
Summary. The Blankaart is an estate in the west part of West-Vlaanderen in Belgium. It is used as a 
folkhighschool and a residential centre for conferences since May 1959. The Blankaart is a nature 
reserve as well with a 150 acres pond surrounded by low polderland in the Yzervalley. It is patronized 
by the Belgium Nature Reserves and Bird Sanctuaries. 
The park, the surrounding pastures and marshes form a natural and ideal space of life for remar
kable kinds of plants and animals. It is also a ringing-station. During the first five years more than 
33.000 birds have been ringed. 
Since 1966 the Blankaart started with a plan to reintroduce the Cormorant and Common Heron as a 
breeding bird, which were lost since 1958. In the spring of 1966, 1967 and 1968 some young Com
mon Herons and Cormorants from the colonies in the Naardermeer-reserve and the Wanneperveen-
decoy in the Netherlands were transported to the Blankaart. 
The wings of several birds were clipped, others were kept untouched. These birds flew away in 
autumn but returned in spring. In the spring of 1967 three pairs of wild Herons built their nests. 
So did 11 pairs in 1968 and 20 pairs in 1969. In 1968 38, in 1969 about 60 young fledged. Artificial 
nests were built for the tame birds on a small islet near the colony. In the fourth year a Cormorant 
is able to reproduce. Therefore only in 1969 the first breeding attempts can be expected. The Heron 
colony seems to attract also other species; for instance on March 29 no less than 17 Night-Herons 
were seen in the nest-trees of the herony. 
This experiment turns the Blankaart into a unique experimental marsh reserve. 
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De levenswijze van Ramphus oxyacanthae, een 
mineerkever op meidoorn en vruchtbomen 

A. VAN FRANKENHUYZEN 

en 

J. M. FRERIKS. 

In het najaar van 1966 vonden wij te warmd vertrek een groot aantal kevers uit 

Thorn (L.) op meidoorns (Crataegus) blad- de mijnen gekweekt. Determinatie van de 

mijnen, waarvan met behulp van het boek kevers door wijlen P. J. Brakman beves-

van E. M. Hering „Bestimmungstabellen tigde onze, aan de mijn uitgevoerde deter-

der Blattminen von Europa" (1957) werd minatie. De kevers waren slechts 3 milli-
vastgesteld, dat zij moesten zijn veroorzaakt meter groot, pekzwart en voorzien van ach-

door de larven van de kever Ramphus terpoten met verdikte dijen, zg. springpoten 

oxyacanthae Mrsh. In december 1966 en (fig. 1). 
januari 1967 werd door Freriks in een ver- Door regelmatig onderzoek gedurende de 
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Fig. 1. Ramphus oxyacanthae, de Meidoorn-
mineerkever, vergroot. Naar een aquarel 
van A. Noordijk. 

winter 1966/67 aan afgevallen bladeren 
werd vastgesteld dat Ramphus oxyacanthae 
als larve overwinterde. Op 29 april 1967 
waren de larven nl. nog niet verpopt. In het 
najaar daaropvolgende werden zeer veel mij
nen van de nieuwe generatie op de mei
doornbladeren waargenomen. Ook op peer 
trad enige aantasting op. Het talrijke voor
komen verschafte ons de gelegenheid een 
nader onderzoek in te stellen naar de levens
wijze, waarvan — voor zover wij konden 
nagaan — niets bekend was. 
In het najaar 1967 werden wij voor de 
volgende vragen geplaatst: waarom ziet men 
pas in het najaar mijnen optreden; wanneer 
verschijnen de kevers; als zij in het voorjaar 

Fig. 2. Levenscyclus 
van Ramphus oxyacan
thae, volgens depot-
en hoeswaarnemingen, 
Thorn 1968. * Kevers 
tussen 28/4 en 10/5 
verzameld uit depot op 
20/7 alle dood in hoes. 

verschijnen, waar verblijven zij dan gedu
rende de zomer? Om deze vragen te kunnen 
beantwoorden, werd in het late najaar van 
1967 zeer veel aangetast meidoornblad ver
zameld om dit in een depot in de buiten
lucht te laten overwinteren. 
Op 26 april 1968 werden de eerste kevers 
in het depot waargenomen, de laatste kever 
verscheen daarin op 7 juni. Tijdens deze 
verschijningsperiode, waarin dagelijks werd 
gecontroleerd, werden meer dan 1500 ke
vers geteld. Van de dagelijkse tellingen is 
een verschijningscurve samengesteld (fig. 2). 
Tussen het temperatuursverloop en het ver
schijnen van de kevers was blijkens deze 
grafiek geen duidelijke correlatie aanwezig, 
slechts sommige topvangsten vielen samen 
met temperatuurpieken. Tijdens een koude-
periode tussen 16 en 20 mei verschenen 
geen kevers. Waargenomen werd dat de acti
viteit van de kevers in het algemeen toenam 
tijdens warmteperioden. 
Een dertigtal kevers, welke tussen 28 april 
en 10 mei in het depot waren uitgekomen, 
werden in een nylonhoes gedaan, die om 
een peretak werd bevestigd. Als voedsel 
kregen ze geregeld een paar druppels ho
ning. De kevers kregen tot 20 juni zeven 
maal een verse tak met bladeren aangebo
den; dit werd bereikt door periodieke ver
plaatsing van de hoes met de kevers naar 
een andere tak (zie tabel 1). Op deze wijze 
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Fig. 3. Bladdetail met: rechts en midden 
twee gaatjes veroorzaakt door rij pingsvraat, 
linkshoven een gaatje belegd met een ei. 
Foto P.D. 

