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Bij de organisatie van de zomerbijeenkomst zijn we 
voortgegaan op de in 1988 ingeslagen weg. Ook nu 

werd gekozen voor een bijeenkomst in een verblijfscen- 

trum met relatief eenvoudige verzorging en een hotel 

in de nabijheid. De bijeenkomst vond plaats van 9-11 

juni 1989 in "De Schouwsche Boer", Toren weg 10 

Haamstede. De meeste deelnemers overnachtten in 

dit groepshotel, enkelen kampeerden op een camping 

in de omgeving en een aantal mensen overnachtten in 

het nabijgelegen hotel "Vliegveld". Allen gebruikten 
de maaltijden in "De Schouwsche Boer", waar we een 

gebouw voor ons gezelschap hadden gereserveerd. De 

hierin aanwezige centrale verblijfsruimte bood goede 

mogelijkheden voor onderling contact in een informele 

sfeer. 

Vrijdagavond gaf de heer P.G.M. Hulzink, districts 

beheerder van de Vereniging tot Behoud van Natuur¬ 

monumenten in Nederland, een interessante diavoor- 

dracht over het ontstaan en het beheer van 

natuurterreinen op Schouwen Duiveland. Hiervoor 

willen we de heer Hulzink nogmaals hartelijk dank 

zeggen. 

Gok voor de medewerking van Staatsbosbeheer en 

Natuurmonumenten, die het mogelijk maakten dat er 

in hun terreinen insecten verzameld konden worden, 

zijn we zeer erkentelijk. 

De volgende personen namen aan de bijeenkomst deel: 

de heer B. Aukema, de heer C.J.N. Bank, de heer en 

mevr. R. en L. H.M. Blommers, de heer H. Botter, de 

heer en mevr. J. Guppen, de heer en mevr. M en P. van 

Doesburg, de heer H.T. Edzes, de heer H.H. Evenhuis, 

de heer en mevr. A.C. en W.N. Ellis, de heer G.L. van 

Eyndhoven, de heer J.C. Felton, de heer J. Huijbregts, 

mevr. J. Huisman, de heer en mevr. K. Huisman, de 

heer M.G.M. Jansen, de heer P. Koomen, de heer J. 

Krikken, de heer W. Kuijken, de heer V. Lefeber, de 

heer A.H. Lukkien, de heer en mevr. Moussault, de 

heer T. Peeters, de heer H.J. Prijs, de heer en mevr. J. 

de Rond, de heer en mevr. J.G. de Rond, de heer J.C. 

van de Sande, de heer en mevr. Schouten, de heer 

L.E.N. Sijstermans, de heer en mevr. M. en R.T. Simon 

Thomas, de heer G.J. Slob, de heer en mevr. Sommeij¬ 

er, de heer H. Vallenduuk, de heer B.J. van Vondel, de 

heer en mevr. Van Vuure, de heer J.W. van Zuijlen, de 

heer C.J. Zwakhals. 

Verscheidene deelnemers leverden overzichten van 
hun bevindingen die door de heer Zwakhals werden 

gebundeld tot een verslag dat tenslotte door de heer 

Ellis in de nu voor U liggende vorm werd gegoten. 

De voornaamste terreinen die werden bezocht zijn: 
A) Boswachterij Westerschouwen, beheerd door 

Staatsbosbeheer. In de twintiger jaren is men begonnen 

de toen sterk stuivende "Domaniale Duinen" vast te 

leggen en in te planten met helm en later met dennen. 

Het resultaat hiervan is dat thans ca 300 van de 1100 

ha uit dennebos bestaat. Bij de bebossing is de oor¬ 
spronkelijke begroeiing van duindoorn, liguster, duin¬ 

roos en kruipwilg zorgvuldig gespaard en die vindt 

men nu vooral in de vele grotere en kleinere valleien. 

B) Het Zeepe, eigendom van Natuurmonumenten. Dit 

duinterrein sluit aan op de Boswachterij Westerschou¬ 

wen en heeft een meer open karakter doordat hier 

veel minder bos aanwezig is. Verspreid door het ter¬ 

rein liggen een aantal grotere en kleinere putten, ten 

dele oude bomkraters, die nu bijdragen aan de biolo¬ 

gische diversiteit van het gebied. Doordat de grond¬ 
waterstand in de duinen op Schouwen nu weer stijgt 

komt er ook hier op een aantal plaatsen weer een 

"natte" flora en fauna terug. 
C) De Vroongronden, in beheer bij Staatsbosbeheer. 

Arme, eertijds als bouwland gebruikte gronden achter 

de duinen, die in de loop der tijden met zand oversto- 



ven raakten. Een deel is met eik beplant, de rest wordt 

als schraal grasland beheerd. 
Bij een excursie die slechts een weekeinde duurt is 

men natuurlijk sterk afhankelijk van de weersomstan¬ 

digheden. Zaterdag was het geheel bewolkt, doch re¬ 
latief warm. Voor vele vliegende Hymenoptera bleek 
dit een zeer ongunstig weertype. Zo werden toen in de 

Boswchterij geen enkele bladwesp of sluipwesp waar¬ 

genomen. Daarentegen was er daar alom sprake van 

een zeer sterke activiteit van rode bosmieren, zozeer 

zelfs dat enkelen zich afvroegen of deze "zilver¬ 
meeuwen onder de insekten" daar niet wat al te talrijk 

zijn geworden. In de nacht van zaterdag op zondag 

kwamen er helaas mistvelden uit zee het land binnen 

drijven, zodat de lichtvangst weinig succesvol was. 
Zondag was er sprake van stralend zonnig weer. 

