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Siphonaptera van Terschelling en Schiermonnikoog 
door 

F. G. A. M. SMIT 

Terschelling 

Van 19—26 Juni 1950 brachten mijn vrouw en ik een bezoek aan Terschelling 

om aldaar vlooien te verzamelen, aangezien van dit eiland (trouwens ook van 

geen der andere Nederlandse Noordzee-eilanden) deze insecten nog niet officieel 

bekend waren*). Hoewel in zeven dagen onmogelijk een behoorlijke inventarisa¬ 

tie opgemaakt is kunnen worden, acht ik de verkregen gegevens toch vermeldens¬ 

waard, temeer daar de overige op Terschelling voorkomende insecten, door de 

voorliefde van vele entomologen voor dit eiland, reeds aardig bekend zijn. 

Hoofdzakelijk werden muizen en meeuwennesten verzameld. Hoe de muizen- 

vangst was, blijkt uit het volgende overzicht : 

aantal aantal 
datum vindplaats vallen gevangen gastheren vlooien 

20 Juni Formerum 45 1 Sorex araneus 7 
21 Juni Midsland 40 1 Apodemus sylvaticus 

(geheel verregend) 
— 

22 Juni N. van Westterschelling 
(Longway) 

65 1 Sorex araneus 
(geheel verregend) 

1 Apodemus sylvaticus . 
(minder nat) 4 

24 Juni nabij de Badweg 60 3 Sorex araneus 
2 Apodemus sylvaticus 

6 
15 

25 Juni Hoorn 60 1 Sorex araneus 
1 Apodemus sylvaticus 

3 
4 

Totalen 270 6 Sorex araneus 16 
5 Apodemus sylvaticus 23 

*) D. Mac Gillavry (1914, p. 98) vermeldt: „Slechts één exemplaar gezien, vermoede¬ 

lijk: Ctenocephalus felis Bouché.” 
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In totaal zijn dus 270 vallen uitgezet geworden, die 11 gastheren opleverden, 

hetgeen betekent, dat in slechts 4% van de uitgezette vallen bosmuizen en spits¬ 

muizen werden aangetroffen; overal elders, waar wij in Nederland in de maand 

Juni verzameld hebben, was het percentage in de regel 20—25. Waarschijnlijk 

is de relatieve armoede van Terschelling aan muizen en spitsmuizen te danken 

aan de activiteiten van de hermelijnen, wezels, ransuilen en velduilen. 

De volgende vlooien zijn nu van Terschelling bekena: 

1. Pulex irritans L. — Hoewel mensenvlooien niet verzameld werden, staat uit de 

verhalen van inwoners wel vast, dat deze soort niet zeer zeldzaam is, vooral niet 

in Westterschelling. 

2. Ctenocephalides canis (Curtis) — Komt, zoals overal, geregeld op honden 

(soms op katten) voor. 

3. Ctenocephalides felis felis (Bouché) — Dito op katten (soms op honden). 

4. Arcbaeopsylla erinacei erinacei (Bouché) -— Niet verzameld. Aangezien echter 

de egel op het eiland voorkomt, zou het zeer onwaarschijnlijk zijn, als deze mono- 

xene egelvlo hier ook niet zou voorkomen; ik heb nog nooit een egel vrij van zijn 

specifieke egelvlo gevonden. 

5. Spilopsyllus cuniculi (Dale) — Niet verzameld. Uit een mededeling van de 

ambtenaar van het Staatsbosbeheer, de Heer S. de Vries, die op de oren van vers 

geschoten konijnen vlooien in groten getale heeft waargenomen, staat vast, dat 

dit de konijnenvlo geweest is; deze soort moet dus nog gewoon voorkomen. 

6. Palaeopsylla soricis soricis (Dale) — op Sorex araneus : 1 $ , Hoorn, 25.VI. 

1950; 1 S, Badweg, 24.VI.1950; 2 £ 2 $, Formerum, 20.VI.1950. 

7. Doratopsylla dasycnemus dasycnemus (Rothschild) — op Sorex araneus: 2 $ , 

Hoorn, 25.VI.1950; 5 $, Badweg, 24.VI.1950; 2 J .1 $, Formerum, 20.VI. 

1950. 

8. Ctenophthalmus agyrtes agyrtes (Heller) — op Apodemus sylvaticus: 1 $ 

3 $, Hoorn, 25.VI.1950; 9^6$, Badweg, 24.VI.1950*); 2 $ 2 Long- 

way, 22.VI. 1950. 

