijd. va:l het jaar als vol-wassen dier in staat om
te vliegen. Buiten d.e vliegtijd. zuIlen ze steeds als larve aangetroffen lsxxaea
worden en dat is met aI1e gevangen larven en nymphen van de genoende
groepen waarschijnlijk we1 het gevaI. De soorten Cailicorixa concinna t/m
Colymbetes fuscus zijn niet het hele jaar door gevangen, tentrijl het ook
zeer goed mogeJ-ijk z,ou z).jn, d.at ze een deeI van het jaar elders vertoeven.
Voor Callicorixa concinna 1i jkt dit mind.er waarschijnli jk, onrdat ze :uan
maart t/m september gevangen zijn. Er zijn twee mogelijkheden voor het
ontbreken i-n een aantal monsters" De eerste en meest waarschijnlijke is,
d,at d.e dieren op een andere plaats in d.e Muy verbleven. De tweede mogelijkheid is, dat ze toevallig Ín d.e Mrly verblijven. Hiervoor komen in aanmerking
Sigara striata, waarvan slechts een exemplaar is bemachtigd, en Hesperocorixa
linnei, waarva-n twee dieren zíjn gevangen. Deze waterwantssoorten zi jn
namelijk zeer algemeen en voorzover d.e kennis van hur:. biotoopeisen dat
toelaat is d.e monsterplek zeker niet minder geschikt, dan d,e rest van de
plas. Bi j hun vluchten i.n vocr- en najaar kurrnen ze d.an toevallig in d.e
Muy terecht gekomen zíjn, om het water zo spoedig mogelijk weer te verlatetr.
0ppervlaktedieren zoals schaatsenrijd.ers en draaikevers (Gerrid.ae en
Gyrinidae) zijn wel ïr/aargenomen, maar kond.en slechts in enkeLe gevallen
bemachtigd word.en. Zo zal de eerst geopperde mogelijkheid. van eea zich
ophoud.en eld.ers dan op de monsterplaats we1 voor de meeste dieren van de
groep Callicorixa concinna tfm Col;rmbetes fuscus gelden. (Een rapport over
dit probleem naar aanleid.ing vaJx vangsten in d.e Doodemanskisten zal spoed.ig
verschj- jnen") Opmerkeli jk is, dat van de ruggezïuemmers (Notonecta sp.) en
de waterschorpioen (Uepa rubra) alfeen niet volwassen exemplaren (nymphen)
zí jn verzame Id, ,
-Ei.iDe soorten Corixa punctata

5.

3ij een gelijksoortig onderzoek in het Vogelmeer, het Quackjeswater en
het Sreed.e Water werden va.n het genus Notonecta en Naucoris ook alfeen maar
nymphen gevangen. Het is mogelijk, d.at de volwassen d.ieren (a:.t gefat aIl-een
voor Notonecta err Naucoris, niet voor d.e trage Nepa) in een vrij grote plas
een snel heetrkomen zoeken bij d.e minste of geringste verstorirg en daarom
niet te pakken waren te krijgen.
Tot zo\ïer de aspecten var het aI dan niet permanent voorkor:nen in d.e
Muy. ï[at valt er verder uit d.e tabellen af te lezen?
Eoewel natuurlijk nooit met zekerheid over het ontbreken van diersoorten gesproken kan worden, mogen toch wel- concl-usies hierover word.en
getrokken voor bepaald.e d.ieren" Zo ontbreekt in de Muy, evenals in aLle
and.ere tot rru toe in Nederland. onderzochte duinmeren, d,e zoetwaterrlokreeft,
Gammarus pu1ex.

Door het stelselmatig d.eterminerenm:r aIl-e gevangen z oetwaterpissebedd.en is gebleken dat in d,e Muy niet de meest algemene soort Asellus
aquatieus voorkomt 7 ÍÍtB.o.T Àsellus mer j-diarus.
Bij de haftelarven van het genus Cloeon lcrvam ook iets dergelijks voor.
All-e ond.erzochte larven bl-eken tot d,e soort Cloeon simile te behoren. ïn
andere kustwateren heb ik ook di]§^,ijls Cloeon simiLe gevangenr tel'wijl in
het binnenle.nd. (voorzover mij bekend) Cloeon d.ipterum talrijker is.
Lieftinck vcnd. in L)21 ook aI Cloeon simile vliegend boven d.e Mr:y (lieftinct
7g2B).

