
in het mannetje bestaande agressie-vlucht mannetje valt het wijfje aan of... gaat voor 
verhouding. Dit suggereert een tweede be
tekenis van het streeptonen. Het zou be
halve een wegwijzer ook wel eens een 
dreigvertoon naar achteren kunnen zijn. 
Wa t toch is het geval? 
Tijdens het leiden, waarbij het streeptonen 

haar op de loop. De hele situatie van het 
leiden van een vreemd individu kan heel 
goed een ernstige conflict-situatie voor het 
mannetje betekenen. Een oplossing van dit 
conflict zou kunnen zijn het dreigend naar 
achteren uitsteken van een bepaald kleur-

optreedt, wordt het mannetje gevolgd door patroon. Daarmee houdt hij bij wijze van 
een in feite wildvreemde soortgenoot. Voor spreken de ander op een afstand en stelt 
zover dit wijfje zich als een echt rijp wijfje hij zich zelf gerust. Zo gerust, dat hij in 
gedraagt, laat het mannetje zich volgen staat is het wijfje naar een bepaald punt 
tot in het centrum van zijn territorium. te leiden zonder zelf op hol te slaan. Zo 
Maar we kunnen ons voorstellen, dat er bereiken de vissen gezamenlijk de mossel. 
maar weinig hoeft te gebeuren of het En daar komt het maar op aan. 

L i t t e r a t u u r : 
Kristensen, I.. 1952: Hoe krijgt het wijfje van de Bittervoorn (Rhodeus amarus) haar legbuis in de mossel. 

De Levende Natuur 55. 1—5. 
Wicpkema, P. R.. 1957: Het spel van de Bittervooms. De Levende Natuur 60, 169—178. 

Hydrobiologische waarnemingen in de 
Leersumse plassen 

P. LEENTVAAR. 
R.I.V.O.N.-mededeling nr. 55 

De Leersumse plassen zijn gelegen in het 
staatsreservaat ,,het Leersumse Veld". 
waar zij een ongeveer zuidwest-noordoost 
verlopende reeks vormen van vier plassen 
met moerassig oeverland, die worden aan
geduid als kleine plas. eerste plas. tweede 
plas en derde plas (fig. 1). 
Het reservaat is vooral bekend om zijn 
grote kokmeeuwenkolonie van duizenden 
paren in de tweede plas en er broeden ook 
Visdiefjes en vrij geregeld Geoorde fuutjes 
en nog andere moeras-, water- en weide
vogels. 

Maar ook in hydrobiologisch opzicht zijn 
de plassen interessant. 
In oktober 1958 werden er enige plankton
monsters genomen, en wel in verschillende 
gedeelten, om de invloed van de bemesting 

van het water door de meeuwenkolonie 
na te gaan (fig. 1.). In november 1958 
werd een chemische analyse gemaakt van 
het water in de tweede plas bij de dam. 
als onderdeel van een serie waarnemingen. 
die in 1958 werd uitgevoerd bij het onder
zoek van Brabantse en Drentse vennen. 
In het Molinietum van de geheel verlande 
kleine plas werden tussen het Sphagnum 
in de ondiepe waterkommetjes veel water
vlooien gevangen, waarbij vooral de 
typische vennenwatervlo Acantholeberis 
curvirostris opviel. Verder waren er veel 
flapdraden van het groene draadwier 
Mougeotia sp., de rhizopode Difflugia sp. 
en vele kleine eencellige flagellaten, die 
niet verder gedetermineerd konden wor
den. Het totaal aantal soorten was niet 
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Fig. 1. Overzichtskaartje van de Leersumse plassen, met aanduiding van de monster
punten 1—7. 

