
waarbij men naast de notaties ook de bijbe
horende sonagrammen zou kunnen reprodu
ceren. Voor dit doel zou men de waarne
mingen kunnen toetsen aan resultaten ver
kregen met apparatuur. Het idee van een 

Uit de Nederlandse wateren zijn tot nu toe 
ruim 100 soorten vlokreeften (Amphipoda) 
bekend. De meeste van deze zijn weinig ge
specialiseerde kruipende, gravende of koker-
bewonende dieren, die zich voeden met de 
microflora en -fauna, of met plantaardig en 
dierlijk afval. Enkele vormen, zoals de pela-
gische Parathemisto gracilipes en de hon-
gerlijdertjes Caprella en Phtisica, kunnen 
met wat goede wil tot de roofdieren worden 
gerekend. 

Parasitisme is in de orde der Amphipoda 
een zeldzaamheid. Het klassieke voorbeeld 
wordt gevormd door de familie der walvis-
luizen (Cyamidae), zoals de naam al aan
geeft ectoparasieten van verscheidene soor
ten walvissen; ook in Nederland zijn enkele 
malen vertegenwoordigers van deze groep 
op aangespoelde walvissen aangetroffen. De 
welbekende Kwalvlo (Hyperia galba) dient 
volgens moderne inzichten ook als een echte 
parasiet te worden beschouwd, en niet zoals 
men vroeger dacht uitsluitend als een com
mensaal, een „kostganger" van zijn kwal
gastheer. 
Tussen de duidelijk vrijlevende vlokreeften 

geluidenatlas is zeer aantrekkelijk. Dit zou 
echter een project van lange duur zijn, be
stemd voor verscheidene specialisten in on
derlinge samenwerking. 

en de uitgesproken parasieten vinden we 
nu echter ook een hele reeks tussengevallen, 
die meestal biologisch nog onvoldoende on
derzocht zijn. Zo bestaan er bv. amphipoden, 
die geregeld of zelfs vrijwel uitsluitend in 
manteldieren (Tunicata) worden aangetrof
fen. Andere soorten huizen in het kanalen-
stelsel van sponzen (zie bv. 14), en weer an
dere tussen de tentakels of zelfs in de 
„maag" van zulke geduchte roofdieren als 
zee-anemonen (15). Typische „kostgangers" 
zijn vermoedelijk ook de langs de Franse 
en Engelse kusten levende vlokreeften van 
het genus Isaea, waarvan de ene soort, 
/. montagui, altijd tussen de monddelen van 
de grote spinkrab Maia squinado wordt ge
vonden, en de andere, /. elmhirsti, samen 
met de Zeekreeft, Homarus vulgaris. De 
precieze levenswijze van deze dieren is nog 
geheel onbekend. 
Ook in Nederland vinden we een paar zulke 
kostganger-vlokreeften, en één van deze, 
Podoceropsis nitida, wordt in het onder
staande nader voor het voetlicht gehaald, in 
de hoop de aandacht van de Nederlandse 
veldbiologen te vestigen op de vele nog on-
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De vlokreeft Podoceropsis nitida, een kostganger 
van heremietkreeften 

WIM VADER. 

134 



opgeloste problemen op dit gebied, proble
men die ook voor amateurs een interessante 
opgave kunnen vormen. 
Podoceropsis nitida (Stimpson), in oudere 
litteratuur ook vaak P. excavata (Bate) of 
P. rimapalma (Bate) genoemd, is een wei
nig opvallend diertje: 7-8 mm lang, bruin
achtig gevlekt met zwarte ogen, en van de 
normale vlokreeften-habitus. Podoceropsis 
behoort tot de familie der Photidae. Deze 
familie is gekarakteriseerd door de volgende 
combinatie van kenmerken: de achterrand 
van coxa 4 is regelmatig gekromd, zonder 
inbochting; het telson is kort en ongedeeld; 
de derde uropoden zijn niet voorzien van 
haakvormige tanden; in ieder geval bij de 
mannetjes is gnathopode 2 duidelijk sterker 
ontwikkeld dan gnathopode 1. Onder de 
Westeuropese vertegenwoordigers van de 
Photidae is Podoceropsis vrij gemakkelijk te 
herkennen; het is het enige genus met „nor
male" derde uropoden (d.w.z. binnen- en 
buitentak ongeveer even lang), waarin de bij-
zweep der eerste antennen geheel ontbreekt. 
Podoceropsis nitida is in de centrale en zui
delijke Noordzee kennelijk tamelijk alge
meen, maar in het Nederlandse faunagebied 
is de soort nog slechts één keer met zeker
heid aangetroffen. Weliswaar nam Hoek (4) 
P. nitida op in zijn Crustacea Neerlandica, 
maar zijn materiaal was verzameld „tussen 
Borkum en het lichtschip Borkum". Mait-
land's (7) vermelding is vermoedelijk ge
baseerd op Metzger (8) die, evenals Reibisch 
(9), een vrij groot aantal vondsten opgeeft 
uit de open Noordzee. De enige zekere Ne
derlandse litteratuuropgave is die van Stock 
(11, overgenomen in 12 en 6), die in een 
bij IJmuiden aangespoelde, door een here
mietkreeft bewoonde Wulk maar liefst 33 
exemplaren van P. nitida aantrof. Zelf vond 
ik 1 exemplaar in een Wulk met heremiet
kreeft, verzameld ca. 5 mijl ten noordwesten 
van Den Helder in juli 1960. Het Rijks

