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Aalscholver 
Blauwe reiger 
Boomvalk 
Gele kwikstaart 
Graspieper 
 

Grauwe gans 
Groenling 
Havik 
Kapmeeuw 
Kneu 
 

Koolmees 
Ooievaar 
Pimpelmees 
Putter 
Witte kwikstaart 
 

 

Rugstreeppad Middelste groene kikker Bruine kikker 

 

Vos Mol 



 

Slibmos Zilvermos Sponswatervorkje 

 

  

 

Riccia cavernosa  pionierde op de open, permanent vochtige tot natte, zandig-lemige  

rivierklei. Het vormde een onderdeel van de Slijkgroenassociatie. Sponswatervorkje 

vormt platte, enkele centimeters grote, kristalkleurige lichtgroene rozetten. Het 

kristalkleurige voorkomen wordt veroorzaakt door het sponsachtige karakter van het 

mos, dat vol holten zit.  

Riccia is een thalleus levermos. Een thallus is een afgeplat plantenlichaam met 

vertakte tongvormige lobben. Er is geen differentiatie in stengel en bladeren. Het 

thallus groeit plat op de grond en zit aan de onderkant met rhizoïden vastgehecht. De 

antheridiën en archegoniën van watervorjkjes worden gevormd in holten in het 

thallus. Ook de sporenkapses zitten volledig in de plant verzonken. De sporen komen 

pas vrij als de plant van ouderdom vergaat. 

 

Bladvlo:  Livia Juncorum op Zomprus Groen muntgoudhaantje op Munt 

 



 

 

De groene muntgoudhaan leeft zowel als larve als volwassen kever van de bladeren van 

de munt (geslacht Mentha). De kever is hier in de Millingerwaard in zijn favoriet biotoop. Ze prefereert 

vochtige, maar zonnige omgevingen, vaak wordt de soort aangetroffen langs de waterkant, waar ook 

munt het liefst groeit.  

Foto: Martien 

 

 Foto: Martien. Gal van de Russenbladvlo. 



 

Russenbladvlo 

Bladvlooien 
(Psyllidae) zijn 
nauwe verwanten 
van de bladluizen. 
Ze lijken een beetje 
op een kruising 
tussen een bladluis 
en een 
(dwerg)cicade, 
alleen kunnen de 
imago's heel goed 
springen. 
 

 

Ze verplaatsen zich dan ook vaker springend dan vliegend.  
Volwassen dieren krijg je daarom maar zelden te zien. 

 

De larven echter zijn niet zo springerig 
en die vallen dan ook veel eerder op. 
Er zijn een heleboel soorten en de meeste 
lijken sterk op elkaar.  
Maar omdat heel veel bladvlooien slechts 
één waardplant gebruiken, 
zijn ze te herkennen aan de plant waarop ze 
leven. 

Gal van de Russenbladvlo → 

 

 

 

  

 

Aardbeiklaver 
Basterd klaver 
Berenklauw 
Blaartrekkende boterbloem 
Blauw glidkruid 
Blauwe waterereprijs 
Cichorei 
Cypreswolfsmelk 

Fijne waterranonkel 
Fioringras 
Fraai duizendguldenkruid 
Gewone waterbies 
Glanshaver 
Glanzig fonteinkruid 
Goudzuring 
Grote klit 

Grote wederik 
Grote weegbree 
Harig knopkruid 
Heelblaadje 
Heen 
Heggenduizendknoop 
Holpijp 
Hondstong 



Duinriet 
Echt bitterkruid 
 

Grote waterweegbree 
 

Hop 
Hopklaver 
 

 

IJzerhard 
Kattendoorn 
Kattenstaart 
Klein streepzaad 
Klein vlooienkruid 
Kleine klaver 
Late stekelnoot 
Liesgras 
Liggende ganzerik 
Mannagras 
Moerasbeemdgras 
Moerasdroogbloem 
 

Moeraskruiskruid 
Moeraszuring 
Naaldwaterbies 
Ossentong 
Paardenbloem 
Pastinaak 
Pijlkruid 
Platte rus 
Poelruit 
Puntkroos 
Reuzenberenklauw 
 