groot en het viel op, dat de desmidiaceeën. 
die in zuur oligotroof water tussen 
Sphagnum meestal vele soorten tellen, hier 
slechts met één soort van het geslacht 
Euastrum vertegenwoordigd waren. Het 
raderdicr Keratella serrulata, dat typisch 
is voor vennen, werd hier eveneens aan
getroffen. 
In de eerste plas, waar op de bodem van 
het ondiepe water veel berkebladeren lagen 
met een minder sterke begroeiing van 
Sphagnum, werden meer planktonsoorten 
gevonden, terwijl hier ook larven van 
haften en van muggen aanwezig waren. Er 
waren weer grote aantallen watervlooien, 
vooral van de soort Chydorus sphaericus, 
die een algemene verspreiding heeft in 
oligotroof en eutroof water. Ook de 
desmidiaceeën waren in grotere aantallen 
aanwezig, waarin vooral Staurastrum-
soorten opvielen. Zowel in het oostelijk als 
het westelijk gedeelte heeft de plas een 
niet verontreinigd zuur-oligotroof karakter, 
zoals in het algemeen in vennen gevonden 
wordt. Het water had hier ook een grote 
helderheid. 

In de tweede plas vinden we een geheel 
ander plankton, ten gevolge van de be
mesting door de vogels, die er zomers 
broeden. Deze is reeds in de hogere vege

tatie langs de oevers bemerkbaar aan de 
ontwikkeling van Pitrus (funcus effusus). 
In het open water aan het eind van de dam 
vinden we voornamelijk plankters, die ge
woon zijn in eutroof water en waarvan 
sommige zelfs bij voorkeur in saproob 
(verontreinigd) water leven: het raderdier 
Keratella cochlearis, de groenwieren 
Dictyosphaerium, Scenedesmus quadri-
cauda en Sc. opoliensis zijn gewoon in 
eutroof water, het raderdier Brachionus 
urceus is zelfs een kenmerkende soort voor 
mesosaproob (matig verontreinigd) water. 
Verder vinden we slechts enkele desmidia
ceeën. Deze leven in oligotroof water en 
zullen daarom waarschijnlijk wel uit de 
oligotrofe gedeelten van de plas afkomstig 
zijn. Wanneer hier midden in de zomer 
een planktonmonster genomen wordt, 
zullen vermoedelijk meer eutrofc soorten 
worden aangetroffen. 

Een bijzonderheid is de diep donkerbruine 
kleur van het water in de tweede plas. Dit 
wordt veroorzaakt door de vele humus-
zuren uit het veen. Het water heeft hier
door nog een apart karakter, dat in de 
hydrobiologie dystroof genoemd wordt. 
Zulke bruin gekleurde humeuze wateren 
hebben een geringe plankton-ontwikke
ling, o.a. door de sterke lichtabsorbtie en 
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Fig. 2. Monsterpunt 4 ten oosten van de dam in de tweede plas met kokmeeuwen
kolonie. De oeverbegroeiing met Pitrus en Grote lisdodde. 

Foto Wcrmenbol, arch. R.I.V.O.N. 

de remmende invloeden van humuszuren 
op de groei. Oorspronkelijk zal dit pias-
gedeelte daarom een dystroof-oligotroof 
karakter gehad hebben, maar door de 
steeds sterkere bemesting door de vogel-
kolonie is het water voedselrijker gewor
den. Vogelmest in het water geeft aanlei
ding tot een sterkere plankton-ontwikke
ling, guanotrofie, die zich in de Leersumse 

plas in oktober van dit jaar niet uitte in 
een ontwikkeling van grote aantallen 
plankton-soorten, maar wel van grote aan
tallen zeer kleine eencellige flagellaten. 
Het is niet onmogelijk, dat zich in het voor
jaar of de zomer wel grote aantallen 
plankton-soorten zullen ontwikkelen, zoals 
bij de guanotrofie van het oorspronkelijk 
eutrofe Naardermeer (zie De Levende 
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Fig. 3. Eerste plas met monsterpunt 3 ten westen van de dam. Geen Kokmeeuwen; 
slechts een kleine kolonie Visdiefjes op het eilandje. 

Foto Wermenbol, arch. R.I.V.O.N. 

