om te trachten hem in kleuren te fotograferen. De vogel bleek toen nog in hetzelfde
gebied te huizen. O p 25 mei werd hij echter
niet meer teruggezien.
Het uiterlijk van het dier kan als volgt kort
worden omschreven. Kop, keel en voorzijde
van de hals (als een bef) waren bruinrood.
De snavel was een typische gorzesnavel en
vrij licht van kleur (grijsachtig). De buik
was effen heldergeel, de rug groen, de
vleugels waren groen met lichtere overlangse streping. De staart maakte een donkere indruk, de kleur was echter niet goed
te zien.
Het geluid bestond uit een vrij donker en
laagtonig ,,che chip".
Geen van ons had het dier ooit eerder
waargenomen. Gezien de rijke kleurschakering werd aanvankelijk gedacht aan een
ontsnapte, tropische kooivogel. Determinering aan de hand van de „Vogelgids"
(Kist), blz. 290, „Zien is kennen" (Binsbergen en Mooy) 366 en het „Prisma V o gelboekje" (Sluiters), blz. 173, was echter
gemakkelijk.
De Bruinkopgors is broedvogel in Midden-Azië, waar zijn biotoop voornamelijk

wordt gevormd door warme laaglanden en
zonnige hellingen met, veelal doornig,
struikgewas. Hij is tot dusver 4 X in Nederland en 1 X in België waargenomen.
Bovenvermelde, in de maand mei 1961 gedane veldwaarneming zou erop kunnen wijzen, dat wij te maken hebben gehad met
een vervlogen exemplaar (zie het artikel
van Dr. G. A. Brouwer in Ardea jrg. 23,
pp. 147-152). Anderzijds mag niet uit het
oog worden verloren, dat onze waarneming
een uit gevangenschap ontsnapte Bruinkopgors kan hebben betroffen (vide de
mededelingen van Dr. G. A, Brouwer in
Ardea jrg. 24, pag. 263 en Ardea jrg. 25,
pag, 176). Wij weten echter niet of er
thans nog import van deze vogels t.b.v.
dierentuinen en vogelhandelaars plaatsvindt, resp, in welke mate dit geschiedt.
Inmiddels werd van Dr. C. G. B. ten Kate
bericht ontvangen, dat zich in zijn collectie
een exemplaar van de Bruinkopgors bevindt, dat einde februari 1937 werd gevangen op het toenmalige eiland Urk (zie Limosa jrg, 10, p. 108 en De Nederlandse
Vogels, p. 1050).

De waterwantsen en andere insekten van
het Leersumse Veld
H. K. M. MOLLER PILLOT.
(met medewerking van het R.I.V.O.N.)
Van maart tot oktober 1959 werden in de
Leersumse plassen monsters genomen ter
bestudering van de voorkomende soorten
der waterwantsen, in het bijzonder die der
Duikerwantsen (Corixidae). Deze dieren
reageren namelijk sterk op milieu-omstan-
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digheden en tussen de soorten onderling
bestaan in dit opzicht grote verschillen. De
oecologische voorkeur van de meeste soorten is door een groot aantal publikaties
(Macan. etc.) globaal bekend geworden,
maar ook bij het onderzoek in de Leersum-
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De Leersumse plassen. Overzichtskaartje

se plassen werden hieraan nieuwe gegevens toegevoegd; de problemen kunnen
echter zeker nog niet als opgelost beschouwd worden. In het hiernavolgende
zal speciaal gelet worden op de aanwijzingen, die bepaalde soorten ten aanzien van
het milieu der plassen geven.
Naast de waterwantsen werden ook andere
diergroepen bestudeerd, in het bijzonder
waterkevers en watervlooien; ook de vogels bleken van grote betekenis te zijn. Met
een vanglamp werden naast Corixidae
grote aantallen andere insekten gevangen.

met de nummers der habitats.