Ridderzuring 
Rietgras 
Rode klaver 
Basterd klaver 
Rode ogentroost 
Rode waterereprijs 
Rosse vossenstaart 
Ruw beemdgras  
Kropaar 
Scherpe zegge 
Sikkelklaver 
Slanke waterweegbree 
 

 

Slijkgroen 
Smalle waterpest 
Smalle weegbree 
Steeliep 
Stijve waterranonkel 
Veldzuring 
 

Vijfvingerkruid 
Viltig kruiskruid 
Watermunt 
Watermuur 
Watertorkruid 
Wilde marjolein 
 

Wilde reseda 
Witte klaver 
Zilte greppelrus 
Zilverschoon 
Zomerfijnstraal 
Zwanenbloem 
 

 

Hoge PH gehaltes. 

In de eerste kleiput uit 1997 werd een pH van 9 gemeten. Een volgende plas had een pH van 7. 

De plassen waren begroeid met  volledig ondergedoken waterplanten. Zij moeten anorganische 

koolstof uit het water of eventueel uit de bodem opnemen. Zij kunnen vooral in hun directe 

omgeving flinke schommelingen in de anorganische C-concentratie veroorzaken. Overdag overheerst 

de fotosynthese [en dus de C-opname] en neemt de concentratie af. ’s Nachts is er geen 

fotosynthese;  de C-concentratie neemt dan weer toe;  doordat planten CO2  die bij ademhaling 

vrijkomt, aan het water afgeven. 

Het koolstofmetabolisme veroorzaakt grote schommelingen in de pH, die echter tegengesteld zijn 

aan die van de anorganische C-concentratie: de pH stijgt overdag en daalt ’s nachts. Doordat hier een 

grote dichtheid is van onderwaterplanten, veroorzaakt de dagelijkse pH en C  fluctuaties 

omstandigheden waardoor vele andere organismen hier niet kunnen leven. Zo remt het de groei van 

fytoplankton, hetgeen de helderheid van het water ten goede komt. 

Glanzig fonteinkruid en Waterpest, Gewoon kranswier komen veel voor in door bicarbonaat 

gedomineerd water 



Kranswiervegetaties 

 

Chara’s  houden van hard  [kalkrijk], 
alkalien water.  Het kranswier 
verspreidde een sterke geur. In Amerika 
worden kranswieren wel  “skunkweed”  
genoemd.  De geur wordt veroorzaakt 
door stoffen met zwavelverbindingen, 
zoals thiolen, die door kranswieren 
worden uitgescheiden. Aan deze stoffen 
wordt een allelopathische werking d.w.z. 
een chemische afweerwerking 
toegeschreven.  Er kwamen in het veld 
kranswieren geen andere waterplanten 
voor. 
 

 

 

Foto: Piet Smeets 



Associatie van Gewoon kranswier [Charetum vulgaris] 

Het kranswier in de kleiputten manifesteerde zich als pionierbegroeiing . Gewoon kranswier 

produceert grote hoeveelheden voortplantingsorganen. De geslachtelijke  voortplanting was 

zichtbaar door oösporen die we in grote hoeveelheden aantroffen.  Ze komen terecht  in het 

bodemslib en in drooggevallen grond waar ze hun kiemkracht vele jaren kunnen behouden. 

Het water was matig voedselrijk, basisch en helder.  De op verschillende plaatsen zichtbare ijzerrijke  

kwel van rivierwater heeft als effect dat fosfaat wordt gebonden. In kwelmilieus kunnen planten 

daarom bijna geen fosfaat opnemen, zelfs al is de feitelijke hoeveelheid fosfaat in het systeem groot. 

Het kwelwater is bovendien rijk aan gemakkelijk opneembare koolstof in de vorm van bicarbonaat. 

Het Kranswier draagt zelf aan de helderheid bij. Kranswier stabiliseert  haar milieu. De 

bodembedekkende begroeiing verhindert de opwerveling van bodemdeeltjes en de omwoeling van 

de bodem door karperachtige vissoorten zoals de Brasem. Ook de door ons waargenomen snoek 

draagt daar predatie van witvis bij aan de helderheid van het water. Tenslotte geven de kranswieren 

een beslissende bijdrage aan de helderheid doordat ze de  groei van microscopische algen  remmen 

doordat ze voedingsstoffen aan het water onttrekken en zwavelhoudende verbindingen uitscheiden. 

