
om vluchtige ontmoetingen op grotere af
stand. 
De Uslandse vogelwereld heeft ons voorgoed 
in haar ban. Wij zijn de regering en de we
tenschappelijke instanties in Reykjavik dan 
ook zeer dankbaar voor hun toestemming, 

L i t t e r a t u u r : 

De Glasvlo, Hyale nilssoni (Rathke), is een 
van de meest gewone vlokrceften (Amphipo-
da) van de Nederlandse kust. Het is een 
klein, vlug, groen of bruin gekleurd sprin-
gertje van het getijdengebied; Glasvlooicn 
leven meestal tussen de grote bruinwieren, 
maar ik heb ze ook wel gevonden op mos-
selbanken met een tamelijk spaarzame wier-
begroeiing en langs dijken waar grote scha
ren Gewone alikruiken (Littorina littorea) 
de wierbegroeiing kort houden. De kwelder-
vlooien van het geslacht Orchestia, waar 
Hyale op het eerste gezicht mee verward 
zou kunnen worden, leven meestal veel ho
ger in het getijdengebied dan de Glasvlo en 
zijn te vinden onder stenen, planken, gras-

wetenschappelijk werk op Uslands grondge
bied te verrichten: hierdoor was het immers 
mogelijk, de bovenbeschreven waarnemingen 
te verrichten, tussen de bedrijven in van wa
terstudie en planktonvangst. 

zoden e.d. rond de aanspoelingslijn; jonge 
Orchestia's kunnen echter ook in het Glas
vlo-biotoop voorkomen. Men kan de Glas
vlo dan o.a. onderscheiden aan het feit, dat 
de eerste antennen ongeveer even lang zijn 
als de steel van de tweede antennen (bij 
Orchestia veel korter), en aan het diep in
gesneden telson (bij Orchestia alleen ondiep 
ingebocht). Goede determinatietabellen voor 
Westeuropese strand vlooien geven Reid (6) 
en Stock (9). 
Bij de voorbereiding van een overzicht over 
de Nederlandse amphipodenfauna stuitte ik 
op het probleem, dat de verspreiding van 
de Glasvlo in het Waddenzee-gebied nog 
slechts onvolledig bekend is. Den Hartog (I) 
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schreef hierover: „Van de Waddenzee zijn 
slechts verspreide vondsten bekend uit het 
westelijk gedeelte. Uit de oostelijke Wadden
zee zijn mij nog geen gegevens bekend maar 
ze zal er ongetwijfeld voorkomen". Dit laat
ste is inderdaad het geval, maar het aantal 
waarnemingen in het oostelijk gebied is in
derdaad erg klein en de meeste zijn al van 
de vorige eeuw. De mij bekende waarnemin
gen, inclusief die van het Duitse Waddenzee
gebied zijn de volgende: 
Den Helder: algemeen, ook aan de Wad

denzee-dijk. 
Texel: algemeen rond Oudeschild. 
Vlieland: (materiaal in Rijksmuseum van 

Natuurlijke Historie, Leiden). 
Terschelling: haven West-Terschelling (aan

tekeningen W. V. 1960, geen materiaal 
bewaard). 

Schiermonnikoog: (11). 
Harlingen: (3). 
Nieuwe Bildt: (3). 
Rottum: (7, determinatie gecorrigeerd door 

Hoek, 3). 
Delfzijl: (Rijksmuseum van Natuurlijke His

torie, Leiden, materiaal verzameld door 
Oudemans en oorspronkelijk gedetermi
neerd als Talitrus saltator). Eén afwij
kend exemplaar ten oosten van Delfzijl 
(10). 

Borkum: (8). 
Wilhelmshaven: Jade-gebied (5). 
Grosze Knechtsand: vele exemplaren op do

de Bergeend (4). 
In hoeverre dit geringe aantal waarnemin
gen, vooral uit de omgeving van de Afsluit
dijk en ten oosten van de lijn Terschelling-
Harlingen, vooral te wijten is aan het feit 

