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De kopij begint zo langzamerhand binnen te druppelen, hieronder twee meldingen 
van soorten die (weer) gevonden zijn. 
 

Ad Kuijpers stuurde het volgende berichtje door: 
 

Procladius crassinervis 

Eerste vondst in spaarbekken Petrusplaat van Waterwinningbedrijf 

Brabantse biesbosch op 18-06-1997. 

 

Gedetermineerd door:  Ad Kuijpers 

Gedetermineerd met Langton 1991. 

Gecontroleerd door:  Henk Vallenduuk 
 
 

Alexander Klink meldt een oude bekende 
Een oude bekende is weer terug in de rivier. In oude afzettingen (5000 - 270 

jaar geleden) is de Orthocladiinae Symposiocladius lignicola een algemene 

verschijning. Deze soort mineert in vers hout en heeft daar een gudsvormig 

mentum voor. In mei 2000 is voor het eerst weer een levende larve verzameld 

in Waal ter hoogte van de Kaliwaal bij Leeuwen. De larve zat in een wilgetak 

die in het water hing. De larve is te determineren met Wiederholm. 
 
 

Bram bij de Vaate deed een opmerkelijke vondst in Roemenië 
deze is te lezen in Lauterbornia 38 van 15 06 2000 

 

Range extension of the Asiatic clam Corbicula fluminea was observed in 

the River Danube. On october 30, 1999, 26 living specimens were found in 

the downstream reaches  (river km 238) being the first observation of the 

species in Romania. 
 
 

Barend van Maanen meldt dat de mosselwants Aphelocheirus 

aestivalis, nu ook in de Niers in Noord Limburg is aangetroffen. De soort 

heeft zichtbaar gereageerd op de waterkwaliteitsverbetering. 

 

 

Het RIZA organiseert een macrofauna ringonderzoek: 
Voor het laatste kwartaal van 2000 staat een ringonderzoek macrofauna 

gepland: meer informatie en opgave bij Steven van der Velde RIZA IMLK  

tel: 0320-298443 

 

Verder nog een verzoek om waarnemingen Dikerogammarus 

haemobaphes door te geven aan Marianne Greijdanus van het RIZA 



0320-298525, klopt het dat deze soort meer in stilstaand water wordt 

gevonden en Dikerogammarus villosus meer in stromend?? 

 

Het Rijn-Main-Donau kanaal blijft voor verassingen zorgen: 
Myra Swarte meldt een nieuwe platworm Dendrocoelum 

romanodanubiale. Gevonden langs het hele Rijnstroomgebied. Herkenning 

is m.b.v. de beschrijving in Lauterbornia 15 (Wienzierl & Seitz) niet moeilijk 

omdat de soort twee onregelmatige, naar achter wijkende rijen ogen bezit. 

 

Heb jij nog nieuws??? Mail dan macrofauna@hotmail.com en 

maak je vakgenoten attent op deze nieuwsmail!!! 
 