konden de levensduur van de kevers, het 
m.mcnt van eiafzetting, de duur van het 
eistaJium C.É de cntwikkelingssnelheid van 
de larve worden onderzocht. 
K:v;r,, op 28 april in de hoes gedaan, stier-
v. i op 20 juli. Op deze wijze werd vast-
ge teü 'at zij 84 Jag.n (dus ca. 3 maan
den) in leven war gebleven. 
Zo.lra de kevers in een hoes met e^n pere
tak war geplaat t, ging r; zij over tot zg. 
rijping vraat, waarbij zeer kleine ronde ven-
sLrtjes in de blaJer.n werden gevreten 
(fig. 3, rechts en midden). De onderzijde 
van het blad bleef daarbij onbeschadigd. 
D:zc rijpingsvraat.werd geJurende de gehele 
zomer voortgezet (flg. 4). 
Na elke verplaatsing van de hoes werden 
aan 1; laarbij vrijkom de tak de bladeren 
op ' aa vezighei ' van eieren onderzocht. 
E^r w cd»,:; voor h:t e:r.t waarg;p.omen 
op blaJcren van Je tweede aangeboden tak. 

Ze waren dus afgezet in de periode van 20 
tot 30 mei (zie tabel I). Met het binoculair 
waren zij als kleine ronde schijven in het 
bladweefsel te vinden (fig. 3, links boven). 
De eiafzettingsplaatsen waren echter moei
lijk van de door de rijpingsvraat ontstane 
plekjes te onderscheiden. 
Mede met behulp van de hoeswaarnemingen 
werd geconstateerd dat de kevers vanaf eind 
mei tot in de herfst eieren in het weefsel 
van de perebladeren afzetten. Als gevolg van 
een warmteperiode werd tussen 2 en 10 juli 
een top in de ei-afzetting waargenomen (fig. 
2). Eieren, tussen' 20 en 30 mei afgezet, 
kwamen op 4 juli uit; het eistadium duurde 
in dit geval dus ca. 40 dag:n. Bij eieren, 
afgezet in latere perioden, duurde de ont
wikkeling korter naarmate het zomerseizoen 
vorderde. Eieren tussen 10 en 15 juni af
gezet kwamen bv. reeds op 7 juli uit; de 
duur van het eistadium bedroeg in dit ge-

Fig. 4. Meidoornblad met aantastingen ver
oorzaakt door rijpingsvraat (talrijke kleine 
lichte) en bladmijnen (weinige, grotere met 
donkere inhoud). Foto P.D. 
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Fig. 5. Bladmijn, 
licht). Foto P.D. 

vergroot (doorvallend 

zij een middellijn van ca. 3 millimeter (fig. 
4). In oktober vraten de larven enigszins 
langgerekte gangen door het bladweefsel 
(fig. 5). De volgroeide larve was ca. 2 milli
meter lang, geel met een groen doorschijnend 
darmkanaal. De kop was beitelvormig (fig. 
6). In 1968 werden mijnen van Ramphus 
oxyacanthae waargenomen op peer, kwee
peer, kers en meidoorn. Alleen aantasting 
op meidoorn was omvangrijk, waarom wij 
deze soort „Meidoornmineerkever" zullen 
noemen. 
Nadat Freriks de hoeswaarnemingen wegens 
eind juli uitgevoerde azinfos-methyl-bespui-
ting op de peren moest beëindigen, daar alle 
larven hierdoor waren gedood, heeft hij het 
verdere seizoen veldwaarnemingen op Cra
taegus verricht. Op meidoorns die te Thorn 
op een talud van een kanaal stonden, wer
den nl. van juni tot half september talrijke 
kevers waargenomen. Na half september 
nam de activiteit van de dieren af. De laat-

val ca. 25 dagen. De langste periode van 
ei-ontwikkeling heeft bij dit onderzoek ca. 
40, de kortste ca. 20 dagen geduurd (zie 
tabel 1). 

