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de twee oogjes en de sprieten op de kop; boven en onder het hele dier, 
slechts enkele mm groot. Foto's Ton van Haaren (Grontmü/AquaSense) 
Tekening David Tempelman 
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Manayunkia aestuarina op 
Texel 
In 2006 zijn in opdracht van het 
Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier monsters genomen 
op enkele plekken in waterbodems 
op Texel. ln Drijvers Vogelweid De 
Bol werd een voor Texel nog niet 
eerder gemelde borstelworm aan- 
getrofien. Het betreft de soort 
Manayunkia aestuarina, een typi- 
sche brakwatersoort. De adulte 
individuen worden man<imaal slechts 
6 mm groot en hebben 8 borstel- 
segmenten in het 'voorlijf' en drie in 
het 'achterlijf'. Ondanks het kleine 
formaat is deze soort zeer herken- 
baar aan de antennen, kieuwen en 
dergelijke op de kop. zij lijkt op een 
worteltje. 
Over het voorkomen van deze soort 
in Nederland is weinig gepubli- 
ceerd. Bekend is dat zij in de jaren 
twintig van de vorige eeuw voor- 
kwam in het toen nog brakke 
Alkmaardermeer. Ook zijn er uit 
1920 waarnemingen bekend van 
het Binnen u en van een plasje bij 
Urk en zijn er waarnemingen 
bekend uit matig brakke binnendijk- 
se wateren in Noord-Holland in de 

periode 1927-1932. Recent is ze 
vooral bekend uit het Deitagebied, 
waar ze onder andere talrijk is 
gevonden in het Kanaal door 
Walcheren. De enige recente vond- 
sten uit de provincie Noord-Holland 
komen uit de Natuurvriendelijke 
Oever bij Spaarnwoude langs het 
Noordzeekanaal. En nu is er dus 
een vondst van Texel bekend, 
mogelijk een nieuwe soort voor dit 
eiland. Voorzover bekend is het pas 
de vierde soort borstelworm die hier 
binnendijks is gevonden, de andere 
soorten zijn de bekende zeedui- 
zendpoot Nereis diversicolor, de 
eveneens kleine Polydora cornuta 
en de wadpier Arenicola marina. 

Nieuwe waarnemingen van 
Dicranopalpus ramosus 
Na de melding van de zich uitbrei- 
dende hooiwagen Dicranopalpus 
ramosus uit Purmerend in het derde 
nummer van Tussen Duin en Dijk in 
2006, zijn er enkele waarnemingen 
van lezers binnengekomen. De 
soort bleek al eerder in Noord- 
Holland te zijn gezien, Peter Boer 
had in 2002 de hooiwagen al op 
twee plekken verzameld! 

ln het kaartje staat met stippen 
aangegeven waar de hooiwagen is 
waargenomen. De soort blijkt al 
zeer verspreid voor te komen in 
Noord-Holland, tot heel noordelijk in 
Den Helder. Het blijft voorlopig nog 
de vraag of D. ramosus op Texel 
voorkomt. Alle waarnemingen zijn 
verwerkt in een artikel in 
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