Afgezien van het feit, dat de bosmuis op Terschelling er schijnbaar (het ge¬ 

ringe aantal vangsten wettigt geen definitieve uitspraak) slechts één vlooiensoort 

op na houdt, is de armoede aan vlooiensoorten ook te wijten aan het ontbreken 

van bepaalde zeer goede gastheren, nl. mol, woelmuizen en ratten. Hermelijn en 

wezel hebben geen specifieke vlooiensoorten; vaak worden echter wel de vlooien 

van de prooidieren op hen gevonden. Volgens Schreuder (1945, p. 270) komt 

op het eiland nog voor Sorex minutus, die — behalve de twee bovengenoemde 

bosspitsmuisvlooien — geen specifieke soorten herbergt, alsmede de huismuis 

Mus musculus, die mogelijk nog Leptopsylla segnis (Schönherr) zal opleveren. 

Van vleermuisvlooien is niets bekend op de Noordzee-eilanden en aan vogel- 

vlooien verdient eveneens aandacht geschonken te worden. Ongeveer 40 nesten 

van de zilvermeeuw (Larus argentatus), die door de jongen pas verlaten waren, 

evenals enige van zulke nesten van de Britse kleine mantelmeeuw (Larus fus eus 

graellsi), werden op de zg. tweede en derde duintjes van de Boschplaat verzameld 

*) Dit is de enige gastheer, die Anoplura opleverde, nl. 3 $ 3 $ Polyplax serrata (Bur- 

meister). 
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en op vlooien en vlooienlarven onderzocht, maar met een absoluut negatief resul¬ 

taat. Het ontbreken van vlooien in deze meeuwennesten moet aan ecologische fac¬ 

toren te wijten zijn, want in Groot-Brittannië en Canada bv. worden wel vlooien 

in meeuwennesten gevonden; de ligging van nesten, die vlooien opleveren, is 

daar waarschijnlijk een andere, bv. op rotsige ondergrond, zoals in Schotland. 

Wat de vlooienfauna van de andere Noordzee-eilanden betreft, is alleen een 

vergelijking te maken met het eiland Borkum, hoewel van dit kleine eiland ook 

zeer zeker nog geen volledige inventarisatie is opgemaakt. Struve (1939) ver¬ 

meldt van Borkum 12 soorten, nl.: 1. Pulex irritans L., 2. Archaeopsylla erinacei 

(Bouché), 3. Ctenocephalides cams (Curtis), 4. C. felis (Bouché), 5. Spilopsyl- 

lus cunïculi (Dale), 6. Megabothris turbidus (Roths.), 7. Nosopsyllus fasciatus 

(Bosc), 8. Ceratophyllus gallinae (Schrank), 9. Ctenophthalmus agyrtes agyrtes 

(Heller), 10. C. assimilis (Taschenberg), 11. C. uncinatus (Wagner), 12. Lep- 

topsylla segnis (Schönh.). De eerste vijf soorten zijn dus nu ook voor Terschelling 

vastgesteld. Wat No. 6, Megabothris turbidus, betreft, vermoed ik dat deze ge¬ 

wone vlo van bosmuis (en rosse woelmuis) na voortgezet verzamelen ook op Ter¬ 

schelling zal blijken voor te komen, evenals No. 7, Nosopsyllus fasciatus, die zeer 

zeker aanwezig geweest is op uitgeroeide ratten, doch ook kan leven op de bosmuis 

en de huismuis; het is niet denkbeeldig, dat de rattenvlo tijdens en na de uitroei¬ 

ing van de ratten overgegaan is op de muizen en zich aldus heeft kunnen hand¬ 

haven. No. 8, Ceratophyllus gallinae, kan ook met zekerheid verwacht worden in 

nesten van een aantal vogels, die hoog of droog nestelen. No. 9, Ctenophthalmus 

agyrtes, blijkt zoals overal, ook op Terschelling de meest gewone muizenvlo te 

zijn. De volgende twee vlooiensoorten van Struve’s lijst, Ctenophthalmus assi¬ 

milis en C. uncinatus, zijn parasieten van woelmuizen en de mol; op aanwezig¬ 

heid van deze soorten behoeft dus wel niet gerekend te worden. De laatstgenoem¬ 

de soort, Leptopsylla segnis, komt waarschijnlijk wel voor, nl. op haar enige gast¬ 

heer, de huismuis. 

Wij zijn zeer veel dank verschuldigd aan de Heer H. C. Wesseling, die steeds 

klaar stond om ons op allerlei manieren te helpen en wiens grondige kennis van 

het eiland ons zeer ten nutte kwam; het Staatsbosbeheer te Utrecht was zeer be¬ 

hulpzaam door het verstrekken van een vergunning om gedurende Juni gesloten 

terreinen te mogen betreden en door de jongen reeds verlaten nesten te ver¬ 

zamelen. 