museum van Natuurlijke Historie in Leiden 
had ook nog 3 monstertjes uit de Noordzee 
tussen ongedetermineerd materiaal. 
Dat Podoceropsis nitida in Nederland nog 
maar zo zelden is verzameld, ligt zeker ten 
dele aan de omstandigheid dat er nog maar 
weinig gericht naar gezocht is. Het ziet er 
echter ook naar uit dat de soort in het 
Noordzeegebied al te ondiep water mijdt: 
vrijwel alle vondsten stammen van tenminste 
15 m diep. 

Ter completering van het verspreidingsbeeld 
kan nog worden opgemerkt dat Podoceropsis 
talrijk voorkomt in de allerzuidelijkste 
Noordzee (bv. bij Duinkerken) en in het 
Nauw van Calais, maar niet verder zuid
waarts langs de Franse kust is gevonden. 
Op dezelfde manier vinden we de soort langs 
de hele Schotse en Engelse oostkust, maar 
niet bij Plymouth. De noordgrens van het 
verspreidingsgebied loopt van Noord-Noor-
wegen en IJsland naar de Amerikaanse oost
kust. 

Zoals hierboven al genoemd, komt Podocer
opsis nitida af en toe voor in door heremiet
kreeften bewoonde slakkehuizen. Zoals uit 
Stock's vondst blijkt, kan daarbij een groot 
aantal dieren hetzelfde slakkehuis bewonen. 
De vlokreeftjes zitten gewoonlijk in de top-
winding van de schelp, achter het achterlijf 
van de heremietkreeft, en worden dus gega
randeerd over het hoofd gezien als men het 
slakkehuis niet openbreekt. Over de biologie 
van de associatie is vrijwel niets bekend, 
hoewel zij al bijna 100 jaar geleden voor 
het eerst werd vastgesteld. In 1875 vond nl. 
Metzger (8) ten westen van Helgoland P. 
nitida „op een Wulk, begroeid met Ruwe 
zeerasp, en bewoond door de heremietkreeft 
Pagurus bernhardus". Soortgelijke waarne
mingen zijn sindsdien ook bekend geworden 
van de Schotse westkust (10), de Franse 
noordwestkust (1), de Ierse Zee (5), het 
Skagerrak (2), en de kust van Norfolk (3). 
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De associatie van Podoceropsis nitida met zeegebied zo vele door heremietkreeften be-

heremietkreeften is kennelijk niet obligaat, woonde slakkehuizen zijn begroeid. 

want P. nitida is ook vrijlevend aangetroffen, Podoceropsis nitida is lang niet de enige am-

meestal op ietwat gevarieerde bodems: zand phipode-kostganger van heremietkreeften in 

met veel schelpen, oesterbanken, hydroïden- het Noordzeegebied, hoewel kennelijk wel 

bodems enz. Deze substraten hebben alle de meest algemene. Andere in West-Europa 
gemeen, dat er een goed ontwikkelde epi- gesignaleerde commensalen zijn de Lysianas-
fauna op aanwezig is, vaak met veel hydroï- sidae Orchomenella commensalis (1) en O. 

den. Het lijkt zeer wel mogelijk dat de asso- nana (3), de Stenothoidae Metopa rubrovit-

ciatie van Podoceropsis nitida in eerste in- tata (Vader, ongepubliceerde waarnemingen) 

stantie tot stand is gekomen via de aantrek- en Stenothoides latipes (1), en de Corophii-

kingskracht van de Ruwe zeerasp (Hydrac- dae Corophium bonelli (Vader, ongepubli-
tinia echinata), waarmee juist in het Noord- ceerde waarnemingen) en C. sextoni (13). 