 

Mannelijke bloemen van de Waterpest voor het eerst in Nederland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de Millingerwaard troffen we mannelijke bloempjes aan.  We verbaasden ons over 

de grootte van de stuifmeelkorrels. Dit wordt veroorzaakt doordat op de 

In onze streken zijn alleen vrouwelijke planten ingevoerd. Deze 

hebben een in de bloeischede zittend, eenhokkig vruchtbeginsel 

met daarop een lange steel, die de stijl bevat en waarop aan de 

top de overige bloemdelen zitten. Terwijl in Europa vrijwel alleen 

vrouwelijke planten ingeburgerd zijn [behalve op een plek in Oost-

Europa], wordt uit Japan een invasie van mannelijke planten 

gemeld. 

De bij ons niet voorkomende mannelijke planten onderscheiden 

zich in bloeiende staat doordat de bloemen al in de knop loslaten, 

naar het wateroppervlak stijgen en daar opengaan, waarna ze 

vrijzwemmend voor bestuiving zorgen  Bron: ecologische flora bladz.. 236 

 



stuifmeelkorrels stekeltjes zitten. Deze zitten dicht opeen. Het water kan de lucht 

ertussen  niet verdringen. Zo kan het stuifmeel niet door water worden bereikt. 

De mannelijke bloemen gaan openen, als ze aan de wateroppervlakte komen. De 

helmknoppen springen open en het stuifmeel wordt over het wateroppervlak 

verspreid. Het stuifmeel dobbert hier rond totdat het een stempel bereikt. 

 

 

 

 

 Kleiput gegraven in 1997.  

 

 

Zwanenbloem, een bloem met negen meeldraden. 

De bloem van de Zwanenbloem bestaat uit twee kransen die een 

bloemdek vormen. Wegens hun gelijke kleur spreekt men van een 



bloemdek, maar aangezien de bloemdekbladen van de buitenste 

krans wat korter zijn dan die van de binnenste krans, zijn de termen 

kelk en kroon niet per se onjuist. Ongewoon is het aantal 

meeldraden, namelijk negen, waarvan telkens twee voor de 

buitenste bloemdekbladen staan en één voor de binnenste. Pas na 

het stuiven worden de stampers van dezelfde bloem voor 

bevruchting ontvankelijk. De zes flesvormige, bovenstandige 

vruchtbeginsels zijn aan de voet met elkaar vergroeid en aan de top 

versmald in een schuin naar buiten wijzende stijl die een 

knotsvormige aanvankelijk witte stempel draagt.  

 

Associatie van Glanzig fonteinkruid [Potametum lucentis] 

 



 

Een gedeelte van de kleiput 
bestond uit rechtopgaande 
planten van Glanzig 
fonteinkruid. Het heldere, 
carbonaatrijke , mesotrofe  
en matig ionenrijke  water 
begunstigt Glanzig 
fonteinkruid 

Watertorkruidassociatie  [Rorippa-oenanthetum]. 

Micro Baobabs in de Millingerwaard 
Bij de volgende kleiput was een brede strook langs de oever drooggevallen. Het substraat bestond uit 

weke, niet venige kleigrond. Watertorkruid kiemt alleen op droogvallende plekken. Het is hier de 

meest uitgesproken pionier 

  



 

Slijkgroenassociatie [Eleocharito acicularis limoselletum] 

In het in 2005 afgegraven gedeelte van de Millingerwaard  lagen nog enkele plassen. 

Het in de winter onder water staande gedeelte lag nu droog. Door de daling van de 

waterspiegel was het bodemoppervlak dicht geslagen  door bezinking van fijne 

bodemdeeltjes. Er was hier een profiel met een zandige ondergrond en een kleiig 

toplaagje. De planten hadden een geringe afmeting en zijn gespecialiseerd in het 

uitbaten van de voedselrijkdom van het bovenste bodemlaagje.  Slijkgroen neemt er 

een belangrijke plaats in.   

 

 

Daarnaast de 
mossen 
←Sponswatervorkje 
en Slibmos→.  
 