Ook hieraan is enige aandacht besteed.
De wantsen, die het water bewonen, zijn
te verdelen in twee groepen: wantsen, die
op het wateroppervlak lopen, en wantsen,
die onder water leven. De laatste zijn de
echte waterwantsen (Hydrocorisae). De
eerste groep, die van de oppervlakte-lopers,
waartoe o.a. de Schaatsenrijdcrs (Gerridae) behoren, wordt tot de landwantsen
(Geocorisae) gerekend. Hoewel de oppervlakte-lopers van het Leersumse Veld zeer
de moeite waard zijn, zullen zij bij de oecologische beschouwingen nauwelijks ter
sprake komen.
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W aterwantsen,
Van de echte waterwantsen werden in de Leersumse plassen opgemerkt:
Naucoridae
Notonectidae (Rugzwcmmers)
Plcidae
Corixidae (Duikerwantsen):
Cymatiinae
Corixinae

Ilyocoris cimicoides L.
Notonecta glauca L.
N. obliqua Gall.
Pica leachi MacGreg.
Cymatia bonsdorffi C.Sb.
C. coleoptrata F.
Glaenocorisa propinqua Fb.
Corixa puntata 111.
C. dentipes Th.
HcsDerocorixa sahlbergi Fb.

(z) 1
(z)

(7)

H. linnei Fb.
H. castanea Th.
Sigara striata L.
S. falleni Fb.
S. distincta Fb.
S. scotti D. 6 S.
S. fossarum Lch.
S. lateralis Lch.
S. nigrolineata Fb.
S. semistriata Fb.
Arctocorisa germari Fb.
Paracorixa concinna Fb.
Callicorixn praeusta Fb.
1

) (z) = slechts enkele malen verzameld.

Ilyocoris (Naucoris) cimicoides (de Gewone waterwants) is een echte rover, ruim
1 cm lang en „keverachtig" van vorm. Ook
Notonecta en Plea zijn carnivoor; ze verzamelen hun voedsel ten dele aan het oppervlak. De familie Corixidae is de enige,
die, althans ten dele. van plantaardig voedsel leeft; de subfamilie Cymatiinae is weliswaar ook uitsluitend carnivoor, maar van
de Corixinae neemt slechts een deel der
soorten somtijds dierlijk voedsel tot zich.
Verder leven deze dieren van wieren en
vergane planteresten; juist deze soorten
blijken oecologisch interessant te zijn.
De Corixinae zijn echte bodemdieren, die
alleen voor luchtverversing regelmatig aan
het oppervlak komen. Verder zijn ze in
I48

(z)
(z)
(2)

staat te vliegen, zodat ze een ongunstig
milieu onmiddellijk kunnen verlaten. De
Cymatiinae kunnen als regel niet vliegen;
Cymatia bonsdorf[i heeft meestal iets verkorte ondervleugels, terwijl deze bij C. coIcoptrata zelfs geheel plegen te ontbreken.
De volledige vleugelontwikkeling bij een
aantal exemplaren van deze laatste soort
in de eerste plas van het Leersumse Veld
moet als een grote zeldzaamheid beschouwd worden. Deze macroptere dieren
waren in enige weken tijds geheel verdwenen. In de tweede en derde plas werd elk
een exemplaar teruggevonden.
In voorjaar en zomer worden de eieren afgezet, meest tegen planten of op de bodem.
De grotere soorten, zoals Corura punctata,

hebben maar één generatie per jaar. De
generaties overlappen elkaar niet: de mannetjes sterven al vroeg in het voorjaar, de
wijfjes na de ei-afzetting. De kleinere soorten hebben meer generaties per jaar en
deze overlappen elkaar wél.
De larven kunnen niet vliegen. Het voorkomen van larven van een bepaalde soert
is dus een bewijs, dat deze soort ter plaatse
zijn ontwikkeling kan doormaken. Aan het
kwantitatief verzamelen van jonge larven
zijn echter grote moeilijkheden verbonden.
Daarom worden in de tabellen alleen de
aantallen der imagines vermeld.