Natuur 61, 1958, p. 150). Waarschijnlijker 
is het echter, dat het dystrofe karakter van 
het water in de Leersumse plassen de 
plankton-ontwikkeling dusdanig zal rem
men, dat er ondanks de guanotrofie altijd 
geringe aantallen eutrofe soorten aanwezig 
zullen zijn, zoals nu in oktober werd vast
gesteld. De Leersumse plassen vormen 
daarom als dystroof-guanotroof milieu een 

bijzonder interessant object voor de studie 
van de samenhang tussen chemische 
samenstelling van het water en plankton-
groei. 
Uit de chemische analyse van het water, 
die op 22 november 1958 werd bepaald en 
die onder aan de planktonlijst is genoteerd, 
zien we, dat er een vrij laag chloorgehaltc 
en een laag kalkgehalte aanwezig is, zoals 
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we dat normaal in oligotrofe vennen vin
den. Het als aminozuur gebonden am
moniak, het nitraatgehalte en vooral het 
fosfaatgehalte zijn zeer hoog. Ook het 
totale organische stof gehalte (KMn04-
getal) is hoog. Deze waarden zijn zelfs 
hoger dan in de meeste eutrofe wateren 
en komen op sommige punten zelfs over
een met die van afvalwater (saproob 
water). De zoeven genoemde karakteri
sering van het water aan de hand van de 
planktonsoorten is hiermede in overeen
stemming. 

Uit een chemische analyse van 9 april 
1932, die eveneens werd genoteerd, zien 
we, dat het gehalte aan minerale zouten 
in zeer sterke mate is toegenomen. Fosfaat 
en nitraat waren in 1932 slechts in sporen 
aanwezig. Het organische stofgehalte was 
hoger, maar het is mogelijk, dat dit ver
schil door de wijze van bepaling wordt 
veroorzaakt. Wanneer nl. de chemische 
analyse van 1932 in ongefiltreerd water 
werd verricht, is ook het plankton mede 
vóór de analyse gefiltreerd. Het is duide
lijk hoe groot de invloed van de zich steeds 
uitbreidende vogelkolonie sedert 1932 ge
weest is op de chemische samenstelling 
van het water. Helaas zijn geen plankton
waarnemingen uit 1932 bekend, zodat 
hierover niets gezegd kan worden. 
Behalve van het open water van de tweede 
plas werden ook planktonmonsters ge
nomen tussen de begroeiing met Pitrus en 
één tussen de Molinia, waar de vogels 
hun nesten hebben. Op deze plaatsen ont
braken de desmidiaceeën bijna geheel en 
viel een sterke ontwikkeling van Euglena's 
op, die zich vooral in saproob water thuis 
voelen. Bij de watervlooien was een sterke 
ontwikkeling van Chydorus sphaericus en 
de vooral eutroof levende Simocephalus 
vetulus opvallend. Toch werden ook nog 
verscheidene zuur-oligotrofe soorten ge

vonden zoals Acantholeberis en Keratella 
serrulata. Deze soorten dringen echter, 
dank zij hun grote beweeglijkheid, tussen 
de Pitrus door vanuit de vlak ernaast 
gelegen oligotrofe gebieden (Sphagnum-
vegetaties), waar ze rijk vertegenwoordigd 
zijn, zoals uit de planktonlijst blijkt. De 
verspreiding in ongunstige randbiotopen 
(Pitrus) wordt hierdoor vanuit deze cen
tra (Sphagnum) als het ware onderhouden. 
In het meest oostelijk gedeelte van de 
derde plas vinden we eveneens een be
groeiing van Pitrus en tevens van Manna-
gras (Glyceria fluitans) en Sphagnum. 
Dit plasgedeelte ligt min of meer afgesloten 
van de rest van de derde plas door een 
dichte plantengroei. Het water kan hier
door moeilijk communiceren. De vraag of 
hier nu dezelfde planktonbiocoenose ge
vonden zou worden als tussen de zoeven 
genoemde pitrusbegroeiing rijst natuurlijk 
vanzelf. Dit bleek niet het geval te zijn. 
Typische eutrofe of saprobe organismen 
ontbraken. Alleen de watervlo Simocepha
lus vetulus was er nog in grote aantallen. 
Verder waren er vele Acantholeberis en 
veel desmidiaceeën. Als bijzonderheid werd 
hier zelfs een karakteristiek en vrij zeld
zaam zuur-oligotroof raderdier gevonden. 
nl. Lecane ligona. Het milieu was hier 
typisch zuur-oligotroof. 
Een andere bijzonderheid in de aanwezige 
planktonbiocoenose is de afwezigheid van 
blauwwieren en diatomeeën. Meestal vin
den we in vennen weinig blauwwieren, 
maar vennen, die enigszins verontreinigd 
worden, zijn o.a. direct kenbaar aan de ont
wikkeling van blauwwieren. In veront
reinigd water en eutroof water zijn ze al
gemeen aanwezig. Het is daarom merk
waardig, dat er geen blauwwieren in het 
sterk bemeste water van de tweede plas 
werden gevonden. Hetzelfde geldt voor 
sommige pennate diatomeeën, die eutroof 
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leven of saproob. Maar ook oligotroof 
levende soorten werden niet aangetroffen. 
Het is natuurlijk mogelijk, dat in een ander 
jaargetijde toch nog blauwwieren en dia
tomeeën gevonden worden. Waarschijn
lijk is dit echter niet, daar de blauwwieren 
hun maximale ontwikkeling juist in de 
herfst hebben en de diatomeeën in het 
koudere jaargetijde domineren in het 
plankton. Indien wel aanwezig zal de ont-