Voor libellen verwi-js ik eveneens naat deze faatste publicatie, waarin
voor d.e Nuy tenminste 12 soorten (Zygoptera en Anisoptera) worden opgegeven.
Val d.e twee s;r5f,ematisch nauw vervante uratervrantsen Corixa panzerien Corixa affinis is alleen de eerste waargenomen. Beide soorten word.en
vrijwel uitsluitend langs de kust waargenomen, maar Corj:ca affinis meer in
kleinere en dan dil§,ui jls efemere watereonhrrden.
"Arctocorisa germari is een waterwants van vennen met steile oevers en
van efemere plasjos. !í'aarom de Muy als kennelijk voldoende geschikt
biotoop wordt beschorrwd is moeilijk te zeggen. Misschien dat toch een
zekere mate van efemerie hierryoor verarntwoordelijk is. De kokerjuffer
Mystacid.es nigra wordt in 1930 reed.s door mej. De Vos genoend voor d.e }[uy
(le vos 1930). De enige andere kokerjuffer, die ze van de Muy noemt,
Triaenodes cohpsersa, is door ons niet aangetroffen" De draaikever
Gyrinus paykulli, welke volgens Klynstra zeer zeTdzaam is, is in twee
exemplaren verzamel-d.

(ff f nstra

1939).
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TABEL

2, WATERWANTSEN IN DE MUIJ IN 1963

3 t, 5 7 I

1011

12

(9in

Ch a na)

Conira pu n ct at a
Conixa panzeni
Ca[ [iconixa praeusta
Anctoconisa genmani
Catticonixa concinna
Notonecta sp.
Nepa sp.
Hespenoconixa Iinnei
S igana stn iat a

Gennis sp.
Gennis thonacicus
Conixa sp.

adutt aanwezig

x

It

en juvenie len aanwezig
juvenieten aanwezig

adu

RtvoN

371 k

6,

Ealiplus confinis is een mind.er algemeen waterkevertje, dat ik op
Terschelling in verschillend.e d.uinplassen ook gevond.en heb. Het dier
schijnt in het binnenland echter ook voor te komen, zod.at het geen
typische kustsoort is.
Het overzichtje va:r de waterlvantsen (tabe1 2) geeft een idee va.t:
jaarcycli vall verschillende soorten en kan op deze wijze gemakkelijk
vergeleken worden met soortgelijke tabelLen va.r. andere duinmeren"
Soorten die vri jvrel het gehele jaar door, ook als larvee gevangen word.en,
kunnen op grond daarvan tot de voor dat water karakteristieke fauna
gerelcend worden.
De slalcken, welke gevonden zijn, worden ook genoernd. in een everzieht
van W"S"S" van Benthem Jutti-ng (ry>e) als voorkomend in de Mr.1y of als
zeer algemeen op Texel. Een uitzond,ering hierop vormt hnnnaea stagnalis,
d,oor haar opgegeven va.:r 6én vindplaats (Den Hoorn) en door ons een aantaf

in d.e Mr:y (controled.eterminatie L.J.M" Butot). Lymnaea
palustris, die zeer algemeen in het duingebied. zou zijn, hebben we niet
gevonden, evenmin a1s Iymaea truncatula, die voor d.e Muy wordt opgegeveno
mal-en gevond.en

Samenvatting

a

Gedurende L963 zi-jn vrijvrel maandelijks biologischerur chemische
watermonsters genomen in de Muy op Texel. fn d.it rapport worden aIleen

de met het blote oog zichtbare waterdieren behandeld.
De plas bevat een rijke makrofaunae vraarbij enkele soorten min of
meer karakteristiel., z:-jn voor kustwateren. Opval 1end is het ontbrelien van
de crustaceeën Gammarus pulex en Asellus aquaticus.
fn het navolgend. overzicht ztp,ö.e gevahgen dieren per groep gerangschikt, terwijl opmerkingen over de oecologie in zeer beknopte vorm bijgevoegd.

zíjn.

laria;
Po1ycelis nigra (0,p" Mtiller) van juli t/m november, vrij talrijke soort
Turbel

0Iigochaeta
Cf. Lumbricus sp.

Stylaria lacustris (1.)

éénmaa1 w&argenomell

vooral- in de Chara
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Hirudinae:
Eheromyz on

tessulatum

(O

.F.1[1i1Ier

) in

voor

jaar

en

zomer, algemeen, ook
jongen

Glossiphonia heteroclita (f," ) aaanaal gevangen
Herpobd.ella

Mol lusca

sp.