Tabel 1. Hoes met dezelfde kevers 7 maal op 
verse peretak geplaatst. 

periode rijpings- eieren eerste eistadium 
in hoes vraat larven in dagen 

28/4-20/5 

20/5-30/5 
30/5- 3/6 

3/6- 7/6 

7/6-10/6 

10/6-15/6 
15/6-20/6 

X 

X 

X 

\ 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

4/7 
7/7 
7/7 
7/7 
7/7 
7/7 

ca. 
ca. 
ca. 
ca. 
ca. 
ca. 

40 
36 
32 
29 
25 
20 

De larven groeiden slechts langzaam; in de 
zomer waren zij als zeer kleine puntjes in 
het blad zichtbaar; slechts de zwarte uit
werpselenkorrels verrieden hun aanwezig
heid. Tegen de nazomer tekenden de mijnen 
zich duidelijker in het blad af en bereikten 

Fig. 6. Larve, geel met doorschijnende groe
ne darm (vergroot). Naar een aquarel van 
A. Noordijk. 
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ste exemplaren werden op 25 september dat er op dat moment tussen de vele mijnen 
op de meidoorns gesignaleerd. Uit op 29 ook nog enkele eieren in het bladweefsel 
september onderzochte bladmonsters bleek, aanwezig waren. 

Ganzenpleisterplaatsen m de Hoekse Waard 
G. L. OUWENEEL. 

De afgelopen jaren hebben enige onderzoe
kers uitvoerige rapporten gepubliceerd om
trent het voorkomen van wilde ganzen op 
diverse plaatsen in Nederland (8, 9, 10). Dit 
rapport beoogt een beschrijving te geven 
van een tweetal in de Hoekse Waard in de 
provincie Zuidholland gelegen pleisterplaat
sen, namelijk de Ambachtsheerlijkheid 
Cromstrijen en het Oude Land van Strijen. 
Hoewel beide gebieden zowel landschappe
lijk als structureel aanzienlijk verschillen, 
bestaan er gegronde redenen beide met be
trekking tot het voorkomen van wilde gan
zen als één pleisterplaats te beschouwen. 
De Hoekse Waard kent nog een andere 
belangrijke ganzenpleisterplaats, namelijk de 
uiterste zuidwesthoek nabij de monding van 
het Spui in het Haringvliet. Daar er argu
menten zijn dit gebied wat het voorkomen 
van ganzen betreft met het eiland Tienge-
meten als een op zichzelf staand complex 
te beschouwen, wordt de Spuimond hier bui
ten beschouwing gelaten. 
Zowel het Oude Land van Strijen als de 
Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen, in het ver
volg gemakshalve de polder Strijen respec
tievelijk de Heerlijkheid genoemd, werden 
vanaf 1962 gedurende het winterhalfjaar 
regelmatig bezocht. De Heerlijkheid werd in 
vroeger jaren reeds bezocht, vanaf 1956. 
Deze bezoeken hadden echter een inciden
teel karakter. In totaal bezocht de auteur 
het gebied 135 dagen; alle waamemings-
dagen lagen tussen 1 september en 31 maart. 

Medewerking aan het onderzoek door het 
verstrekken van waardevolle inlichtingen 
verleenden de heren Van Ballegooyen, Van 
der Lee, Overwater, de heer en mevr. Van 
Rij, de heer Tjittes, mej. M. Vlielander en 
de heer A. B. H. Vlielander. Zeer erkente
lijk ben ik de heer A. B. H. Vlielan
der, rentmeester van de Heerlijkheid, die 
mij in de gelegenheid stelde dit niet vrij 
toegankelijke gebied gedurende een aantal 
seizoenen te bezoeken, en de heer Draaijer, 
die een groot aantal excursies meemaakte 
en wiens visie en suggesties veel bijdroegen 
tot de totstandkoming van dit rapport. 
De polders welke behoren tot het terrein 
van de Heerlijkheid liggen over een lengte 
van ruim 10 kilometer zowel ten westen als 
ten oosten van Numansdorp langs de noord
oever van het Hollands Diep. Het gehele ge
bied meet ca. 1800 ha, waarvan ca. 150 ha 
uit buitendijkse gronden bestaat. De polder 
Strijen ligt centraal in het oostelijk bekken 
van de Hoekse Waard en behoort tot de 
gemeente Strijen. Het centrum van deze 
polder ligt hemelsbreed op ca. 6 kilometer 
van het Hollands Diep. De polder meet 
ca. 1200 ha. Het kaartje (fig. 1) geeft de 
ligging van beide gebieden aan. Vrijwel 
het gehele grondgebied van de Heerlijk
heid bestaat uit landbouwkavels. Het enige 
graslandareaal van betekenis dat tijdens het 
onderzoek nog een rol speelde, de zg. Oos
terse Bekade Gorzen, welke buitendijks 
lagen, werd in 1964 tot bouwland omge-
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