en ]uncus + Sphagnum (hah. 7); in habitat 9 ontbreekt iedere vegetatie.
In habitat 1, de kleine plas. werd slechts 1
Corixide gevangen (Hesperocorixa linnei).
Behalve het uiterst oligotrofe milieu is hiervoor speciaal de lage waterstand en de
jaarlijkse uitdroging in de zomer verantwoordelijk.
Habitat 2 wordt gevormd door de putten
en sloten in de heide. Deze zijn gelegen aan
de ZO-zijde van de eerste plas, maar staan
hiermee niet in verbinding. Het milieu is
typisch oligotroof (pH 4-5). De gevangen
waterwantsen in 6 monsters zijn:
aantal monsters,
waarin imagines

totaal

aantal

aantal

larven

gevangen
imagines
Hesperocorixa sahlbergi

6

27

veel

H. castanea

4

64

vrij veel

Corixa punctata

4

7

vrij weinig

H. linnei

2

3

weinig

Sigara nigrolineata

1

2

S. semistriata

1

1

—

Notonecta glauca

1

1

vrij veel

Ilyocoris cimicoides

0

0

weinig

Tussen de verschillende plassen en delen
der plassen blijken grote oecologische verschillen te bestaan, zodat in totaal 9 habitats te onderscheiden zijn (fig. 1). In grote
lijnen zijn de kleine en de eerste plas oligotroof, de tweede en de derde plas dystroof; het dystrofe milieu is echter onder
invloed van de vele Kapmeeuwen ( ± 5.000
paar) guanotroof geworden (zie Leentvaar
1958). Het oostelijk deel van de derde plas
is tamelijk oligotroof. De belangrijkste vegetaties zijn: Sphagnum cuspidatum (habitat 5), Mannagras (Glyceria fluitans; hab.
3, 4 en 6), Pitrus (/uncus e[[usus; hab. 8)

Het ontbreken van het genus Cymatia
hangt ongetwijfeld samen met het ontbreken van verbindingen met de plassen. De
sloten drogen niet ieder jaar uit, in 1959
echter wél.
Hesperocorixa castanea blijkt alleen voor
te komen bij aanwezigheid van Sphagnum.
anders domineert H. sahlbergi.
De habitats 3 t/m 9 liggen in de eerste,
tweede en derde plas.
De hier gevangen Corixidae zijn grotendeels samen te vatten in het volgende overzicht, dat een vergelijking tussen deze drie
plassen geeft.
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Habitat nr.
aantal meters ' )
totaal Corixidae
H. sahlbergi
H. castanea
H. linnei
C. coleoptrata
nigrolineata
fossarum
dentipes
bonsdorffi
scotti
semistriata
C. praeusta
C. punctata
S. lateralis
S. striata (fig. 2)
S. falleni
S. distincta
A. germari
G. propinqua
P. concinna

3
30
91
19
44
1
27

4
80
131
12
14
23
82

5
450
850

778

55
3
3
2

5'
20
520

402
1
1
1
58
35
1
8
2

1
1

6
270
367
33
13
302

11
1
6
1

7
70
686
1
16
252

1
32
166
10
152
43
1
2
3
7

30
227

9'
210
410

32

63

11
145
1
21
7

69
28
156
1
1
2
2
38
31
15
4

8
90
437

9
630
830

5
3
1
304
52

17
32
2
134
78
2
12
14
215
237
76
11

8
2
19
35
5

*) Hiermede is bedoeld: het totale aantal meters waarover in de loop van het jaar in die habitat met het net
gesleept is.

