
westen van s t randpaal 95 .1 . 
Met ingen, welke sinds het midden der 
voorgaande eeuw verricht worden, 
hebben aangetoond, da t sinds 1900 
kustafslag plaats heeft gehad tussen 
de s t randpalen 95 en 97 en sinds 1860 
tussen de palen 97 en 99 (Allewijn) . 

4. H e t meest zuidelijke deel (V lak te van 
W a a l s d o r p , Militair Oefenterrein, 6. 
Har s t enhoek) vertoont weinig of geen 
aanslui t ing bij de voor het overige ge
bied beschreven zonering. 

5. H e t verloop van de zonatie geeft aan 
wijzingen omtrent kustafslag ten zuid-
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FAUNISTISCHE WAARNEMINGEN TIJDENS 
EN NA HOOG WATER IN DE BIESBOSCH 

C. J. V E R H E Y . 

Door zijn lage ligging fungeert de Bies-
bosch 1) in het Deltagebied als vloedkom. 
Iedere winter lopen de buitenpolders dan 
ook verscheidene keren onder water . Deze 
zomer echter t rad eind augustus reeds een 
hoge wa te r s t and op waardoor de polders 
onde r liepen. Doorda t we in een bungalow 
a a n de Nieuwe M e r w e d e vertoefden, 
w a r e n we in staat om de invloed van dit 
w a t e r speciaal op de fauna van nabij mee 
te maken, 

N a bijzonder slecht weer met windkracht 
7 uit zuidwestelijke richting ruimde de 
w i n d in de middag van 25 augus tus naar 
het noordwesten . D a a g s te vóór was het 
w a t e r reeds bij het opkomen tot op de 
kruin van de zomerkaden gestegen. He t 

hoge water , dat in de nacht van 25 op 26 

augus tus om 5.54 uur zijn maximum moest 

bereiken, verras te ons reeds om 4 uur toen 

,,de ka onder l iep" . O v e r een lengte van 

circa 300 meter s t roomde en kolkte het 

wa te r met een bruisend geweld de 11/2 m 

lager gelegen polder in. He t vee vluchtte 

uit de polder naar onze bungalow, die op 

een kleine verhoging van 20 cm boven aan 

de dijk lag. M a a r met dit vee kwamen ook 

andere dieren uit de polder „N ieu w e K a t " 

1) Men ziet tegenwoordig nog al eens Biesbos 
geschreven (cf. ten Kate en Taapken in 
Limosa 30). Dit is foutief, Nederlandse aard
rijkskundige namen zijn niet aan een verande
ring onderhevig. Evenals bv. 's Hcrtogcnbosch 
schrijve men dus Biesboscfa. 
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Fig. 1. De Nieuive 
Merwede (links) 

stroomt over de zomer-
kade de polder 

,Nieuwe Kat" (rechts) 
binnen: 26 augustus 
1957, 6 uur v.m. 

Foto P. Verhey-

Halberstadt. 

(7 ha) gevlucht. 
Er liepen ongeveer zes Bosspitsmuizen 
(Sorex a. araneus L.) luid piepend om het 
huis tussen de tegels. Sommige probeerden 
tegen het huis op te klimmen, andere 
kropen onder de stenen, die door het vee 
los getrapt waren. Te water gingen deze 
dieren niet, wel liep er een exemplaar over 
aanspoelsel (veek), maar het keerde spoe
dig terug. 
Ook een Mol (Talpa europaea L.) liep in 
het steeds kleiner wordende areaal rond, 
ging niet te water maar groef direct een 
hol. 
Een Veldmuis (Microtus arvalis (Pali .)) , 
die de stenen trap bij de achterdeur op 
en af rende, vond de dood. Hij werd ten
minste nog geen half uur later door de Mol 
geconsumeerd. 
Merkwaardig was dat ook verschillende 
kikkers, een salamander en verschillende 
mestkevers op het terrein rondom ons huis 
hun toevlucht vonden. 
Toen het water in de polder dezelfde stand 
als die van de Nieuwe Merwede had ge
kregen werd het water rustiger. In een 
drijftil van lisdodde (Typha) ontdekten 
varende polderjongens nog een Mol. Deze 