De door de deelnemers ingeleverde verslagen zijn 

grotendeels verenigd tot overzichten per orde. In de 

hierna volgende tekst is voor de aanduiding van de 

diverse terreinen gebruik gemaakt van de volgende 

symbolen : 

b Boswachterij Westerschouwen 

z Het Zeepe 
V Vroongronden 

nh Duinen bij Nieuw Haamstede, o.a. Verklik- 
kerduin 

DIPTERA - vliegen en muggen 

V. S. van der Goot, J. G. de Rond & 
B. van Aartsen 

Onderstaande soorten zijn verzameld met een 

Malaise val die van 4-16 juni 1989 opgesteld was aan 

de zuidoostrand van de Theunisseshil put, EIS ma- 
trixnummer 242068, in de boswachterij Westerschou¬ 

wen. De val stond op een pad tussen twee percelen met 

dicht struweel van vooral duindoorn en liguster. 

RHAGIONIDAE 

snavelvliegen 

Chrysopilus auratus 
ASILIDAE 

roofvliegen 

Philonicus alhiceps 

Dioctria atricapilla 
THEREVIDAE 

viltvliegen 

Thereva bipunctata 

Thereva plebeia 
Thereva annula ta 

Thereva inornata 

BOMBYLIIDAE 

wolzwevers 

Phthiria pulicaria 
EMPIDIDAE 

dansvliegen 

Empis livida 
Empis nigripes 

Empis prodromus 

Empis stercorea 

Empis tessellata 
DOLICHOPODIDAE 

slankpootvliegen 

Dolichopus brevipennis 

Dolichopus ungulatus 

Dolichopus vitripennis 

Dolichopus nubilis 

Dolichopus claviger 

Hercostomus germanus 

Neurigona quadrifascia- 

ta 

Sciapus wiedemanni 

Xanthochlorus ornatus 
Xanthochlorus tenellus 

Poecilobothrus nobilita- 

tus 

Sympycnus desoutteri 
SYRPHIDAE 
zweefvliegen 

Metasyrphus corollae 
Metasyrphus Inniger 

Dasysyrphus venustus 
Episyrphus balteatus 

Episyrphus auricollis 
Melanostoma scalare 

Sphaerophoria scripta 

Chrysotoxum cautum 
Baccha elongata 

Platycheirus albimanus 

Platycheirus peltatus 

Platycheirus scutatus 

Platycheirus angustatus 
Volucella bombylans 

Helophilus pendulus 
PIPUNCULIDAE 

oogkopvliegjes 

Verrallia aucta 
CONOPIDAE 

blaaskopvliegen 

Sicus ferruginous 
CALOBATIDAE 
steltvliegen 

Calobata petronella 

Calobata ephippium 
PSILIDAE 

wortelvliegen 

Chamaepsila rosae 
PLATYSTOMATIDAE 

Rivellia syngenesiae 
TEPHRITIDAE 

boorvliegen 

Trypeta artemisiae 
Trypeta zoe 

Tephritis bardanae 

Xyphosia miliaria 

SEPSIDAE 

wenkvliegjes 

Nemopoda nitidula 

Sepsis fulgens 

Sepsis punctum 

Sepsis cynipsea 
Sepsis violacea 

SCIOMYZIDAE 

slakkendodende vliegen 

Limnia unguicornis 

Pherbellia dubia 

Sciomyza simplex 
PALLOPTERIDAE 

Palloptera umbellata- 

rum 

SCATOPHAGIDAE 

drekvliegen 

Scatophaga suilla 
Scatophaga fur cat a 

Scatophaga s ter cor ar ia 
Megaphthalma pallida 
MUSCIDAE & 

ANTHOMYIIDAE 

Anthomyia plurînotata 

Fannia canicularis 
Musea autumnalis 
Ophyra leucostoma 

Hydrotaea irritans 

Hydrotaea palaestrica 
Hydrotaea similis 

Muscina pabulorum 

Polietes larâaria 
Phaonia viarum 

Mydaea nebulosa 

Coenosia rufipalpis 

Helina duplicata 

Helina flagripes 

Helina laetifica 

Helina setiventris 
Spilogona baltica 

Spilogona contractifrons 

Spilogona vana 

CALLIPHORIDAE 
Calliphora vicina 

Calliphora vomitoria 

Melinda gentilis 

Cynomya mortuorum 
Lucilia sericata 

Pollenia rudis 

SARCOPHAGIDAE 

Sarcophaga arcipes 

Sarcophaga frenata 

Sarcophaga carnaria 

Sarcophaga dissimilis 

Senotainia conica 

Metopia argyrocephala 

Metopia campestris 

Angiometopia ruralis 
Sarcophila latifrons 

Brachicoma dévia 

Paragusia elegantula 

RHINOPHORIDAE 

Rhinophora lepida 



Phthiria pulicaria is karakteristiek voor de duinen, 
maar wordt weinig verzameld. Thereva bipunctata 
wordt eveneens vooral in de duinen aangetroffen. Een 
bijzondere vondst betreft Chrysotoxum cautum. Deze 
soort is in de vorige eeuw eens verzameld in de duinen 
van Walcheren. Deze eeuw zijn geen duinvangsten 
meer bekend geworden; de soort ontbreekt verder ge¬ 
heel in het westelijk kustgebied. Slechts bekend van 
de zandgronden in het binnenland en talrijk in Zuid- 
Limburg. 

