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Over de verspreiding van de Nederlandse 
bloedzuigers is betrekkelijk weinig bekend. 
Litteratuur over deze dieren is er vrijwel 
niet. De reden hiervoor zal ongetwijfeld 
gezocht moeten worden in het feit, dat de 
afkeer die de gemiddelde Nederlander 
voor bloedzuigers koestert zelfs de biologen 
niet onberoerd heeft gelaten. Ten onrechte 
overigens, want de biologie van de bloed
zuigers is bijzonder interessant en bij ver
schillende soorten in gevangenschap een
voudig te bestuderen. Toch zijn de laatste 
20 jaren twee nieuwe soorten aan onze 
faunalijst toegevoegd: Haementeria costata 
(O. F. Müll.) (Dresscher 6 Engel, 1947) 
en Trocheta bykowskii Gedroyc; en de 
mogelijkheid tot het vinden van meer 
nieuwe aanwinsten is geenszins uit
gesloten. 

Genoemde soorten worden nog voor zeer 
zeldzaam gehouden, maar het is de vraag 
of dit juist is. Vaak toch berust zeldzaam
heid alleen op gebrekkige kennis van de 
plaatsen waar men een soort moet zoeken, 
In de loop der jaren zijn hiervan talrijke 
voorbeelden bekend geworden. In dit 
artikel willen wij proberen een antwoord 
op deze vraag te geven voor Trocheta 
bykowskii. 

De vijf vindplaatsen van Trocheta, die 
door Dresscher en Engel (1955) worden 
genoemd, geven weinig houvast. Ze werd 
verzameld in een tuinzaak te Leiden, 
langs de IJsselmeerkust bij Diemerdam, in 
een griend in de Biesbosch, langs de Maas
oever bij St, Pieter en te Sleeuwijk, Al 
deze vondsten waren min of meer toe
valligheden, Een stelselmatig en doel
bewust onderzoek naar de verspreiding van 

deze diersoort was niet mogelijk, omdat de 
oecologische overeenkomst van de ge
noemde vindplaatsen nu niet bepaald op
vallend is, 
Tijdens onze excursies in het gebied van 
de benedenrivieren hebben we Trocheta 
echter in grote hoeveelheden gevonden in 
een zeer bepaald biotoop, op zeven ver
schillende plaatsen. Voor wij tot een be
schrijving van de vindplaatsen en een be
spreking van het biotoop overgaan, zullen 
we het dier aan u voorstellen, 
Trocheta bykowskii is een 3—6 cm lange 
bloedzuiger die zeer veel op Herpobdella 
lijkt. De stand van de ogen is bij beide ge
slachten gelijk, W e vinden nl. vier frontale 
ogen en daarachter aan weerszijden nog 
één paar. Deze laatste zijn bij Trocheta 
vrij vaak slecht ontwikkeld en kunnen 
allerlei afwijkende standen vertonen; soms 
ontbreken ze gedeeltelijk. Een veel bij de 
bloedzuigers gebruikt determinatie-ken
merk, de afstand in ringen tussen de 
mannelijke en vrouwelijke geslachtsope-
ning, biedt ook weinig houvast. Bij Tro-
cheta is deze afstand 2—3 ringen, bij 
Herpobdella octoculata (L,) ook. De kleur 
is een variabel kenmerk bij bloedzuigers, 
doch kan soms belangrijke aanwijzingen 
geven door het patroon. Bij Trocheta 
wisselt de kleur tussen geheel vleeskleurig 
en geheel zwartachtig, terwijl meestal een 
zwarte mediane rugstreep zichtbaar is, 
Verder is de rug meestal van papillen 
voorzien. 

Het belangrijkste kenmerk, waaraan men 
Trocheta direct van Herpobdella kan 
onderscheiden is echter de onderverdeling 
der somieten (fig. 2). Een somiet bestaat 
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Fig. 1. Vindplaatsen van Trocheta bykowskii in het gebied der benedenrivieren. 
Fig. 2. Trocheta bykowskii, verdeling van het lichaam in somieten. Links de buikzijde, 
rechts de rugzijde, (naar Pawlowski, 1936). 

bij Trocheta uit zes ringen: één brede ring, 
die in tweeën gedeeld is, drie brede ringen, 
één smalle ring en weer één brede ring, 
welke laatste onduidelijk in tweeën gedeeld 
is. Herpobdella heeft vijf even brede 
ringen per somiet. 
Zoals reeds werd vermeld, vonden wij 
Trocheta bykowskii op zeven plaatsen 
langs de benedenrivieren. Twee van de 
door Dresscher & Engel (1955) genoemde 
vindplaatsen liggen in deze streek, daarom 
zijn ze voor de volledigheid in ons over
zicht opgenomen (fig. 1): 
1. De Biesbosch, bij Catharinahoeve; 

19-IV-1957 (fig. 3) . Vrij veel Tro-
cheta's onder stenen, ingegraven in 
zandige modder, vergezeld van een 
enkele Herpobdella octoculata f. mono-
striata (Gedroyc); ook tussen riet-
wortels in een nabijgelegen rietveldje 
met veel Dotterbloem (Caltha palus

tris) en Grote waterweegbree (Alisma 
plantago); ca. 50—70 cm beneden de 
gemiddelde hoogwaterlijn. 

