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plexen van Grove den, verschillende soorten 
loofhout en hakhoutbosjes een rijk gevari
eerde vogelpopulatie ontstaan. Bovendien 
benutten de h ier broedende vogels de aan
grenzende sleedoom -m eidoornheggen en 
de wei- en hooilanden veelvuldig om  te foe- 
rageren. D e samenstelling van de vogelbe- 
volking op de bergjes is aangegeven in tabel 
2. H et blijkt dat, op de Grauwe vliegenvan
ger en de Bosrietzanger na, alle soorten die 
in de heggenlandschappen w erden aangetrof
fen, zich ook in de bossen thuis voelen. D aar
naast zijn er echter enkele, die uitsluitend 
in bosjes broeden. De meest opvallende 
hiervan zijn G rote lijster, Nachtegaal, G roe
ne en G rote bonte specht, Boompieper, F lu i
ter, G oudhaantje, Zwarte mees en Wiele
waal.
Vanzelfsprekend zijn ook de dichtheden in 
de bergbosjes anders dan in de heggen. Dit 
blijkt nog eens duidelijk u it het in tabel 2 
gegeven inventarisatieoverzicht. Hierin is 
voor elke soort het aantal broedparen aan
gegeven. H et teken +  duidt aan, dat de 
soort wel is gezien, m aar niet ais broedvo- 
gel kon worden vastgesteld.
U it dit overzicht blijkt niet alleen, dat het 
bos rijk is aan broedparen, m aar bovenal, 
da t het aan tal soorten, 40 en 34 voor 
de Groeningse resp. de Vortum se Berg
jes, voor terreinen van betrekkelijk geringe 
om vang hoog is. Behalve de variatie in de 
vegetatie van het bos zelf en de randwer- 
king is ook, zoals eerder werd opgemerkt, de 
overgang van de „bergen” naar het om rin
gende land, da t ais voedselterrein waardevol 
is, van groot belang. H et natuurreservaat 
vorm t daarom  ook ornithologisch gezien een 
bestanddeel van wezenlijke waarde in het 
heggenlandschap.
Bij de behandeling van de heggen werd reeds 
opgem erkt, dat vooral de uitgesproken zang- 
vogelsoorten in de inventarisatielijst zijn op
genomen (met uitzondering van de kraai-

achtigen). A ndere soorten werden wel ge
zien, m aar het bleek niet steeds mogelijk 
vast te stellen of het hier broedvogels be
trof. In de heggen broedden evenwel zeker 
Zw arte kraai, Ekster, Holenduif, Tortelduif 
en een enkele Steenuil. N iet waargenomen 
m aar wel bekend van de bosranden is de 
Nachtzwaluw.
H et aantal weidevogels in de merendeels 
weelderig ontwikkelde hooilanden was zeer 
laag: er w erden slechts enkele broedparen 
van de Kievit gezien en in de nabijheid van 
de M aasoever werd de Kwartelkoning ge
hoord. Deze kwam  talrijker voor in de voch
tiger landerijen van de Oeffeltse Weiden. 
Deze vorm den ook het enige gebied waar 
Rietzanger, Kleine karekiet, W aterhoen, Zo- 
m ertaling, Slobeend en Kwartel w erden ge
signaleerd. De W ilde eend was hier talrijk, 
waarbij het ene in de Groeningse weiden 
waargenom en p aar pover afstak. Fazan t en 
Patrijs zijn in het hele gebied in klein aantal 
aanwezig, vooral in het heggenlandschap, de 
Fazant w ordt ook in het bos aangetroffen. 
Roofvogels w aren schaars; in het terrein van 
onderzoek w aren enkele Torenvalken en een 
p aar Boom valken constant aanwezig. Die 
mogen wel ais broedvogels beschouwd w or
den. Daartegenover golden de eenmalige 
waarnem ingen van Buizerd en Smelleken 
slechts toevallige bezoekers. Graspieper, 
Veldleeuwerik en W itte kwikstaart huisden 
in zeer klein aantal langs de M aasoever, bei
de laatstgenoem de soorten ook in de direc
te omgeving van de dorpen. In  de dorpen 
zelf kwam, naast Huismus en Spreeuw, ook 
de Turkse tortel veel voor. Vermelding ver
dient ook de Zw arte roodstaart van een boer
derij in Sambeek, evenals de 2 Grauwe gor
zen in de Zurepasweiden bij Vortum . (Een 
exem plaar van deze soort werd gezien ten 
westen van  Well). Gierzwaluwen vlogen re
gelmatig boven het terrein, evenals Huis-, 
Boeren- en Oeverzwaluwen. De laatsten nes
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telden in grote aantallen in de steile M aas
oevers. Bij deze oevers w erden ook enige 
malen een Blauwe reiger en een Kleine ka- 
rekiet waargenomen. Boven de rivier vlogen 
behalve de zwaluwen veel Kokmeeuwen en 
zo nu en dan enige Zw arte sterns. De m eeu
wen bezochten veelvuldig open akkerland en 
pas gemaaid hooiland, evenals Spreeuwen, 
Kauwtjes en de zich aan het einde van de 
broedtijd alweer verzamelende Kieviten. 
Ornithologisch gezien vorm en de Groening
se en V ortum se Bergjes m et het aangren
zende M aasheggenlandschap een milieu, dat 
vooral waardevol is door de eigen structuur 
van een soorten- en individuenrijke zangvo-