De overige soorten komen algemeen voor in Neder¬ 
land. 

Aquatische muggenlarven 

H. Vallenduuk 

In een poel te Renesse (nr. 8 in de lijst monsterpunten 
van B. J. van Vondel) is de aanwezigheid van muggen¬ 
larven onderzocht. Gevonden werden : 

CHIRONOMIDAE 
Endochironomus dispar 
Acricotopus lucens 
Manopelopia tenuicalcar 
Procladius spec. 
Xenopelopia spec. 
DIXIDAE 
Dixella autumnalis 

Tot nu toe was uit Zeeland nog geen enkele Xenopelo¬ 
pia soort bekend. 

LEPIDOPTERA - vlinders 

C }. N. Bank, K. J. Huisman & 
R. T. A. Schouten 

Als gevolg van minder goede weersomstandigheden 
zijn de nachtvlindervangsten zeer beperkt geweest. De 
vermeldingen voor de boswachterij Westerschouwen 
zijn grotendeels afkomstig van de inhoud van een 
Malaiseval die op de zuidoostrand van de 
Theunisseshil put, EIS matrix-nummer 242068, stond 
opgesteld. De meeste hieronder vermelde soorten 
komen in allerlei biotopen algemeen voor. 

In onderstaande lijst is de nomenclatuur gevolgd 
van Lempke (1976). 

MICROPTERIGIDAE 
Micropterix aruncella (b, nh) 
HEPIALIDAE 
Hepialis lupulinus (b, nh) 
OPOSTEGIDAE 
Opostega salaciella (z - wordt zelden, en dan nog 
maar in een enkel exemplaar waargenomen) 

INCURVARIIDAE 
Adela croesella (b, z - weinig waargenomen) 
Nemophora degeerella (z, nh) 
HELIOZELIDAE 
Heliozela resplendella (nh) 
PSYCHIDAE 
Luffia ferchaultella (nh) 
TINEIDAE 
Tinea semifulvella (z) 
SESIIDAE 
Aegeria formicaeformis (z - nieuw voor Zeeland) 
GLYPHIPTERYGIDAE 
Anthophila fabriciana (b, z, v) 
YPONOMEUTIDAE 
Eidophasia messingiella (b - buiten ZW duingebied 
zeldzaam) 
COLEOPHORIDAE 
Coleophora serratella (b) 
Coleophora caespititiella (v) 
ELACHISTIDAE 
Elachista argentella (b, v) 
GELECHIDAE 
Bryotropha senectella (b - vrij zeldzaam) 
Bryotropha terrella (b, v) 
Monochroa tenebrella (v - vrij zeldzaam) 
TORTRICIDAE 
Pandemis cerasana (z) 
Clepsis spectrana (b) 
Pseudargyrotoza conwagana (v) 
Cnephasia interjectana (b) 
Croesia bergmanniana (v) 
Dichrorampha plumbana (v) 
Eucosma cana (b) 
Pardia cynosbatella (z) 
Notocelia trimaculana (z) 
Orthotaenia undulana (nh) 
Olethreutes lacunana (b, v) 
PYRALIDAE 
Chrysoteuchia culmella (b, z - zeer algemene soort) 
Crambus perlella (z - verlangt struikjes en stukken 
gras) 
Crambus nemorella (b, z, v - zeer algemene soort) 
Crambus pascuella (v - soort van wat grotere 
grasgebieden) 
Crambus pratella (b, z, v - vooral in de duinen zeer 
algemeen) 
Platytes cerusella (b, v - een typische duinsoort) 
Scoparia ambigualis (b) 
Eyrrhypara hortulata (z, v) 
Anerastia lotella (b) 
HESPERIIDAE 
Thymelicus lineola (b) 
Ochlodes venata (b, z) 
PIERIDAE 
Pieris rapae (b) 
SATYRIDAE 
Lasiommata megera (b) 
Coenonympha pamphilus (b) 
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GEOMETRIDAE 

Idaea dimidiata (b) 
Xanthorhoe ferrugata (b) 

Xanthorhoe montanata (b, z) 

Xanthorhoe fluctuata (b) 
Camptogramma bilineata (b) 

Chloroclysta truncata (z) 

Eupithecia intricata (z) 

Eupithecia vulgata (z) 
Pterapherapteryx sexalata (z) 

Epione repandaria (b) 

Cabera pusaria (nh) 

Campaea margaritata (z) 