2. De Biesbosch, in de griend „De Dood". 
(Dresscher & Engel, 1955). Talrijk in
gegraven in de modder, vindplaats bij 
laagwater droogvallend. 

3. Merwede, bij Sleeuwijk, (Dresscher & 
Engel, 1955), onder stenen. 

4. Nieuwe Merwede, Brabantse kant bij 
het veer naar het Eiland van Dordt, 
19-IV-1957, Zeer talrijk onder de 
stenen van de glooiing nabij de laag-
waterlijn, soms wel 15 exemplaren bij 
elkaar onder één steen. Wij vonden 
hier vrij veel Herpobdella octoculata f. 
monostriata en ook het slakje Limnaea 
palustris. 

5. Nieuwe Merwede bij Kop van het 
Land, op het Eiland van Dordt, 19-IV-
1957. Trocheta bykowskii in de mod-
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der onder de stenen in enorme hoe
veelheden, van de laagwaterlijn tot de 
hoogwaterlijn. Onder de stenen zagen 
we uitgebreide gangenstelsels (fig. 4) . 
Tegelijkertijd vonden we het slakje 
Limnaea ovata en de bloedzuigers 
Glossiphonia c. complanata (L.), Her
pobdella octoculata f. monostriata en 
[. vulgaris en Haemopis sanguisuga L., 
alle zeer algemene soorten. Van 
Haemopis kon worden vastgesteld dat 
ze Trocheta's verorbert, 

6. Hollands Diep, aan de zuidkant van het 
Eiland van Dordt, in het gebied tussen 
de verkeersbrug en de spoorbrug naar 
Moerdijk, 20-IV-1957. Trocheta kwam 
bij duizenden voor in het gebied tussen 
hoog- en laagwaterlijn, onder alle 
mogelijke voorwerpen, tussen plante-
wortels en onder het wiertapijt van 
Vaucheria sp,, ingegraven in kleiige 
modder en zand, samen met de worm 
Tubifex sp., die door Trocheta wordt 
gegeten, en een enkele Herpobdella 
octoculata f. monostriata. Op de slik-

Fig. 3. Vooryaarsaspert van het getijden-
rietveld bij Catharinahoeve in de Bies
bosch. Vindplaats van Trocheta by
kowskii. 

vlakte, waar onder de stenen de mod
der zwart gekleurd was en een sterke 
zwavelwaterstofgeur te bespeuren viel, 
vonden we slechts een enkele Trocheta; 
Tubifex had daar vrijwel de alleen
heerschappij. 
Langs de spoorlijn werd op één plaats 
de zonering bestudeerd. Van de hoog-
tot de laagwaterlijn zagen we de vol
gende smalle gordels: 
zone 1: Grote stenen met wilgenop

slag. Trocheta was er zeer 
schaars. 

zone 2: Zeer open vegetatie van ver
spreide pollen Waterzuring 
(Rumex hydrolapathum), 
Dotterbloem en Kleine water-
eppe (Sium erectum). Tro
cheta kwam maar weinig 
voor. 

zone 3: Gesloten Vaucheria-veqe-
tatie, ca, 90 % van het opper
vlak bedekkend, met opslag 
van wilgekiemplantjes. Ook 
hier slechts weinig Trocheta. 

zone 4: Open begroeiing van ver
spreide Dotterbloem, Grote 
waterweegbree en wilge
kiemplantjes, Trocheta zeer 
talrijk. 

zone 5: Onbegroeid slik, olijfgroen 
gekleurd door het oogdiertje 
Euglena deses: Trocheta zeer 
talrijk, en vergezeld van 
Glossiphonia c. complanata, 
welke laatste zich er zelfs 
voortplantte. 

zone 6: De kreek, waar vrijwel altijd 
bij eb ook nog wat water 
stond, en waarin Kamfontein-
kruid (Potamogeton pecti-
natus) en de wieren Stigeo-
clonium tenue en Vaucheria 
sp. welig tierden. Hier leefde 
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vooral Glossiphonia c. com
planata. 
Trocheta was schaars. 

zone 7: De slikvlakte aan de andere 
zijde van de kreek met be
groeiingen van verschillende 
biezen (Scirpus lacustris, S. 
triqueter, S. maritimus), Dot
ters, Grote waterweegbree en 
Dichtbladig fonteinkruid (Po
tamogeton densus) was weer 
rijk aan Trocheta. 