werd ons toegeworpen. Hij viel daarbij in 
het water maar zwom goed naar het hogere 
gedeelte toe. 
In de heg van een nabij gelegen oude boet-
keet voor zalmnetten waren gedurende de 
overstroming tientallen spitsmuizen aan
wezig. Enige (6) werden gevangen, zij 
bleken alle tot 5 . araneus L. te behoren. 
Ook een Huismuis (Mus musculus L.) 
bevond zich in deze heg. 
Op de helmstok van het roer van een al
daar liggende tjalk bevonden zich vier 
spitsmuizen en in het gangboord volgens 
de bewoners twee „ratten". Helaas konden 
we die vroege morgen, ge'isoleerd als we 
waren, niet overal tegelijk zijn, het kunnen 
waterratten (Arvicola spec.) geweest zijn 
maar evengoed Noordse woelmuizen 
(Microtus ratticeps (Keyserling & Bla-
sius)). die we wel in uileballen hebben 
gevonden (D.L.N. 59, 181—190). 
Door zei f lozende duikers was het water 
praktisch 24 uur later weer uit de polder 
verdwenen. Het aanspoelsel in de polder 
bevatte veel Kikkerbeet, Waterpest, 
Hoornblad, Sterrekroos, fonteinkruiden en 
Krabbeschecr, planten die door de stroom 
uit de sloten waren mee gesleurd. Hier-
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tussen vonden we nog enkele levende 
witjes (Pieriden). Zij waren 's nachts, 
slapend tegen grashalmen, door het water 
verrast en zo sterk beschadigd dat zij niet 
meer konden vliegen. Van de Steen-
hommel (Bombus lapidarius (L.)) werd 
een werkster dood aangetroffen. 
Het was nu ook mogelijk langs de veek in 
de polders te zien of veel dieren de over
stroming hadden overleefd. Afgezien van 
21 schapen vonden we 3 dode Veldmuizen, 
1 dode Huismuis, 3 dode Bosspitsmuizen 
en merkwaardig genoeg ook een dode 
Noordse woelmuis. Deze laatste kon pas 
later aan kenmerken van het kopskelet 
worden erkend. Zij staan bekend als goede 
zwemmers, klaarblijkelijk is de eerste 
stroom het dier toch te machtig geweest. 
Vermoedelijk is het aantal slachtoffers 
veel groter geweest, want op het moment 
van overstroming om ± 4,30 uur waren 
Kapmeeuwen voortdurend boven de kaden 
te zien, vermoedelijk azend op muizen. Bij 
daglicht zagen we hier ook Visdieven en 
een Torenvalk, jagend op wat zich op de 
dijkkruin bevond. 

Toch overleefden talrijke dieren deze 
overstroming: onder een plank bevond zich 
een Bosmuis (Sylvaemus sylvaticus (L.)) , 
onder veek zagen we Bosspitsmuizen en 
uit graspollen hoorden we weer hun sner
pende piep-geluiden. Deze diersoort 
maakt in de graspolders Oude en Nieuwe 
Kat langs de Nieuwe Merwede ongetwij
feld het belangrijkste deel van de zoog
dierfauna uit. 

Ook vele insekten kunnen een overspoe
ling verdragen, honderden exemplaren van 
het Zevenstippelig lieveheersbeestje fCoc-
cinella septempunctata L.) bevonden zich 
op planken, palen, hekstukken, veek en 
wilgehout. In een kist met vakwerk bevond 
zich niet alleen een complete collectie 
waterkevers: vertegenwoordigers van de 

Dytisciden en voorts van de geslachten 
Hydrobius en Philydrus, maar ook loop-
kevers (Carabiden) behorende tot de ge
slachten Amara en Abax. 
W a t de Hymenopteren betreft vingen we 
de 27e augustus reeds een koningin van de 
Akkerhommel (Bombus agrorum romani-
oides Krüg.), terwijl op 29 augustus op 
Cirsium, die na de onderdompeling weer 
in bloei stond, nog een mannetje van de 
Akkerhommel en een werkster van de 
Steenhommel werden gevangen. In onze 
bungalow vlogen op 29 augustus zowel 
een koningin van Bombus agrorum romani-
oides Krüg. als van B. equestris F . binnen. 
Waren dit verdreven koninginnen uit de 
polders of zwermden zij als nieuwe 
koninginnen voor 1958 reeds uit? 
Wespen waren dadelijk op 27 augustus 
weer volop in huis, hoewel ons huis toch 
zeker 1 km rondom in het water had ge
staan. Vermoedelijk waren zij afkomstig 
uit nesten in knotwilgen. Of dit met de 
hommels ook het geval is zou ik niet 
durven zeggen. 

W a t de vlinders betreft: de lichtvangsten 
waren in die dagen reeds bedroevend 
slecht. Van de dagvlinders vloog op 28 
augustus 1 ex. van de Distelvlinder 
('Vanessa cardui L.) langs de zomerkade. 
de Pieriden volgden enige dagen later 
evenals verscheidene Distelvlinders. die 
als immigranten werden aangetroffen. 
Resumerend kunnen we dus zeggen dat 
door deze zomervloed de dagvlinderfauna 
— althans wat de imagines betreft — was 
vernietigd, terwijl kevers een dergelijke 
vloed overleven en vele zoogdieren, be
horende tot de muizen en de spitsmuizen, 
deze kunnen overleven, hoewel een aantal 
(vermoedelijk uit de dijkbermen) toch ver
drinkt door de zeer sterke stroom aldaar of 
gemakkelijk een prooi wordt van Kap
meeuw, Visdief en Torenvalk. 
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