SPHINGIDAE 

Hyloicus pinastri (nh - leeft op den) 

ARCTIIDAE 

Arctia caja (nh) 

Spilosoma lubricipeda (z) 
NOCTUIDAE 

Agrotis exclamationis (nh) 

Agrotis puta (nh) 

Graphiphora augur (b) 

Diarsia mendica (nh) 

Diarsia rubi (b, nh) 

Dicestra trifolii (nh) 

Sideridis albicolon (nh) 

Lacanobia olsracea (nh) 
Heliophobus reticulata (nh) 

Polia bombycina (nh) 

Mythimna pudorina (b) 

Mythimna littoralis (nh) 
Mythimna comma (nh) 

Russina ferruginea (b, nh) 
Phlogophora meticulosa (b) 

Apamea crenata (z) 

Apamea sordens (b) 
Photedes extrema (b - vrijwel alleen in de duinen; de 

rups leeft in de stengels van duinriet, Calamagrostis 

epigeios) 
Caradrina morpheus (nh) 

Lithacodia pygarga (nh) 

Deltote bankiana (b, z) 

Callistege mi (b, z) 

Rivula sericealis (z) 

Hypaena proboscidalis (nh) 

Literatuur 

Lempke, B. J. 1976 Naamlijst van de Nederlandse 

Lepidoptera. - Bibl. ried. natuurh. Veren. 21 

COLEOPTERA - kevers 

Waterkevers 

B. J. van Vondel 

De waterkevers stammen van de volgende monster¬ 

punten : 
1 Westenschouwen, inlagen bij aanzet Oosterschelde 

dam, brak, zeekraal, 10.vi.1989, monsternummer 1096. 

2 Westenschouwen, 't Zeepe duinplas,flap, kruipwilg, 

ll.vi.1989, 1095. 
3 Westenschouwen, 't Zeepe duinpoel, kruipwilg, 

ll.vi.1989, 1098. 

4 Westenschouwen, 't Zeepe duinplas, Chara hispida, 

ll.vi.1989, 1101. 
5 Westenschouwen, 't Zeepe duinpoel, "goud'Vissen, 

veenwortel, ondergedoken moerasscherm, ll.vi.1989, 
1102. 

6 Nieuw Haamstede, duinplas 200 m2, 9.vi.l989, 1092. 

7 Nieuw Haamstede, vervuilde sloot 10.vi.1989, 1094. 

8 Renesse, Oude Hoeve, poel in weide/duinvalIei. 
10.vi.1989, 1089. 

9 Renesse, Oude Hoeve, duinplas, dicht riet, 

10.vi.1989, 1090. 

10 Renesse, Oude Hoeve, duinplas 10.vi.1989,1091. 

11 Renesse, Oude Hoeve, poel in duinvallei, 
10.vi.1989, 1093 

HYGROBIIDAE 

Hygrobia hermanni 5 
HALIPLIDAE 

Haliplus conßnis 4 
Haliplus lineatocollis 7 

Haliplus ruficollis 2, 3, 10, 11 
Haliplus immaculatus 4 

Haliplus apicalis 4, 11 

Haliplus mucronatus 4 
NOTERIDAE 

Noterus clavicornis 5, 10, 11 
DYTISCIDAE 

Laccophilus minutus 4 

Laccophilus hyalinus 2 

Hyphydrus ovatus 4, 10 

Bidessus unistriatus 11 

Coelambus impressopunctatus 2, 10, 11 

Hygrotus inaequalis 2, 3, 4, 7, 11 

Hygrotus decoratus 6, 9 

Suphrodytes dorsalis 10 
Hydroporus angustatus 5, 7, 9 

Hydroporus palustris 5, 7, 10 

Hydroporus incognitus 2 

Hydroporus striola ,3 5, 9, 10, 11 

Hydroporus erythrocephalus 2, 3, 6, 7, 10, 11 

Hydroporus planus 2, 3, 4,5, 6,7,9,10, 11 

Hydroporus pubescens 2, 11 

Hydroporus nigritus 7 

Hydroporus mennonius 6 

Copelatus haemorrhoidalis 3, 10 
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Agabus bipustulatus 2, 3, 4, 5, 7,10, 11 
Agabus sturmi 6, 9 

Agabus uliginosus 6 
Agabus nebulosus 4 

Ilybius ater 3 6 
llybius fuliginosus 4 

Ilybius subaeneus 4 

Rhantus suturalis 2, 5, 10 

Rhantus frontalis 3, 4 
Colymbetes fuscus 3, 9,10 

Graphoderus zonatus 10 
HYDRAENIDAE 

Hydraena palustris 11 

Ochtebius minimus 11 

Ochtebius marinus 1 11 

Limnebius truncatellus 2 

Helophorus aequalis 3, 5, 7, 10 

Helophorus brevipalpis 1, 3, 5, 7, 10, 11 

Helophorus obscurus 7 

Helophorus minutus 5 
HYDROPHILIDAE 

Coelostoma orbiculare 2, 8, 10 

Paracymus aeneus 1 

Hydrobius fuscipes 3, 5, 6, 7, 10 

Anacaena globulus 7 
Anacaena limbata 7, 10, 11 

Anacaena lutescens 5, 6, 7, 11 

Laccobius minutus 2, 4 

Laccobius biguttatus 4 

Helochares lividus 2, 4, 5, 11 
Enochrus melanocephalus 4 

Enochrus quadripunctatus 11 
Enochrus bicolor 1 

Enochrus testaceus 9, 10 
Enochrus isotae 10, 11 
Cymbiodyta marginella 2, 3, 5, 6 