7. Hollands Diep, tussen de twee Moer
dijkbruggen aan de Brabantse kant, 
20-IV-1957. Onder stenen, langs de 
oever enkele Trocheta's en een enkele 
Herpobdella octoculata f. monostriata. 

8. Hollands Diep, Moerdijk, bij de mon
ding van de Rode Vaart, 20-IV-1957. 
In de vaart zelf was Trocheta by
kowskii algemeen in het laagste deel 
van het getijdengebied, onder stenen, 
hout en Vauc^ena-kussens en tussen 
plantewortels, soms samen met Hae
mopis sanguisuga. In de griend werd 
een begroeiing met Dotters, wilgen
opslag en lisdodden op bloedzuigers 
onderzocht. Tussen de dode plante
resten en in de modder leefden vrij veel 
Haemopis sanguisuga en weinig Tro
cheta's. In een wiel, oostelijk van de 
vaart, dat onder invloed van eb en 
vloed stond, verzamelden we, even 
onder de hoogwaterlijn Haemopis 
sanguisuga en veel regenwormen, 
welke waren ingegraven in de klei. In 
het grasland dat ook bij hoogwater ge-
inundeerd werd, zat in de omgeving 
van kleine ondiepe plasjes bovendien 
een enkele Herpobdella octoculata f. 
monostriata tussen de plantewortels. 

9. Lek, bij Kinderdijk, iets ten oosten van 
het veer naar Krimpen aan de Lek, 21-
IV-1957. Op een strandje met Riet, 

Fig. 4. Gangenstelsel van Trocheta by
kowskii, zichtbaar gemaakt door het op
tillen van een steen. 

biezen, waterweegbree en Vaucheria-
kussentjes vonden we vrij veel TVo-
cheta's onder stenen en allerlei andere 
voorwerpen, ingegraven in het zand. 
Als begeleiders bleken Herpobdella 
octoculata f. monostriata en het slakje 
Limnaea ovata vrij talrijk voor te 
komen. 

Het biotoop, dat in het gebied der beneden
rivieren door Trocheta wordt bewoond, 
kunnen we als volgt omschrijven: in de 
gehele getijdenzone, maar vooral in het 
onderste deel daarvan; onder stenen of 
hout en tussen plantewortels ingegraven in 
klei, zand of modder, meestal vele bij el
kaar; gedurende de submersieperiode over
spoeld met relatief zuurstofrijk water. 
Vandaar het voorkomen onder de stenen 
van schoeiingen, in de dotterrijke getijden-
rietvelden en in de grienden. 
Nu we ons op de hoogte hebben gesteld 
van de milieu-omstandigheden, waaronder 
Trocheta in de benedenrivieren leeft, kun
nen we de andere vindplaatsen, genoemd 
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Fig. 5. Vindplaats van Trocheta by
kowskii aan de IJsselmeeroever bij 
Diemerdam. 

door Dresscher & Engel (1955) er mee 
gaan vergelijken. De vindplaats bij St. 
Pieter is niet onderhevig aan eb en vloed. 
maar daar de rivieren perioden kennen van 
veel en weinig wateraanvoer en dus het 
peil aan vaak grote schommelingen onder
hevig is, zal een bepaalde strook langs de 
rivier nu eens ondergedompeld zijn, dan 
weer niet. Dat zou er op kunnen wijzen, 
dat het voor Trocheta niet beslist nood
zakelijk is, dat haar terrein dagelijks twee 
maal droog valt, zoals in de beneden
rivieren, maar dat het voldoende is als dit 
af en toe eens gebeurt. 
Dit verschijnsel staat niet op zichzelf; de 
kweldernaaktslakjes Alderia modesta en 
Limapontia depressa zijn zeer talrijk op 
aan de getijbeweging onderhevige delen 
van de kwelder, doch zij komen ook in 
plasjes voor die slechts bij stormvloeden 
door de zee worden bereikt. 
Ook de vindplaats van Trocheta langs het 
IJsselmeer bij Diemerdam, valt nu en dan 

