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Tipula staegeri Nielsen. Commune dans toute l’Europe le long de ruisselets. In¬ 

connue aux Pyrénées. J’ai récolté un grand nombre de larves en Andorre. 

Tipula subnodicornis Zetterstedt. Europe centrale et septentrionale. Cette espèce 

était inconnue dans les Pyrénées. Je vis 4 $ $ des Bouillouses (Pyr. Or.). 

Je remercie spécialement le ,,Uyttenboogaart-Eliasenstichting” qui donna une 

subvention pour une de ces trois excursions et M. le Professeur E. SéGUY, qui a 

bien voulu contrôler le texte français. 

Amsterdam-C, Kerkstraat 136. 

De geslachten Bombus en Psithyrus in de Biesbosch 

door 

C. J. VERHEY 

Bij het inventariseren van de Biesbosch is, vooral in 1955 en 1957, ook aan¬ 

dacht besteed aan bovenstaande geslachten. Dat wij er hier afzonderlijk melding 

van maken is gelegen aan het feit, dat na de afsluiting van het Haringvliet talrijke 

milieu-veranderingen in de Biesbosch zijn te verwachten, veranderingen, die ook 

in de fauna hun weerspiegeling zullen hebben. Het is bovendien goed om thans 

vast te leggen, welke soorten zich in een zoetwater-getijde-delta kunnen hand¬ 

haven of dit gebied frequenteren. 

9. Louw-Simons waard. 10. Kikvorschkil. 11. Moldiep. 
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Onze vangsten zijn niet uit de gehele Biesbosch, maar hoofdzakelijk beperkt 

tot de zgn. „Sliedrechtse Biesbosch”, een gebied ten noorden van het Wantij en 

omsloten door Boven Merwede en Nieuwe Merwede. De dijkbegroeiing en de ! 

griendflora zijn hier identiek aan de rest van de Biesbosch, terwijl ook de getij - 

beweging hier dezelfde is (± 2 m. verschil tussen hoog- en laagwater). Ook 

langs de Nieuwe Merwede in de richting Hollandsch Diep werden verschillende 

hommels gevangen (Tongplaat en Zuidplaat), alsmede in een binnendijks ver¬ 

waarloosde griend (Aloyse griend). 

De bloemen, die voornamelijk bezocht werden, zijn: Caltha palustris, Lamium 

albmn, Stach y s palustris, Ru bus spec., Epilobium hirsutum, Lythrum salie aria, 

Mentha spec., Symphytum officinale en Impatiens noli-tangere. Deze planten 

vormen de onderbegroeiing van eenjarige grienden, men vindt ze voorts langs 

kreken, op dijkbeschoeiingen en op open plaatsen in de grienden als b.v. griend- 

werkersketen. In een griend je langs het Moldiep en in de Aloyse griend hebben 

we met succes b?2patiens glandulifera uitgezet, een „hommelbloem” bij uitnemend¬ 

heid, die dan ook zeer in trek was. 

Bombus hortormn (L.) 

Kikvorschkil, 19.VII.1955, 2 exemplaren, 9 en 9, op Symphytum. 

Moldiep, 26.VIII.i955, 2 9 £ , op Impatiens. 

Aloyse griend, 25.VIII.1955, 2 exemplaren, $ en 9 , op Impatiens. 

Bombus distinguendus Mor. 

Jongeneele Ruigt, 1.V.1943, 1 9 . 

Ottersluis, 22.V. 1948, 1 9. 

Bombus paseuorum romanioides Kriig. 

Jongeneele Ruigt, 1.V.1943, 2 9,9. 

Aloyse griend, 25.VIII.1955, 5 £3,1 9 , op Impatiens. 

Moldiep, 26.VIII.i955, 1 9 op Impatiens. 

Tongplaat, 5.IX.1955, 2 '$ $ . 

Zuidplaat, 9.V.1957, 1 9. 

Nieuwe Kat, 16.VII.1957, 2 $ $ , op Lythrum. 

Ottersluis, 27.VIII.1957, 1 .9, op een zomerkade aangetroffen, nadat de pol¬ 

der geheel onder water was geweest. 