Hesperocorixa castanea is volgens de litteratuur de meest oligotrafente soort. Hij
blijkt in het gehele guanotrofe gebied niet
voor te komen, ook niet in habitat 7, waar
toch veel Sphagnum is.
Sigara scotti en S. distincta, die eveneens
volgens de litteratuur een voorkeur voor
oligotroof water moeten hebben, vertonen
hun optimum echter respektievelijk in 7 en
9, terwijl ze in het oligotrofe gebied bijna
geheel ontbreken. 5. distincta is een soort
van voornamelijk onbegroeide bodem, dus
het ontbreken in Sp/ia^num-vegetaties behoeft niet door de voedselarmoedc veroorzaakt te zijn. Waarom S. scotti wél in 7 en
niet in 4, 5 en 6 talrijk is, is bijna niet anders te verklaren dan door de iets grotere
voedseirijkdom op eerstgenoemde plaats.
In habitat 7 broeden namelijk de Kapmeeuwen niet, maar het water van dit deel der
derde plas is toch guanotroof door de vele
broedparen in het westelijk gedeelte. Op
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guanotrofie wijzen in habitat 7 de vele flagellaten en de vrij dichte vegetatie van (niet
in pollen ontwikkelde) Pitrus.
De beide carnivoren Cymatia coleoptrata
en C. bonsdorffi schijnen eveneens een
voorkeur voor het oliogotrofe óf een afkeer
van het guanotrofe milieu te vertonen.
Waarnemingen buiten het Leersumse Veld
en litteratuurgegevens wijzen er echter op.
dat dit vermoedelijk samenhangt met de
aard van de vegetaties of met de donkere
kleur van het guanotroof-dystrofe water.
De C(/maf(a-soorten houden er nl. van,
vanaf een zitplaats midden in het water op
prooi te loeren. Waterhelderheid is hierbij
uiteraard van meer belang dan voor detritus-eters als de andere Corixidae. Het water van de tweede en derde plas is aanzienlijk donkerder dan de meeste andere dystrofe wateren in ons land. Overigens moet
worden opgemerkt, dat in de habitats 8 en
9 ook het aantal prooidieren (Crustaceeën,

muggelarven) waarschijnlijk geringer is
dan in de andere habitats,
Hesperocorixa sahlbergi en H. linnei hebben, zoals uit andere gegevens blijkt, geen
afkeer van voedseirijkdom, maar een voorkeur voor kleinere watereenheden met een
dikke laag organisch materiaal op de bodem.
Als typische soorten voor enigszins vervuild water staan Callicorixa praeusta en
Sigara lateralis bekend. De laatstgenoemde
hoort echter in zeer ondiepe, onbegroeide
wateren thuis en is dus in het Leersumse
Veld niet in aantal te verwachten, C. praeusta is evenwel zeer talrijk en kennelijk
het meest in de guanotrofe vegetaties van
/uncus effusus {hab. 8). Het is zelfs waarschijnlijk, dat habitat 9 (het open water)
pas bevolkt werd, toen de randvegetaties
begonnen uit te drogen.
Glaenocorisa propinqua (fig. 3) en Arctocorisa germari staan bekend als soorten van
diep, voedselarm water, dus hun aanwezigheid in habitat 9 is overeenkomstig de verFig. 2.

wachting. De guanotrofie schrikt deze
soorten kennelijk niet af, evenmin als Sigara distincta (de pH is hier overigens maar
5-5,5). Uit de litteratuur blijkt echter, dat
de voedselarmoedc niet de eigenlijke correlatie-factor voor deze soorten is, want in
enkele gevallen zijn ze ook talrijk in zeer
eutroof water aangetroffen (A. germari
zelfs dikwijls).
Een opmerkelijke soort in de Leersumse
plassen is Paracorixa concinna, waarvan
ook twee larven werden aangetroffen. In
het algemeen is deze namelijk in Nederland
zeldzaam, behalve in brak water (Zeeland). Naast voorkeur voor brak water bestaat vermoedelijk enige voorkeur voor
vervuiling en dit kan zijn aanwezigheid te
Leersum verklaren.
De Corixidae wijzen dus evenals de vegetatie en het plankton (Leentvaar, 1959)
op ver gevorderde guanotrofie in de tweede
en het westelijk deel der derde plas. Aan
de ZO-zijde der derde plas, waar geen
meeuwen broeden, is de invloed van deze