éénnaal gevangen

a

het hele jaar gevangen, algemeen
van juli t/m november, steeds kleine aantallen
van juli t/rn oktober, talri jk

Physa fontinalis (L.)
Iymnaea sta6natis (t ")
Rad,ix ovata (lraparn")
Pl-anorbis contortus (f")

Planorbis pla:rorbis (t,.)
Planorbis crista (1")
Planorbis albus Miiller
Planorbis complarratus (1.
Pisidium sp.
Crustaceae

een exemplaar gevangen
tweemaal- gevangen

)

in kleine aa.::t-aIIenr J maal gevangen
juli t/m november, in grotere aantallen
enige exemplaren in september
enige exemplaren in september

s

Asellus merid.iarnus Racovitza algeneen, in behoorlijke aantallene enige
Àse 11us-s oort
Eydracarina:
Eydrachna sp.

6ón exemplaar in d.e Chara
van andere genera enige exemplaren

0donataa

Zygoptera

in septennber enige larrren in L)21 zíjn
tenminste 12 soorten libellen (Zygoptera

en

In i opt era) waargenomen

Ephemeroptera:

Cloeon simile Etn.
Caenis sp.
Diptera

ulic

in 1927 gevangen
enkeLe kleine exemplaren

in juli en

september

a

Chironomus sp.
C

vFh mei t/m oktober in grote aantallen, ook

id.ae

zoner en najaar enige larven
in september een aantal poppen in de Chara
1n

Trichoptera:
vooral- in de Chara-vegetatier juli t/m oktober
Igrypnia pagetana Curt"
nigra L.
vooral in de Chara-vegetatie, mei en september
Lymnophilus flavicornis Fabr.in april en december, enkele exemplaren
Holocentropus cf . stagnalis Albd.a
é6nmaa1 gevahgen
Phryganea grand.is L.
drie exemplaren, in november
-Eete""pt"ra-

trdystacid.es

a

'Í
Eeteroptera;
Corixa pu:rctata (fff .)
steeds in aaatal, ook larwen
Corixa. panzerL (fiet.)
id.em
Callic orixa prae rsta (fieU " ) id.ern
Callicorixa concinna (Jacz. ) van april t/m september, ook l-arven
Irctocorisa germari (fiet. ) het hel-e jaar door, ook farven
Hesperoc orixa linnei (fi-eU . ) tweernaal- gevangen, in maart en september
Sigara striata (L.)
6ón exemplaar gevangen in juli
Notonecta sp.
mei t/m septembere alleen Larven
Nepa rubra L.
6én larve in september

erris thoracicus
Gerris sp.

G

C

Schur..r.n.

é1nmaal gevangen in
niet te bemacirtigen

september
exemplaron,

juli

ole optera;

Haliplus confÍnis Steph.
een exemplaar tussen de Chara, september
Colymbetes fuscus Lo
tweemaal gevangen, éénmaaI in het ijs (maart)
Rhantus notatus F.
tweemaal gevangen in september
Rhantus exoletus Forst"
eenmaal gevangen in september
Hygrotus inaequalis F.
tweemaal gevangen in september en oktober
Noterus clavicornis De Geer acht exemplaren in september
Acilius sp.
eenmaal een f ar"ve e mei
Gyrinus paykulli Ochs "
twee exemplaren, een keer in i js, zeld.zane soort
Gyrinus sp.
eenmaal in september
i.mphibia:

Triturus vulgarus (1.)

een exemplaar

in

september

.!

9.

:§
Literatuur;
Benthem

Jutting, ïf .S.S. van - 1956: Land- en zoetwatermolluscen vall
[]ieland., Terschellinge Ameland en Schiermonnikoog.
Basteria vol-.205 ro. 2 en 3t 4L-6L.

Klvnstra' B'H"

;"t?'.3:"T"i::"1àËu;:"i";"rï;iïïàïdse

Leentvaar, P. -

Lieftinck,

1,9662 Duinmeren

adepha6:a

Texe1,

rr'

2. BfVON-rapport.

- L92B: Kort bericht over d.e i-nsecten van het eiland
Iexe1. Ent. Ber. deel Vfï, no. L67.

M.A.,

Vos, A.P"C. de - 1930: ïlber die Verbreitung d.er aquatilen fnsektenlarvell
in den Nied.erlanden. fntern" Rev. der Gesamt. Eyd.robiol,
und Eydrograph. Band 2!, Heft 5f6, 485-5Oe.

L