Chaetarthria seminulum 2,4 
DRYOPIDAE 

Dry ops lurid us 10 

Dry ops griseus 10 

Haliplus confinis was nog niet eerder in Zeeland ge¬ 

vonden. Haliplus mucronatus komt alleen langs de 
kust voor en is overal zeldzaam; van Zeeland zijn 

slechts enkele oude vangsten bekend. Paracymus ae¬ 
neus is een soort die aan brak water is gebonden en in 

Nederland alleen in Zeeland voorkomt. Het voorko¬ 

men van Enochrus bicolor is beperkt tot de kust. 

In enkele plassen in 't Zeepe zijn goudvissen aanwe¬ 
zig. Wanneer men naar een zo natuurlijk mogelijke si¬ 

tuatie streeft behoren die daar niet te zijn. Voor een 

aantal plassen die dicht groeien met wilg zou het op¬ 

nieuw vrij maken waardevol kunnen zijn voor de wa- 

terkever fauna. 

Loopkevers en snuitkevers 

G. J. Slob 

Zaterdag 10 juni zijn onderstaande soorten kevers ver¬ 
zameld op de Vroongronden en op de voormalige tram¬ 

baan tussen Haamstede en Renesse: 

CARABIDAE 

Elaphrus riparius 

Loricera pilicornis 
Beide soorten leven op de oeverzone van zoet water. 
CURCULIONIDAE met hun voedselplanten: 

Sitona regensteinensis brem 

Anthonomus pomorum appel 

Polydrusus cervinus berk, eik 

Apion frumentarium zuring 

Apion curtirostre zuring 

Apion fuscirostre brem 

Strophosoma melanogrammum "lage planten" 

Histeriden en mierengasten 

H. Vallenduuk 

Vondsten in het gebied van Het Zeepe: 

HISTERIDAE 

Baeckmanniolus dimidiatus maritimus, onder wier; 
Saprinus planiusculus, onder kadaver van zilver¬ 

meeuw; 

Hypocaccus rugifrons, idem; 

Hypocaccus metallicus, idem. 
S. planiusculus en B. dimidiatus waren nog niet 

uit Zeeland bekend. S. planiusculus is weliswaar 
geen "kustsoort" maar komt in ons land toch overwe¬ 

gend in de kustprovincies voor. De overige soorten ko¬ 
men voornamelijk langs de kust voor. 

Bij onderzoek van een nest van de rode bosmier (Formi¬ 
ca rufa) werden de volgende dieren aangetroffen : 

HYMENOPTERA 

FORMICIDAE: Formicoxenus nitidulus 
COLEOPTERA 

STAPHYLINIDAE: Leptacinus formicetorum 

PTILIIDAE: Acrotrichus thoracica 
CUCUJIDAE: Monotoma angusticollis 

COLYDIIDAE: Myrmecoxenus subterraneus 

TENEBRIONIDAE: Melanimon tibialis 
HETEROPTERA 

ANTHOCORIDAE: Xylocoris formicetorum 

TINGIDAE: Agramma laetum 

F. nitidulus, de gastmier van F. rufa, was tot nu toe 

nog niet uit Zeeland bekend. Op M. tibialis en A. lae¬ 

tum na zijn alle genoemde soorten tot de mierengasten 
te rekenen. 
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Resultaten van de Malaiseval in de 
boswachterij Westerschouwen 

A. Teunissen 

CERAMBYCIDAE 

Clytus arietus 
SCARABAEIDAE 

Phyllopertha horticola 
ELATERIDAE 

Dolopius marginatus 

Campylus linearis 
CANTHARIDAE 

Cantharis nigricans 

Rhagonycha limbata 

Rhagonycha lignosa 
CHRYSOMELIDAE 

Cassida rubiginosa 

Chalcoides aurata 
CARABIDAE 

Clivina fossor 
COCCINELLIDAE 

Coccinella septempunctata 
Propylaea quattuordecimpunctata 

Bovengenoemde soorten komen door geheel Nederland 

algemeen voor. 

HOMOFTERA - cicaden 

A.C. & W.N. Ellis, det. J. Woudstra 

In de Zeepeduinen werden de volgende psylliden en ci¬ 

caden gesleept: 

Psylla hippophaes (voedselplant: duindoorn) 

Psylla peregrina (meidoorn) 

Psylla spartii (brem) 
Tachycixius pilosus (dikwijls op eik en berk) 
Cicadula quadrinotata (soort van moerassen, weiden 
met zeggen, strandduinen) 

Notus flavipennis (idem) 
Psammotettix nodosus (Festuca rubra, Agrostis) 
Deltocephalus pulicaris (grassen) 

Kelisia sabulicola (zandzegge) 
Lauterodelphax albifrons (Agrostis tenuis, Anthox- 

anthum odoratum) 
Criomorphus albomarginatus (Festuca, Phleum, Des- 

champsia etc.) 