Zoals algemeen bekend, is de activiteit 
van veel hagedissesoorten sterk afhankelijk 
van zonnig, warm weer. Zodra 's morgens 
de zon op hun woongebied gaat schijnen 
komen de hagedissen tevoorschijn en laten 
zich op beschutte plaatsen, liefst op een 
stuk hout. op dor blad, op een stam of op 
droog zand, door de zon bestralen. Om 
van deze zonbestraling zoveel mogelijk 
profijt te trekken spreidt het dier zijn 
ribben breed uit en maakt zich daardoor 
plat, waarbij hij het lichaam wat schuin 
houdt om een loodrecht invallen van de 
zonnestralen te verzekeren (fig. 1). In 
korte tijd wordt het dier opgewarmd. De 
in het lichaam geabsorbeerde hoeveelheid 
warmte is zeer groot en geeft het dier een 
lichaamstemperatuur, die veel hoger is dan 
de temperatuur van de lucht in de on
middellijke omgeving. Zodra de tempera
tuur van het lichaam een bepaald niveau 
bereikt heeft, worden de ribben opge
trokken; het dier wordt actief en gaat op 
jacht (fig. 2). Het zonnen van hagedissen 
heeft dus tot doel de lichaamstemperatuur 

wikkeling van blauwwieren en diatomeeën 
in de Leersumse plassen gering zijn. 
Vissen kunnen in het zure vennenwater 
niet leven. Er zijn wel pogingen gedaan 
vis uit te zetten, maar met weinig succes. 
In de plas waar de meeuwen nestelen zou
den thans, doordat het water minder zuur 
is, wel vissen kunnen leven, voorzover de 
vogels ze er niet weer uithalen. 

op een zodanig niveau te brengen, dat het 
lichaam fysiologisch het meest efficient 
functioneert. Met de homoiotherme of 
warmbloedige dieren (met een constante 
lichaamstemperatuur) hebben de poikilo-
therme of koudbloedige dieren (met een 
wisselende lichaamstemperatuur, afhanke
lijk van die van de omgeving) gemeen, dat 
de stofwisseling het meest gunstig verloopt 
bij een bepaalde temperatuur. Bij poikilo-
therme dieren is dat de voorkeurstempera
tuur. dat is de lichaamstemperatuur, waar
aan het dier de voorkeur geeft, als hij 
keuze heeft uit een volledige reeks van 
mogelijkheden. Deze voorkeurstemperatuur 
kan al naar gelang de soort variëren, doch 
bezit voor elke soort een vaste waarde die 
slechts binnen nauwe grenzen varieert. Bij 
reptielen, en in het bijzonder bij hage
dissen. ligt de voorkeurstemperatuur hoog. 
Bij een aantal woestijnhagedissen, die door 
Cowles en Bogert onderzocht zijn, lag ze 
gemiddeld bij 37,5° C. Bij de reptielen. 
die in Europa op de voorkeurstemperatuur 
zijn onderzocht, zijn de gevonden waarden 

De invloed van de temperatuur op het gedrag 

van de Zandhagedis (Lacerta a^ilis L.) 
C. F. V A N DE BUND. 
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