Summary: The distribution of the amphipod Hyale 
densea is reviewed. In the eastern part of this area 
of the absence of suitable substrata for extensive ah 

dat weinig verzamelaars in dit gebied actief 
zijn, of dat de Glasvlo er inderdaad zo 
schaars is, is alleen door veldonderzoek uit 
te maken. Op Schiermonnikoog is Hyale in 
ieder geval tamelijk zeldzaam; ook na lang 
zoeken vond ik slechts een paar dieren (11). 
Vermoedelijk is de oostelijke Waddenzee 
voor Hyale minder geschikt, doordat door 
het hoge slibgehalte van het water en het 
grotendeels ontbreken van geschikte sub
straten slechts op enkele plaatsen de aan
eengesloten vegetaties van grote wieren 
voorkomen, die de Glasvlo zowel bescher
ming als voedsel bieden. Waar wel geschikt 
substraat aanwezig is, bv. bij uitwaterings-
sluizen langs de Friese en Groningse kust, 
is vaak het zoutgehalte periodiek zo laag, 
dat de Glasvlo er geen permanente popu
laties kan vormen. In de estuariën van het 
Deltagebied dringt de Glasvlo door tot een 
gemiddeld zoutgehalte van 11-120/OÜ Cl (2). 
In dit artikel heb ik alle Nederlandse Glas-
vlooien over één kam geschoren. Het is niet 
zeker, dat dit geheel gerechtvaardigd is, 
aangezien het Nederlandse materiaal zowel 
in oogkleur (behalve de normale zwart-ogige, 
zijn ook dieren met rode en witte ogen ge
vonden) als in de bestekeling van de poten 
nogal variabel is. Dit probleem is bespro
ken door Den Hartog (1, 2). Om het op te 
lossen, is een uitgebreid materiaal nodig. De 
Nederlandse musea zullen toezending van 
Glasvlooien, gefixeerd bv. in 4% formaline 
in zeewater, daarom ongetwijfeld zeer op 
prijs stellen. De oogkleur moet daarbij aan 
de levende dieren geobserveerd en op het 
etiket vermeld worden; gefixeerde Glas-
vlooien hebben nl. allemaal zwarte ogen. 

nilssoni (Rathke), in the Dutch and German Wad-
the species is apparently scarce, probably because 

<al vegetation. 
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Vraeen en korte mededelingen 
Nachtelijke zang van Roodborst. Is het bekend, 
dat een Roodborst in het voorjaar ook 's nachts 
zingt? Ik heb dit enkele jaren achtereen gehoord, 
steeds langs de Scheveningseweg in Den Haag. 
De laatste keer, 28 maart j.1. 's avonds ± 11.30 
uur hoorde ik al van enige afstand één Rood
borst zingen met zoet lokkende tonen, afgewis
seld met enkele hartstochtelijke strofen. Minuten 
lang heb ik geluisterd in de stilte van de avond, 
helaas nogal eens verstoord door bromfietsen en 
andere lawaai-apparaten. 

Een nachtegaal-jubel zou niet mooier klinken. 
Hier kan uiteraard geen kwestie zijn van afbake
ning van territorium. Naar mijn mening is dit 
zuiver een geval van aanroepen van een partner. 

Mr. F . W. C. G. ROTHE. 
Den Haag. 
Van Hoornbeekstraat 65. 

Iets over Bruine kikker en Rugstreeppad op T e r ' 
schelling. In verband met de opmerkingen over de 
oecologie van diverse reptielen en amfibieën in 
het Vierde Herpetogeografisch Verslag (C. F . van 
de Bund. 1964) meen ik, dat het van belang kon 
zijn om enige feiten van Terschelling door te ge
ven. 
De Rugstreeppad (Bufo calamita) werd in 1969 

voor het eerst gehoord op 8 april. Op 11 april 
werden de eerste eiersnoeren gevonden. In 1970 
werd ze voor het eerst gezien en gehoord op 16 
april; de eerste eieren werden gezien op 19 april. 
Het water is op de broedplaatsen dan tenminste 
10°C overdag. De eieren worden afgezet in onge
veer 10 cm diep water op zandgrond vnl. in pri
maire duinvalleien, waar het chloorgehalte tussen 
70 en 200 mg/l ligt. 

De eerste eieren van de Bruine kikker (Rana tem
poraria) werden in 1969 op 31 maart gevonden en 
in 1970 op 1 april, de eerste larven ongeveer 
drie weken later. De eieren worden afgezet in 
allerlei wateren, van voedselarm tot voedselrijk, 
zelfs nog in licht vervuild, tot een diepte van 
50 cm. Het chloorgehalte kan op de broedplaat
sen tussen de 20 en 400 mg/l bedragen. Wanneer 
de eieren worden afgezet is de temperatuur van 
het water tenminste 8 0 C overdag. Waarschijnlijk 
veroorzaakt door de vrij lange ijsperiode (2 maan
den) vond ik in het voorjaar van 1970 meer dan 
10 dode kikkers. Het aantal eieren echter dat 
werd afgezet, leek wel een veelvoud van vorig jaar, 
zodat de Bruine kikker hier nog steeds zeer alge
meen is. 

Biologisch Station, G - V I S S E R -
Oosterend 71 . 
Terschelling. 
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