HETEROPTERA - wantsen 

B. Aukema (enkele soorten ook A.C. Ellis & 
H. Vallenduuk) 

Nomenclatuur volgens Aukema (1989). De met een * 

aangeduide soorten waren tot nu toe nog niet uit Zee¬ 
land vermeld. 

CORIXIDAE 

Sigara lateralis (z) 
SALDIDAE 

Saldula saltatoria (z) 
TINGIDAE 

Agramma laetum (z - Cyperaceae) 

MICROPHYSIDAE 

Loricula bipunctata (z) 

Loricula elegantula (z) 
MIRIDAE 

Monalocoris filicis (z - varens, i.c. verm. eikvaren) 

Bryocoris pteridis (z) 
Lopus decolor (nh) 

Phylus melanocephalus (z) 

* Phylus palliceps (z - geklopt van zomereik) 

* Psallus betuleti (z - geklopt van berk) 

Psallus ambiguus (v) 

Psallus perrisi (z,v - voormalige trambaan) 
* Psallus pseudoplatani (z,nh - in aantal op esdoorn) 

* Psallus confusus (z - in aantal op zomereik) 

Psallus flavellus (nh) 

Psallus lepidus (z) 
* Psallus varians (z - in groot aantal op zomereik) 

Atractotomus mali (v - voormalige trambaan) 
Plagiognathus chrysanthemi (nh) 

Monosynamma bohemanni (z, nh - met de f. nigritu- 

la; kruipwilg) 

Sthenarus rotermundi (z) 

Dicyphus errans (nh) 
Campyloneura virgula (nh) 

* Pachytomella parallela (v - in aantal in ruderaal 

grasland) 
Cyllecoris histrionicus (z) 

Orthotylus marginalis (z) 
* Orthotylus tenellus (z - in klein aantal geklopt 
van zomereik) 

Plesiocoris rugicollis (nh) 
Calocoris striatellus (z) 
Calocoris fulvomaculatus (v - voormalige trambaan) 

Stenotus binotatus (z) 
Capsus ater (nh) 

* Capsodes sulcatus (nh) 21.vi & 5.vii.l989 in groot 
aantal op jacobskruiskruid langs de strandopgang door 

de duinen bij de Westerlichttoren. De enige bekende 
Nederlandse populatie van deze Westeuropese soort, 
die een Atlantisch verspreidingspatroon heeft. De 

dichtstbijzijnde vindplaatsen bevinden zich in West- 

Frankrijk en Zuid-Engeland. De enige eerdere Neder¬ 

landse vondst was in 1979 te Vorden (Aukema & 

Hermes, 1989) 



Tabel 2. Soortenlijst. Legenda: f : vrouwtje(s); m : mannetje(s); c : eicocon; j : juveniel(en); p : pulli (net uitge¬ 
komen juvenielen); n : nimf(en) (preadult stadium bij teken); 4 : nog geen literatuurvermelding voor Zeeland; ?: 

literatuurvermelding voor Zeeland onzeker, meestal afkomstig van A.W.M. van Hasselt (eind vorige eeuw), die 
het niet nodig vond alle exemplaren na determinatie te bewaren (zie Van Helsdingen, 1980). 

De nomenclatuur van de spinnen is in overeenstemming met Van Helsdingen (1980), die van de hooiwagen met 

Spoek (1963). Namen waaraan in modernere literatuur vaak de voorkeur wordt gegeven staan tussen haakjes 

vermeld. 

AB CDEFGHI J 

ARANEIDA - spinnen 

DICTYNIDAE - kaardespinnen 

* Dictyna latens fm 

PHOLCIDAE - trilspinnen 

Pholcus phalangioides f------- 

CLUBIONIDAE - buisspinnen 

? Clubiona lutescens - f f 

THOMISIDAE - krabspinnen 

* Oxyptila brevipes fc ... 

Oxyptila praticola -------- f - 

? Philodromus aureolus -------- f - 

Tibellus maritimus ------ m - - - 

* Xysticus cristatus - - - - f - m - m - 

SALTICIDAE - springspinnen 

* Euophrys frontalis m - - - - - fcm 

LYCOSIDAE - wolfspinnen 

* Pardosa agrestis var. 

pseudomonticola 

Pardosa nigriceps 

Pardosa pullata 

AGELENIDAE - trechterwebspinnen 

* Textrix denticulata - - fm 

THERIDIIDAE - kogelspinnen 

Anelosimus vittatus 

Theridion bimaculatum 

* Theridion melanurum fm 

* Theridion mystaceum f 

* Theridion varions 

TETRAGNATHIDAE - strekspinnen 

* Meta mengei m 

* Meta merianae 

* Pachygnatha degeeri 
Tetragnatha extensa 

* Tetragnatha montana 

m - 

m f fm f fj 

f 

fmf - m- - mm 

f ----- - 

fmj f 

f 
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Tabel 2, vervolg 

AB CDEFGHI J 

ARANEIDAE - wielwebspinnen 

Araneus cucurbitinus 

[=Araniella cucurbitina] 