Schiermonnikoog 

Hierover kan ik helaas kort zijn. Vijf dagen verzamelen leverden slechts twee 

vlooien op: 1 $ 1 9 Ctenophthalmus agyrtes agyrtes (Heller), 25.V. 1951, op 

een Apodemus sylvaticus, die in Oosterburen in een schuur gevangen werd. Op 

geschikte plaatsen over de gehele westelijke helft van het eiland werden vallen 

geplaatst, doch zonder enig succes. De samenstelling van de micromammalia-fauna 

van dit eiland is niet bekend (Schreuder, 1945, p. 269); volgens bewoners van 

het eiland zijn in het najaar muizen talrijk aan de binnenzijde van de zeedijk, 

waarin ze vele gaten maken en dit zullen dus vermoedelijk veldmuizen (Microtus 

arvalis) zijn. In ieder geval zal Clethrionomys glareolus er ontbreken. 

Het verschil in samenstelling van de muizenbevolking der verschillende eilan- 
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den is groot en een voortgezet onderzoek naar de fauna van gastheren en para¬ 

sieten zal zeer zeker de moeite waard zijn. 

Naschrift 

Na afsluiting van het manuscript van dit artikel ontving ik van de Planten- 

ziektenkundige Dienst te Wageningen een zending vlooien ter determinatie. Hier¬ 

bij bevonden zich van Terschelling: 1 $ Ctenophthalmus agyrtes agyrtes (Hel¬ 

ler), Apodemus sylvaticus, 1.IX. 1952; 1 $ Doratopsylla dasycnemus dasycnemus 

(Rothschild) en 1 $ Palaeopsylla soricis soricis (Dale), Sorex araneus, l.IX. 

1952. Dit materiaal komt dus geheel overeen met het door mij verzamelde. De 

P.D.-zending bevatte voorts de eerste verzamelde vlo van Texel (Muy): 1 $ 

Ctenophthalmus agyrtes agyrtes (Heller), door de Heer H. de Vries op 14.IV. 

1952 gevangen uit de pels van een gastheer, waarvan in Nederland nog geen 

vlooien verzameld, waren, nl. Microtus oeconomus, de enige op Texel voorkomen¬ 

de woelmuis. 
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Summary 

Eight species of mammal-fleas are recorded above from the West Frisian island 

of Terschelling; some 40 nests of the herring-gull were examined for fleas and 

flea-larvae, with a negative result. Five days collecting on another W. Frisian 

island, Schiermonnikoog, yielded only one pair of Ctenophthalmus agyrtes agyrtes ; 

this subspecies is also recorded here from the W. Frisian island of Texel. 

British Museum (Natural History), 

The Zoological Museum, Tring, Herts. November 1953. 

Nomenclatuur der Nederlandse Microlepidoptera 2. In een wel-gedocumenteerd ar¬ 

tikel, getiteld „Classification of holarctic species of the genus Lobesia Guenée, with des¬ 

cription of Paralobesia gen. nov. (Lepidoptera, Tortricidae)”, in ons Tijdschrift voor En¬ 

tomologie, 96: 85—94, figs. 1—5, van 15 September 1953, geeft Dr N. S. Obraztsov een 

nauwkeurige analyse van deze groep van de subfamilie Olethreutinae. Het geslacht Poly- 

chrosis Ragonot, 1894, blijkt niet houdbaar te zijn en wordt gedegradeerd tot een subgenus 

van Lobesia Guenée, 1845. De volgende naamsveranderingen worden thans voor onze fauna- 

lijst van kracht (de nummers zijn van de Staudinger en REBEL-Catalogus) : 

1951. ,,Polychrosis artemisiana Z.” wordt Lobesia (Lobesia) artemisiana (Zeiler, 1847). 

1955. ,,Polychrosis fuligana Hw.” wordt Lobesia (Lobesia) fuligana (Haworth, 1811). 

1956. ,,Polychrosis littoralis Curt.” wordt Lobesia (Lobesia) littoralis (Westwood, 1845). 

De naam littoralis van Curtis, 1831 (Cnephasia), is een nomen nudum. 

1963. ,.Lobesia permixtana Hb.” wordt Lobesia (Lobesia) reliquana (Hübner, 1825), nee 

Schiffermiller, 1776. De naam permixtana van Hübner, [1796—1799], is niet in een 

binominale combinatie gebruikt en derhalve niet geldig. 

A. Diakonoff, Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden. 