Sigara striata L.
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vogels nog duidelijk merkbaar, in het N O deel echter niet. De eerste plas is typisch
oligotroof.
Wanneer de meeuwen-kolonie in haar
huidige omvang blijft bestaan, zijn geen
veranderingen in de Corixiden-fauna te
verwachten, tenzij ook de flora verandert.
Wijzigingen in de flora werden de lartste
tijd echter tegengegaan door het maaien
der vegetatie, bv. van Glyceria fluitans.
Door het volledig uitdrogen van de eerste
plas ten zuiden van de dam zal Cymatia
coleoptrata daar misschien voor geruime
tijd niet meer voorkomen. De andere soorten zullen het gebied wellicht sneller herbevolken, hoewel een langzaam herstel van
de vegetatie mogelijkerwijze een vertragende invloed zal hebben.
Wegens het ontbreken van iedere vegetatie is de fauna van habitat 9. het open water van de tweede en derde plas, uitzonderlijk arm. Het talrijkst zijn er de Corixidae en muggelarven van de familie Tendipedidae ( = Chironomidae). Verder komen
er de larven van juffers (Zygoptera) en
van de grote waterkevers (fam. Dytiscidae) sporadisch voor. Deze waarnemingen
z'jn mede de moeite waard, omdat de genoemde diergroepen het voedsel zullen uitmaken van de Geoorde futen, die in de
plassen voorkomen.
Van de overige waterwantsen werd Ilyocoris cimicoides in het bijzonder in de oligotrofe vegetaties aangetroffen: hab. 4, 5,
6 en 7. Dit vindt vermoedelijk zijn oorzaak
in een voorkeur voor dichte plantengroei;
deze soort is namelijk ook overal in eutroof
water algemeen. Na het uitdrogen van de
eerste plas bleken in de 5p/iac;mjm-laag
nog vele exemplaren aanwezig te zijn. Vermoedelijk konden deze dieren niet vliegen,
door reductie der vleugelspieren.
Notonecta's waren in het vroege voorjaar
algemeen (speciaal in eerste en derde plas),
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ook larven werden in april, mei en juni zeer
talrijk aangetroffen. Door de uitdroging
werden in 1959 echter uiterst weinig imagines der nieuwe generatie opgemerkt. De
exemplaren, die nog volwassen geworden
zijn, zullen spoedig hierna uit het warme
water zijn weggevlogen. De temperaturen
liepen op tot 30° C.
N. obliqua is waarschijnlijk beperkt tot de
eerste plas.
De

oppervlakte-lopers.

De meeste exemplaren van de aangetroffen
Schaatsenrijdcrs (fam. Gerridae) werden
niet verzameld. De dieren waren overigens
alleen in april talrijk, vooral op regenplassen en kleine watereenheden. De gedetermineerde exemplaren behoorden alle tot
Gerris odontogaster en waren bijna uitsluitend wijfjes. Enkele mannetjes werden
echter ook verzameld.
Tussen dichte vegetaties van de habitats
3, 4 en 7 en op de oeverranden, bv. van de
tweede plas, bleken van andere families
van de oppervlakte-lopers, nl. van de Beeklopers (Veliidae) en de Hebridae, de soorten Microvelia reticulata en Hebrus ruficeps talrijk te zijn. Beide zuigen andere insekten uit, net als de Gerridae. Hebrus ruficeps schijnt langs eutroof water niet voor
te komen; in het Leersumse Veld bereikte
hij echter juist aan de vaste oever der tweede plas zijn grootste aantallen.
In habitat 7 werden enige exemplaren gevonden van de zeldzame Hydrometra gracilenta (fam. Hydrometridae of Vijverlopers; fig. 4). Ook deze soort is typisch
voor voedselarm water.
W aterkevers.
De Waterroofkevcrs (Di/tiscidae) zijn in
het Leersumse Veld door zeer vele (32)
soorten vertegenwoordigd, waarvan de
meeste echter niet karakteristiek genoemd

Fig. 3.