* Araneus opistographus 
[=Araniella opistographa] 

* Cercidia prominens 

* Hypsosinga albovittata 

Mango ra acalypha 

ERIGONIDAE - dwergspinnen 

* Diplocephalus picinus 

? Entelecara acuminata 

* Erigone atra 
* Gonatium rubens 
* Gongylidiellum vivum 

* Maso sundevalli 

* Minyriolus pusillus 

* Oedothorax fuscus 

* Pocadicnemis juncea 

* Thyreosthenius biovatus 

* Tiso vagans 

LINYPHIIDAE - hangmatwebspinnen 

* Bathyphantes parvulus 

* Kaestneria pullata 

* Lepthyphantes ericaeus 

* Lepthyphantes flavipes 

* Lepthyphantes mengei 
* Lepthyphantes obscurus 
* Lepthyphantes tenuis 
* Meioneta saxatilis 

* Microlinyphia pusilla 

* Neriene clathrata 

OPILIONIDA - hooiwagens 

Platybunus triangularis 

[=Rilaena triangularis] 

IXODIDA - teken 

Ixodes ricinus m- 

j f 
m 

fm f 

f 
fm 

f 

f 

f 

m 

rrm f 

f 

fm 

f fm f 

m m - 
f m fm 

f 

f f 

f 

f 

nfm nfrn n 

f 

f 

f 

f fm 

f 

f 

f 

m 

m 

m 

f 

m 

f 

nfm nfm n 

PSEUDOSCORPIONIDA - bastaardschorpioenen 

* Neobisium muscorum --------- m 

CHILOPODA - duizendpoten 

Lithobius forficatus -------- jfm - 

DIPLOPODA - miljoenpoten 

Cylindroiulus latestriatus f 
Cylindroiulus punctatus - - f m jf - - - j - 

Julus scandinavius - - - pi m j 

Proteroiulus fuscus - - - f - - - - f - 
* Polydesmus denticulatus - - - - m - - m 

+ Op Homo sapiens, nl. R.T.A. Schouten 
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Evaluatie Tabel 3. Verdeling van de aangetroffen soorten over de terreinen C (Het Zeepe, 

droog), D en J (Het Zeepe,vochtig), E (Vroonweg), H (Wcsterschouwen, loofbos) en 

Hoewel het niet eenvoudig I (Westerschouwen, naaldbos) in de zes oecologischc categorieën die in de tekst 

is om aan de hand van een worden onderscheiden. 
lijstje aangetroffen spinnen —------— 

de waarde van een terrein 

aan te geven, zal ik toch 

mijn best doen enkele aan¬ 

wijzingen te leveren. 

Onder de spinnen komen 

naar mijn mening geen uit¬ 

zonderlijke vondsten voor. 
Weliswaar worden voor 

Oxyptila brevipes, Lep- 

2 2 2 2 2 2 2 33445555 

334455555 

thyphantes obscurus en Meioneta saxatilis slechts en¬ 

kele (gepubliceerde) vindplaatsen gemeld in de catal¬ 

ogus van Van Helsdingen (1980), maar dit berust 
waarschijnlijk eerder op onderverzamelen dan op 

zeldzaamheid of bijzondere terreinomstandigheden. 

In naburig buitenland zijn deze drie soorten namelijk 

redelijk algemeen (zie bijvoorbeeld de verspreidings- 

kaartjes voor Groot-Brittannie in Locket et al, 1974). 

De geringe kennis van de Nederlandse spinnenfauna 

wordt door bijgaande lijst nog eens treffend gellus- 
treerd: minstens 36 van de 49 aangetroffen spinnen¬ 

soorten (dat is 73%!) was nog nooit eerder in de pro¬ 

vincie Zeeland verzameld, tenminste voor zover 
gepubliceerd (Van Helsdingen, 1980). Het is bijzonder 

onwaarschijnlijk dat al deze soorten zich pas onlangs 

in Zeeland hebben gevestigd. De "bijvangst" van 
hooiwagen, teek, bastaardschorpioen, duizendpoot en 

miljoenpoten betreft algemeen voorkomende soorten. 

Om te beoordelen of de gevonden soorten al dan niet 

karakteristiek zijn voor de bezochte terreinen, heb ik 

ze eerst met behulp van literatuurgegevens (zie de li¬ 

teratuurlijst), wat eigen inzicht en enige natte vingers 
ingedeeld in de volgende categorieën: 

Entelecara acuminata. 

5. Tussen strooisel en ondergroei in bos: Diplocephalus 

picinus (vooral loofbos) Maso sundevalli, Minyriolus 

pusillus, Lepthyphantes flavipes, Lepthyphantes 

mengei (vooral vochtig naaldbos), Cylindroiulus 

punctatus (loofbos), Julus scandinavius, Polydesmus 

denticulatus (loofbos), Proteroiulus fuscus (loofbos). 