Ottersluis, 29.VIII. 1957, 2 exemplaren, $ en 9 , op Cirsium, die na de over- i 

stroming weer boven water komt. 

Bombus muscorum (L. sensu F.) 

Ottersluis, 22.IX. 1941, 1 $ . 

Ottersluis, 11.X.1947, 1 9. 

Ottersluis, 14.IV. 1948, 1 9 . 

Tongplaat, 5.IX.1955, 1 $ . 

Bombus equestris (F.) 

Hengstpolder, 23.IV. 1943, 1 9 . 

Hengstpolder, 6.V.1944, 1 9 • 

Hengstpolder, 22.VIII.1955, 3 $ $ en 1 9 . 

Huiswaard, 22.VIII.1955, 1 9 , op Symphytum. 

Tongplaat, 5.IX.1955, 1 $ . 

Nieuwe Kat, 16.VII.1957, 5 $ $ en 1 9 , op Lythrum. 
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Ottersluis, 29.VIII.1957, 1 

Bombus lapidarius (L.) 

Ottersluis, 22.IX.194l, 1 g . 

Ottersluis, 19.VIII. 1948, 1 $ . 

Kikvorschkil, 19.VII.1955, 1 $, op Symphytum. 

Louw-Simonswaard, 26.VII.1955, 1 £ , op Lythrum. 

Hengstpolder, 22.VIII.1955, 1 $. 

Ottersluis, 27.VIII. 1957, 1 $ , spoelt na overstroming dood aan, is hierdoor 

’s nachts verrast geweest. 

Ottersluis, 29.VIII.1957, 1 fouragerend op Cirsium die na overstroming 

weer boven water komt. 

Bombus pratorum (L.) 

Kikvorschkil, 19.VII.1955, 1 $ , op Symphytum. 

Nieuwe Kat, 16.VII.1957, 1 $ , op Lythrum. 

Bombus hypnorum (L.) 

Huiswaard, 22.VIII.1955, 1 $ , op Symphytum. 

Kikvorschkil, 19.VII.1955, 2 $ £ , op Symphytum. 

Nieuwe Kat, 16.VII.1957, 1 £ , voor het nest onder een wilg. Na de over¬ 

stroming van 25/26.VIII. 1957 was dit nest verdwenen. 

Zuilespolder, langs het Moldiep, 25.V.1957, een nest in een knotwilg. 

Bombus terrestris (L.) 

Kikvorschkil, 19.VII.1955, 2 $ $ , 1 Ç , op Symphytum. 

Huiswaard, 22.VIII.1955, 2 £ £ , op Symphytum. 

Louw-Simonswaard, 26.VIII.1955, 1 £ , op Lythrum. 

Tongplaat, 5.IX.1955, 1 $ . 

Nieuwe Kat, 16.VII.1957, 1 $, 1 £ , op Lythrum. 

Bombus lucorum (L.) 

Huiswaard, 22.VIII.1955, 1 £ , op Symphytum. 

Hengstpolder, 22.VIII. 1951, 1 £ . 

Kikvorschkil, 19.VII.1955, 3 £ £ , op Symphytum. 

Louw-Simonswaard, 26.VIII.1955, 2 $ £ , op Lythrum. 

Psithyrus rupestris (F.) 

Ottersluis, 11.IV.1943, 1 $. 

Psithyrus campestris (Panz.) 

Hengstpolder, 26.VIII.1955, 1 $ . 

Uit bovenstaand overzicht blijkt, dat in de Biesbosch slechts de gewoonste soor¬ 

ten voorkomen. Aangezien practisch iedere winter de Biesbosch-grienden en 

-buitenpolders enige keren onder water komen te staan, zal of ieder jaar her- 

populatie van het omringende gebied uit plaats vinden, of zullen slechts die soor¬ 

ten er stand houden, die in holle knotwilgen nestelen. 

Resumé 

Quelques espèces des genres Bombus et Psithyrus sont énumérées qui ont leur 

habitat dans le Biesbosch, un delta à marée d’eau douce en Hollande. 

Dordrecht, Hugo de Grootlaan 51. 