Glaenocorisa propinqua Fb.

kunnen worden. Vermeldenswaard zijn in
dit verband vooral Dytiscus
lapponicus,
Hydroporus erythrocephalus, Agabus labiatus en misschien ook Graphoderes zonatus. De beide in de plassen meest algemene
soorten, Hygrotus inaequalis en Noterus
crassicornis, zijn ook in voedselrijk milieu
gewoon.
Van de Spinnende waterkevers (Hydrophilidae) zijn enige soorten van de genera
Philydrus en Helophorus talrijk, vooral in
de habitats 4, 5 en 6. Karakteristiek voor
voedselarme omgeving is het ontbreken van
de Grote pikzwarte of Spinnende waterkever (Hydrous piceus) waarvan de larven
van slakken leven. Deze laatste ontbreken
namelijk in de Leersumse plassen.
Zoals te verwachten was, waren de Haliplidae vrij zeldzaam, daar deze meer in
voedselrijk water voorkomen,
Overige

insekten.

Opmerkelijk zijn de zuurminnende larven
van de haft Leptophlebia (hab. 4, 6 en 5)
en de haemoglobine-bevattende Tendipe-

diden-larven (hab. 8, 8' en 4), die op zuurstof-armoede wijzen.
Crustaceeën.
Daar deze uitvoerig besproken werden in
het artikel van Leentvaar (1959) wordt
volstaan met een aantal opmerkingen.
In het open water van tweede en derde
plas (hab. 9) komen alleen Cyclopidae
voor. Van de Cladoceren is Chydorus
sphaericus overal algemeen. De typische
„zure" Acantholeberis curvirostris was het
talrijkst in de habitats 5 en 6, doch kwam
ook in 2, 3 en 9' voor. Leentvaar vermeldt
deze soort ook in groot aantal van de kleine
plas (die door mij niet nader werd onderzocht) en in klein aantal van de tweede
plas.
De „eutrofe" Simocephalus vetulus werd
behalve in habitat 8, 8' en 9' ook aangetroffen in 4 en 6. De laatste ontvangt het
grootste deel van het jaar water uit de
rest der derde plas en wordt verder door
de vele eenden zwak guanotroof gehouden. Habitat 4 heeft een iets hogere pH,
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vermoedelijk door zakwater en „afval" uit
het omringende loofbos.
D e waarnemingen
v a n g 1 a m p.

met d e

De vanglamp brandde van eind-maart tot
begin-september iedere nacht, tijdelijk
slechts de eerste helft van de nacht. De be
doeling was, de nachtelijke migraties der
Corixidae te kunnen registreren. Om nog
niet geheel verklaarbare redenen werden
maar zeer weinig Corixidae gevangen. Op
merkelijk is, dat de meest verzamelde soort
Hesperocorixa sahlbergi is, gevolgd door
Sigara falleni en 5. lateralis. De beide laat
ste komen in de plassen maar weinig voor
en zijn waarschijnlijk van elders komen
aanvliegen. Ook de water-vangsten wijzen
op een toename van deze soorten in de loop
van de zomer. //. sahlbergi werd het meest
gevangen tijdens net uitdrogen van de slo
ten ten ZO van de eerste plas (begin-juli).
Veel vaker dan Corixiden werden water
kevers gevangen. Hieronder vallen in de
eerste plaats enige soorten op, die in de
plassen zelf niet gevangen werden: Hy
drous piceus (Grote pikzwarte of Spinnen
de watertor) en Ilybius fuliginosus. Eerst
genoemde is ongetwijfeld van grote afstand
komen aanvliegen, de laatste komt mis
schien toch wel in de plassen voor. Ver
schillende Ilybius-, Rhantus- en Agabussoorten blijken zeer frequente vliegers te
zijn. Ook enkele kleine Hydrophiliden
kwamen talrijk op het licht. Het ontbreken
van de in het water vrij talrijke Noterus
crassicornis komt, evenals het ontbreken
van deze soort in habitat 2, overeen met de
mededeling van Brown (1951), dat deze
soort als regel niet vliegt.
Van de Schietmotten (Trichoptera) is Oecetus ochracea verreweg het talrijkst, ver
volgens Phryganea varia en Limnophilus
marmoratus.' Volgens mededeling van de