6. Weinig kieskeurig: Meta mengei, Cercidia promin¬ 

ens (doch niet algemeen, maakt horizontaal wielweb 

vlak boven de grond), Lepthyphantes tenuis, Microli- 
nyphia pusilla (mits enigszins open), Ixodes ricinus 

(mits niet te droog) Neobisium muscorum (mits niet te 

droog), Lithobius forficatus (mits niet te droog) 

Vervolgens kan men bekijken hoe de bezochte terrei¬ 
nen "scoren" voor wat betreft soorten uit de onder¬ 

scheiden categorieën (elk cijfer representeert een soort 

uit de betreffende categorie). Tabel 3 geeft hiervan de 
resultaten. Aan het totaal aantal cijfers per terrein 

mag geen grote betekenis worden toegekend omdat de 
terreinen niet alle evenlang bezocht zijn. 

1. Op open, vrij droge terreinen: Pardosa agrestis, Par- 

dosa nigriceps, Hypsosinga albovittata, Mangora 

acalypha, Lepthyphantes ericaeus. 

2. Op halfopen, tamelijk vochtige terreinen: Clubiona 

lutescens, Oxyptila brevipes, Pardosa pullata, Pa- 

chygnatha degeeri, Tetragnatha extensa, Erigone 
atra, Gonatium rubens, Gongylidiellum vivum, Oe- 

dothorax fuscus, Tiso vagans, Kaestneria pullata, 

Platybunus triangularis, Cylindroiulus latestriatus. 

3. Tussen gras en/of lage vegetatie: Dyctina latens, 

Oxyptila praticola, Tibellus maritimus, Xysticus cris- 

tatus, Euophrys frontalis, Theridion bimaculatum, 

Lepthyphantes obscurus, Meioneta saxatilis, Neriene 

clathrata. 

4. Op bomen en struiken: Philodromus aureolus, Tex- 

trix denticulata (tussen schors), Anelosimus vittatus, 

Theridion varians, Tetragnatha montana (vooral bos¬ 

randen), Araneus cucurbitinus, Araneus opistographus, 

Een aantal zaken vallen op: 

De verdeling van de categorieën is per terrein ver¬ 

schillend. Ieder terrein heeft dus blijkbaar zijn eigen 

arachnologische (s.l.) identiteit. 

Alle categorieën blijken voor te komen in Het 

Zeepe. De gevarieerdheid in het terrein is dus in de 
arachnofauna terug te vinden. Verschillen tussen het 

droge en het vochtige gedeelte worden ook enigszins 

weerspiegeld (relatief groot aandeel van categorie 1 
respectievelijk van categorie 2/5). 

- Min of meer warmte- en droogteminnende soorten 

(categorie 1) komen binnen de bezochte terreinen al¬ 

leen in Het Zeepe voor. 

- Langs de Vroonweg is er een "overwicht" van enigs¬ 

zins vochtminnende soorten (categorie 2). De aange¬ 

troffen greppel zal hier wellicht (mede) verantwoor¬ 

delijk voor zijn. 

Het grote aandeel gras- en kruidlaagsoorten (cate¬ 

gorie 3) bij de vangsten van het naaldbos van Bos- 
wachterij Westerschouwen heeft te maken met inten¬ 

sief slepen door gras langs de bosrand. De specifieke 

bosbodemfauna vindt men terug in een relatief groot 
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aandeel van categorie 5. 

Nog niet genoemd zijn een paar soorten die bijzondere 

eisen stellen. Zo komen Pholcus phalangioides, The- 

ridion melanurum en Theridion mystaceum in Neder¬ 
land vrijwel uitsluitend voor in gebouwen. Hun aan¬ 

wezigheid in "De Schouwsche Boer" is daarmee in 
overeenstemming. Meta meriame komt alleen voor op 

donkere plaatsen, bijvoorbeeld ingangen van grotten of 

holen tussen boomwortels. In Het Zeepe voldeed de in¬ 
gang van een bunker. Heeft beton hiermee natuurwe¬ 

tenschappelijke waarde? 
Thyreosthenius biovatus leeft in mierennesten, 

maar werd in Het Zeepe daarbuiten aangetroffen. Als 
gastheren worden Formica rufa, F. sanguinea, F. pra¬ 

tensis en F. fusca genoemd. Van Pocadicnemis juncea 

en Bathyphantes parvulus zijn geen literatuurgege¬ 

vens over oecologie beschikbaar omdat deze soorten 

pas vrij recent (weer) als aparte soorten worden onder¬ 

kend. 

Aardig is nog om te vermelden dat Maaskamp et al. 

(1989) een aantal spinnensoorten gebruiken om de 

kwaliteit van grasland op zandgrond te beoordelen, 

overigens in combinatie met een aantal kevers, sprink¬ 
hanen, mieren, wantsen en kakkerlakken. Verande¬ 

ringen in abundanties van bepaalde groepen soorten 

zouden bijvoorbeeld een indicatie geven over het suc¬ 

ces van een verschralingsbeheer over enkele jaren, of 

over de toe- of afname van inspoeling van meststoffen 

vanuit aangrenzende terreinen. Hierbij dragen Pachy- 

gnatha degeeri en Xysticus cristatus bij aan de indica¬ 

tie "licht bemest grasland", en Euophrys frontalis en 

Pardosa lugubris aan de indicatie "onbemest gras¬ 

land". 
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