Summary. Podoceropsis nitida (Amphipoda, Photidae), an associate of hermit crabs. 
This paper reviews the distribution of Podoceropsis nitida (Stimpson) in the central and southern North 
Sea; in this area the species is quite common, but largely avoids depths less than 15 m. The only re
cord from Dutch waters is the one by Stock (11), who found 33 specimens in a single Whelk shell, 
tenanted by the hermit crab Pagurus bernhardus. This type of association has also been recorded from 
the German Bight (8), the Skagerrak (2), the Firth of Clyde (10), the Irish Sea (5), the Norfolk coast 
(3), and NW France (1). Usually the specimens of Podoceropsis nitida are to be found in the topmost 
whirl of the shell. 
Other amphipod associates of hermit crabs in western Europe are the lysianassids Orchomenella com
mensalis (1) and O. nana (3), the stenothoids Metopa ruhrovitlata (Vader, unpubl.) and Stenothoides 
latipes (1), and the corophiids Corophium bonelli (Vader, unpubl.) and C. sextoni (13). 
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Vogelpopulaties in een rietland 
P. BOER EN C. N. VENNEKER. 

Rietlanden zijn over het algemeen zeer rijk 
aan vogels, zowel in als buiten het broedsei
zoen. Om daarvan een indruk te geven, ko
zen we „Het Rietbos". Dit terrein, ter groot
te van ongeveer 15 ha ( ± 1700 m lang en 
90 m breed), is gelegen in Noordholland in 
de gemeenten Ondorp, Koedijk en Sint Pan-
cras en is eigendom van de Provinciale Wa
terstaat. Het wordt voor 90% ingenomen 
door riet, dat verpacht wordt aan particu
lieren en ieder jaar na een vorstperiode of in 
maart/april wordt gemaaid. De toegang tot 
het terrein, dat niet bereikbaar is via open
bare wegen, is verboden, 
Om de vogelstand vaa dit rietland te bepa
len, werden van 1966 tot 1968 tellingen ver
richt, terwijl 50 maal in deze periode zoveel 
mogelijk rietvogels met mistnetten werden 
gevangen en geringd. De berekening van de 
grootte van de populatie der soorten werd 
op verschillende wijzen uitgevoerd. In de 
eerste plaats aan de hand van tellingen vol
gens de transsect-methode. In de tweede 
plaats door voor iedere soort bij elke net-
vangst het percentage te bepalen dat het aan
tal teruggevangen geringde exemplaren uit
maakte van het totale door ons op dat 
tijdstip geringde exemplaren; dit percentage 
is dan bij benadering tevens te beschouwen 
als het percentage dat het totale aantal van 
de onderhavige soort bij die netvangst ge
vangen exemplaren uitmaakt van de gehele 
populatie van die soort in het terrein. Voor
dat de laatste methode met succes kon wor
den gehanteerd, werd eerst uitgerekend hoe 

lang een vogel in het broedgebied bleef. De 
twee extremen van iedere reeks berekenin
gen zijn weggelaten, van de overige is het 
gemiddelde bepaald. Alle gemiddelden van 
de jaren 1966 en 1967 in een bepaalde 
maand of periode werden ook weer gemid
deld. 

Een overzicht van het aantal vogels dat ge 
middeld in de periode 1966-1967 voor
kwam, geeft tabel l, waarin evenwel niet zijn 
opgenomen de waargenomen soorten, waar
van het gemiddelde de gehele periode bene
den de 1 bleef: Bruine kiekendief. Blauwe 
kiekendief. Patrijs, Scholekster, Bokje, Wit-
gatje. Oeverloper, Zwarte stern, Visdiefje, 
Ransuil, Gierzwaluw, Veldleeuwerik, Huis-
zwaluw. Kramsvogel, Koperwiek, Tapuit, 
Roodborsttapuit, Grasmus, Tjiftjaf, Kool
mees, Vink, Ringmus en Ekster. Dit over
zicht leidt tot de conclusie, dat jaarlijks van 
25 tot 75 vogels per ha in het rietland voor
kwamen, hetgeen een extreem hoge dicht
heid genoemd mag worden. 
Nadat het riet was gemaaid, kwamen de 
laagste dichtheden voor. De vogels die dan 
bezit namen van dit, thans in een stoppel-
veld veranderde biotoop, waren eenden en 
steltlopers. Hun aantal was afhankelijk van 
de waterstand in het rietland en de water
stand in de omgeving. Een lage waterstand, 
met als gevolg droog land in de omgeving, 
gaf veel snippen en eenden te zien in het 
rietland. In april gingen eenden, steltlopers 
en Graspiepers in het stoppelveld tot broe
den over. Toen het riet in mei wat in de 
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