'54

heer F. C. J. Fischer, die deze groep deter
mineerde, is vooral het ontbreken van de
allergewoonste soort, Limnophilus [lavicornis, zéér opmerkelijk.
Onder de landkevers bevonden zich weinig
opmerkelijke soorten. In mei waren de mei
kevers (Melolontha spec.) regelmatig, doch
niet in groot aantal aanwezig.
De meest opvallende insektenorde in de
lampvangsten was uiteraard die der Vlin
ders. De voorjaarsuilen (Orthosia-soorten)
waren zeer talrijk, evenals de Huismoeder
(Thryphaena pronuba) en het Gamma
uiltje of Pistooltje (Plusia gamma). Van
de Pijlstaarten (Sphingidae) was vooral
de Dennepijlstaart (Sphinx pinastri) vaak
vertegenwoordigd.
Volgens de heer Boer Leffef was de vangst
van Oligia haworthii de belangrijkste, daar
deze vlinder niet bekend was van deze
vindplaats
I n s e k t e s o o r t en, d i e w e g e n s
hun zeldzaamheid vermel
d e n s w a a r d zijn.
Van de Corixidae van het Leersumse Veld
is Glaenocorisa propinqua zeldzaam, ter
wijl Arctocorisa germari en Paracorixa
concinna vrij zeldzaam zijn. G. propinqua
is verder vooral bekend van enkele voedselarme Drentse plassen en komt ook voor
in het Hilversums Wasmeer. A. germari
komt vooral voor, waar de laatstgenoemde
soort is opgemerkt, maar is ook van een
aantal andere voedselarme en voedselrijke
wateren bekend. P. concinna is een soort,
die vooral in brak water (Zeeland) ver
breid is.
Van de oppervlakte-lopers zijn Hydrometra gracilenta en Hebrus ruficeps beide
zeldzaam, vooral de eerste. Beide zijn ka
rakteristiek voor voedselarm milieu.
Onder de Oeverwantsen (Saldidae) is
Chartoscirta sincta een voor het terrein ka-

rakteristieke soort. Zéér opmerkelijk is, dat
twee typische uiterwaard-soorten, nl. Saldula pilosella en S. fuscicola (— vestita),
door de uitzonderlijke droogte in de nazomer in de droog gevallen plasgedeelten hun
toevlucht hadden igczocht.
V a n de Cicaden is de op de Grauwe wilg
(Salix cinerea) voorkomende Typhlocyba
decempunctata, die in 1959 ook bij de Leersumse plassen werd gevangen, eerst kort
geleden van Nederland bekend geworden.
Naar Ir. R. H. Cobben verzekerde, zal een
nauwkeuriger inventarisatie van de landwantsen en Cicaden van het Leersumse
Veld nog zeer veel interessants kunnen
opleveren.
Onder de kevers bleek de enige in het water gevangen Dyfiscus-dmago D. lapponicus (Laplandse geelgerande waterkever)
te zijn. Deze soort werd oorspronkelijk als
Gerritsflesch-endeem, later als ijstijdrelict
beschouwd. Op het ogenblik is hij al van
een aantal voedselarme wateren in Oosten Midden-Nederland bekend. Ook de
Tuimelaar (Cybister
lateralimarginalis)
komt, zelfs in enig aantal, voor. Deze soort
wordt echter tegenwoordig niet meer als
zeldzaam beschouwd. Meer vermeldenswaard zijn een aantal kleinere Dytiscidae:
Ilybius subaeneus, Hydroporus scalesianus
en vooral Hygrotus
decoratus.

Fig. 4.

Hydrometra gracilenta Horv.
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