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In het najaar van 2016 heeft RAVON in samenwerking met de 
KNNV Zwolle een basiscursus visherkenning gegeven aan een 
twintigtal zeer geïnteresseerde aanwezigen. Om de opgedane 
kennis verder in de praktijk te brengen is op 20 augustus jl. 
een excursie georganiseerd in de Westerveldse Aa en de en 
Emmertochtsloot. Hieronder het verslag.

Gemêleerd gezelschap
De te onderzoeken locaties bevinden zich in het gebied 
van Waterschap Drents Overijsselse Delta en Landschap 
Overijssel. Mick Vos van RAVON is afgereisd met de benodigde 
schepnetten en viskennis. Behalve uit Zwolle (KNNV en 
waterschap) en Kampen (Natuurvereniging IJsseldelta) kwamen
enkele enthousiaste en leergierige deelnemers van ver, zelfs 
vanuit Fijnaart in West-Brabant. Om 10 uur hijsen we ons in de 
waadpakken uit het RAVON-busje en gaan met de schepnetten 
te water.

Westerveldse Aa
Eerst inventariseren we de Westerveldse Aa, achter het oude 
hoofdkantoor van voormalig waterschap Groot Salland. Deze 
historische waterloop is de afgelopen jaren door gemeente en 
waterschap weer in ere hersteld met aangrenzende nieuwe 
natuurgebiedjes en zacht glooiende oevers. Nuttig om het 
resultaat hiervan te monitoren! 

We gaan al scheppend door de waterloop. De dikke sliblaag 
maakt het lopen in het begin moeilijk. In het matig begroeide 
tussenstuk krijgen we gelukkig weer vaste grond onder de 

voeten. Hierna volgt een sterk met waterplanten begroeid traject 
met bijzonder veel waterinsecten. In het laatste stuk vangen we 
zoals te verwachten veel zeelten; in het middenstuk onder meer 
snoekjes, vetjes en in het begin vooral kleine modderkruipers, 
brasem, kolblei, baars en enkele marmergrondels. De passanten 
op de fiets of te voet met de hond werpen ons verwonderde 
blikken toe. We geven ze met onze visoogst in de cuvetten graag 
inzicht in de onvermoede diversiteit van de waterloop langs het 
fietspad.

Succesvolle visexcursie in de 
IJsseldelta

Grote modderkruiper in het cuvet. (Foto: Erik van Dijk)

Watergang op Landgoed De Horte. (Foto: Erik van Dijk)

Uitleg over de vangsten. (Foto: Mick Vos)
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Commentaar
Emmertochtsloot
’s Middags rijden we door naar Dalfsen. Langs de Emmertocht-
sloot tussen Landgoed De Horte en het dorpje Hoonhorst 
zijn door het Waterschap en Landschap Overijssel meerdere 
natuurvriendelijkeoevers aangelegd en in het aangrenzende 
natuurgebied zijn verschillende ondiepe poelen gegraven. Ook 
deze blauwgroene inspanning is de moeite van het monitoren 
meer dan waard. We vangen te verwachtten soorten als kleine 
modderkruiper, bermpje, vetje en natuurlijk de algemenere 
soorten als tiendoornige stekelbaars en baars. Opmerkelijk 
was de grote hoeveelheid Amerikaanse rivierkreeftjes. In een 
poel vinden we een populatie kamsalamanders. Verderop in 
het grasland treffen we een prachtig heldergroen gekleurde 
poelkikker. Maar het toppunt van de middag is een poel in een 
door koeien begraasd (natuur)weiland: we vangen hier maar 
liefst 37 grote modderkruipers! Opvallend was dat ze allemaal 
tussen de 14 en 18 cm groot zijn, jongere dieren ontbreken. Ook 
spectaculair was de overvliegende visarend die onze vissen weer 
met een heel ander oog bekijkt. 

Moe maar voldaan
Aan het einde van de middag keren we huiswaarts na een zeer 
leerzame dag. Niet alleen door de leerzame aanwijzingen om 
de vissen en amfibieën te herkennen, maar vooral door het 
verkregen inzicht over de rol van diversiteit in het biotoop voor 
het rijke onderwaterleven.

Erik van Dijk
KNNV Zwolle

Voor de Achterhoekse en Twentse boomkikkertellers van het NEM 
Meetprogramma Amfibieën was door RAVON een excursie op 8 
juli in het Needse Vleer (Gelderland) georganiseerd. Die dag zijn er 
ruim twintig boomkikkers zonnend op de bramen gezien waarvan 
één nogal onfortuinlijke. Op de kop van deze boomkikker zat een 
ongenode gast, die ondanks een groep toeschouwers zich rustig 
zat te voeden met het bloed van de boomkikker.

De mug is niet verzameld maar Jeroen Spitzen van het 
Laboratory of Entomology, Wageningen University & Research 
kon de steekmug determineren. Het gaat vermoedelijk om een 
vrouwtje Culex territans waarvan bekend is dat ze zich voeden 
met het bloed van amfibieën. 

In Nederland zijn er eerder meldingen gemaakt van muggen 
die zich voeden met amfibieën bloed. In 2015 werd er melding 
gemaakt van een heikikker die vermoedelijke door C. territans 
geparasiteerd werd (zie Schubben en Slijm nr 24 pag. 5). In 2009 
een melde Richard Slagboom (2009) een meuzik op van een 
bruine kikker, deze mug is niet nader gedetermineerd. 

Ook in het buitenland is het bekend dat diverse soorten muggen 
parasiteren op amfibieën. In Noord-Amerika (Alabama) is het 
bijvoorbeeld bekend dat drie soort muggen, waaronder twee 
Culex soorten, zich regelmatig voeden met amfibieën en 
reptielenbloed en als vector voor ziektes kunnen dienen. 

Tariq Stark

Boomkikker met ongenode gast

De mug doet zich tegoed aan het bloed van een boomkikker. (Foto: T. Stark)