L i t t e r a t u u r : 
Th. G. N. Dresscher & H. Engel. Een nieuwe 

(1947) p, 105-107. 
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droog onder invloed van de wind. In 
tegenstelling met de hiervoor besproken 
vindplaatsen wordt deze plek niet over
spoeld door „stromend" water, doch heb
ben we met „stilstaand" water te doen. 
Door de werking van de golfslag is het 
zuurstofgehalte er evenwel hoog (fig. 5). 
W e vinden langs de oevers van grote 
plassen en meren dikwijls soorten die als 
kenmerkend voor stromend water worden 
opgegeven, bv. Napslakje (Ancylus fluvi-
atilis) en Rivierdonderpadje (Cottus 
gobio). Deze soorten zijn evenals Trocheta 
dus niet in de eerste plaats te beschouwen 
als rheophielen, stroomminnenden, maar 
veel eerder als oxyphielen, soorten met een 
grote behoefte aan zuurstof. Aan deze be
hoefte wordt in het stromend water en 
langs oevers van grote waterlichamen 
ruimschoots voldaan. 
De mening van Dresscher & Engel (1955), 
dat Trocheta een voorkeur zou vertonen 
voor zeer zwak brak water, kunnen wij 
niet delen. Op alle vindplaatsen, die nu uit 
Nederland bekend zijn, leeft de soort in 
zoet water. 
Daar de standplaats van Trocheta by
kowskii moet voldoen aan de eisen: af en 
toe eens droogvallen, zuurstofrijk water en 
voldoende stenen of begroeiing om zich 
te kunnen verbergen, is het niet onmoge
lijk, dat de soort veel algemener is, dan 
men oorspronkelijk heeft gedacht. 
Langs de benedenrivieren blijkt het in 
ieder geval een zeer gewone soort te zijn. 
W e moeten daarom eens naar deze bloed
zuiger gaan uitzien langs de rivieroevers 
en de steenglooiingen van onze grote 
plassen en meren. 
Veel dank zijn wij verschuldigd aan Dr. 
Th. G. N, Dresscher, die zo vriendelijk 
was onze determinaties te controleren. 
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DE O R D E IN DE W A N O R D E VAN H E T 
H O M M E L N E S T 

B. J. J. R. W A L R E C H T . 

Hommelnesten kunnen worden gebouwd in 
een holte. In voorgaande artikelen hebben 
wij aangetoond, dat de hommels echter 
ook een nestholte geheel zelf kunnen aan
leggen binnen een gesloten substraat, i. c. 
in vogelnesten in nestkastjes voor vogels. 
Het blijkt, dat de nestbouw in een derge
lijk substraat veel beter doet uitkomen op 
welke basis de bouwinstincten van de 
hommels berusten, zodat daarbij een beter 
begrip van de onderdelen van hun bouw 
mogelijk wordt. 

Wij achtten het gewenst enkele nieuwe be
namingen in te voeren, die we hier, met 
hun betekenis, kort herhalen. 
De hommels kunnen (met ruimte voor 
varianten) binnen een vogelnest aan
leggen: 

a. een doorloop; de nestgang (of tunnel). 
b. een celruimte; de isolerende „bekle

ding" ervan is de honingpot, voor
gesteld wordt honingcel. 

c. een tweede celruimte, waarin een stuif-
meelbroodje, dat via uitholling en be
legging broedklompje wordt, dus 
liggend in de broedcel. 

d. het broedklompje groeit uit in een 
gelijktijdig daarmee verwijde ruimte, 
die dan broedkamer heet. 

e. soms liggen enkele honingcellen samen 
in een apart verwijde ruimte, dan 
honingkamer te noemen, 

f. neemt de verwijding van de broed

kamer ook de honingcellen op, dan is er 
tenslotte de nestkamer. 

Wij wijzen er uitdrukkelijk op, dat, wan
neer we e. uitschakelen, de gehele reeks 
wijzigingen in de toestand van het nest 
tot stand kan komen via de werkzaam
heden van de stichtster van de staat (fun-
datrix), de hommelkoningin. 
In dit artikel geven we een voorbeeld van 
f. in een heel vroeg stadium (fig. 1), 
waaraan nog slechts enkele werksters mee
bouwden, 

Voegen wij dit laatste voorbeeld bij die 
uit de voorgaande artikelen, dan zijn we in 
staat één kenmerk van de plaatsing der 
honingcellen te isoleren. De honingcel 
houdt bij de uitbreiding van het nest zijn 
plaats dicht bij de monding van de tunnel 
in de nestkamer. Van een cel aangelegd 
aan het eind van de nestgang, zoals bij na
genoeg alle solitaire bijen, wordt ze dus 
een cel, die steeds vóóraan in de nest-
kamer (het eigenlijke „nest") moet wor
den gezocht. 

Leggen we nu afbeeldingen van uit
gebreide nestbouw voor ons, dan treft het 
ons, dat de honingpotten meest in gesloten 
groepen worden gevonden terzijde van 
het vrij onordelijke complex van broed
cellen (fig. 2) en daarvan vrij scherp ge
scheiden. Nemen we aan, dat in zo'n 
groep ook de eerste honingpot is opge
nomen, dan ligt deze ergens tegen het 
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