 

 

 

Ook Klein vlooienkruid en 
Bruin cypergras  zijn 
kensoorten. Rode en 
Blauwe waterereprijs, 
Moerasdroogbloem, 
Greppelrus, Zomprus, 
Blaartrekkende 
boterbloem, Reukelose 
kamille, Knopig 
duizendknoop, Veerdelig 
tandzaad, Goudzuring, 
Akkerkers, Fioringras en 
Moerasvergeetmijnietje 
complementeerden 
 het beeld. 
 

 
 



 

Op verschillende plaatsen liepen 
Rugstreeppadden snel voor ons 
uit wat een opmerkelijk gezicht is. 
Een foeragerende rugstreeppad is 
tamelijk actief en heeft een 
opvallende, bijna muis-achtige tred. 
De rugstreeppad legt door zijn grote 
activiteit behoorlijke afstanden af, 
waardoor hij snel nieuwe terreinen 
weet te koloniseren. Dat is wel nodig 
want hij is een echte pioniersoort. Hij 
heeft zich bovendien gespecialiseerd 
in een snelle ontwikkeling  

 

D e rugstreeppad zet de eitjes net als de gewone pad af in zogenaamde eiersnoeren 

die een lengte kunnen bereiken van ongeveer 1 tot 2 meter. Het kikkerdril bestaat uit 

één of twee rijen eitjes, in totaal kan het legsel 2800 - 4000 eitjes bevatten, die een 

dikte hebben van ongeveer 4 tot 6 millimeter[. Het wordt op de bodem afgezet in 

ondiepe wateren tot 20 centimeter. De eitjes komen bij een hoge watertemperatuur al 

na twee dagen uit, maar bij koele omstandigheden kan het tot twee weken duren. De 

ontwikkeling van de rugstreeppad gaat bijna twee keer zo snel als die van soorten 

als de gewone pad, waarbij de eitjes pas na twee tot drie weken uitkomen. De larven 

zijn bij het uitkomen zo'n 6 tot 8 millimeter lang, ze leven solitair maar omdat ze 

allemaal de ideale plek van een water opzoeken komen ze soms in groepen voor. Ze 

zijn zwart en leven voornamelijk op de bodem. Al na drie weken kunnen ze 

zich metamorfoseren, maar onder ongunstige omstandigheden hebben ze tot drie  

maanden nodig. 

 

Waterschorpioen 
Grote spinnende watertor 

Staafwants 
Snoek 

Gewoon bootsmannetje 
Basterd zandloopkever 
Gewone poelslak 

Knopsprietje 10-30 korte tsjirpen in volume toenemend, gelijkend op het opwinden van een 
klok 

Bruine sprinkhaan 6-10 tjirpen  Het tandradje. 

Ratelaar Aanzwellend ratelen 3x herhaald 

Gewoon spitskopje  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rugstreeppad#cite_note-NOL-2


 

Hier op de onbewerkte buitendijkse 
graslanden is aardbeiklaver op zijn 
plaats. Onder de Nederlandse 
Klaversoorten bewoont de 
Aardbeiklaver de meest natuurlijke  
milieutypen. 
De “blozend” roze bloemkroon is 
vleeskleurig. Na de bloei groeien de 
kelken aan de bovenzijde sterk 
bultvormig uit, zodat een bolvormig  
hoofdje van teruggekromde, wollig 
behaarde, vuilroze tot purper 
gekleurde blazen ontstaan, dat op 
een framboos lijkt. De opgeblazen 
kelk doet als luchtzak dienst bij 
vruchtverspreiding door wind en 
water.  

 

Koninginne page 
Icarusblauwtje 
Atalanta 

Groot  koolwitje 
Klein koolwitje 
Dagpauwoog 

Bruin zandoogje 
Oranje zandoogje 
Kleine vos 

 

 

 

Gewone pantserjuffer 
Grote keizerlibel 
Bruine glazenmaker 
Lantaarntje 
Watersnuffel 
Azuurwaterjuffer 
Gewone oeverlibel 
Bruinrode heidelibel 
Bloedrode heidelibel 
Houtpantserjuffer 

 

 