gelbevolking. Deze is vooral te danken aan 
de aanwezigheid van grote complexen aan
eengesloten heggen met een rijk gevarieer
de floristische samenstelling. In  de beste stuk
ken kom en in 2 km heg alle karakteristieke 
vogelsoorten voor. Bovendien w ordt door de 
randwerking de populatiedichtheid belang
rijk vergroot.
Deze factoren maken dit fraaie gedeelte van 
ons rivierengebied ook in ornithologisch op
zicht uiterst waardevol en versterken de 
reeds eerder op landschappelijk en botani
sche gronden aangevoerde motieven voor 
een verantw oord beheer ais reservaat.

De buitendijkse oesterputten bij Yerseke ais 
vindplaats van zeldzame zeewieren

P. H. N IEN H U IS.

(Mededeling nr. 91 van het D elta Instituut voor Hydrobiologisch Onderzoek, Yerseke)

Yerseke, een dorp op Zuidbeveland aan de 
Oosterschelde, is al tientallen jaren het cen
trum  van de N ederlandse oestercultuur. Aan 
het einde van de 19e eeuw is men serieus 
begonnen m et dit bedrijf. G rote delen van 
de kom van de Oosterschelde werden in die 
tijd aan de vrije visserij onttrokken en in 
pacht gegeven aan hen die oesterkweker wil
den worden. Yerseke is in die jaren explo
sief gegroeid en een hoog percentage van 
de beroepsbevolking vond zijn brood in de 
schelpdierencultures. O ok het aanleggen en 
bouwen van de oesterputten stam t uit de pe
riode rond de eeuwwisseling.
De Nederlandse oestercultuur werd (en 
wordt) bijna uitsluitend in de Oosterschelde 
uitgeoefend. Het oostelijk deel van deze zee
arm, de zogenaamde „kom ”, speelde daar
bij de belangrijkste rol. E r zijn verschillen

de redenen aan te geven w aarom  juist in dit 
gebied het kweken van Oesters zo to t bloei 
kon komen.
H et zoutgehalte van het Oosterscheldewater 
was hoog (boven 1 6 ,5 ° /00 Cl’) en vertoon
de slechts geringe schommelingen. Veel van 
het water dat bij eb de kom  van de Ooster
schelde in westelijke richting verlaat, komt 
er bij de volgende vloed weer in terug. Deze 
schommelende beweging van de watermassa 
is mogelijk doordat er geen instrom end zoet 
water in kom t dat een doorstrom ing in wes
telijke richting zou kunnen veroorzaken. De 
pendelende beweging van het water voor
komt een snelle verstrooiing van de oester- 
larven en m aakt bovendien een snelle ver
warming van het water bij gunstig weer mo
gelijk. De kom  van de Oosterschelde is nog
al ondiep en bij laag water zijn er uitgestrek
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Fig. 1. Buitendijkse oesterputten in de Oosterschelde bij Yerseke, gezien bij laagwater. 
L inks op de voorgrond een stapel oude ,,collecteurs”. Foto R . H . G. Kleingeld.

te droogvallende gronden te  zien. Deze slik
ken nemen gemakkelijk w arm te op en staan 
dat op hun beurt weer af aan het water. Ook 
het omgekeerde vindt echter plaats: in de 
winter daalt de tem peratuur van het water 
in de kom  verder dan die van het N oord
zeewater.
De strenge winter 1962-1963 m aakte ech
ter in één klap vrijwel een einde aan de cul
tuur. Vele Oesters vroren in die barre m aan
den dood: een aantal kleine oesterkwekers 
besloot toen om er m aar mee op te  houden. 
De dreigende sluiting van de Oosterschelde 
in 1978 m aakte nieuwe investeringen nau
welijks meer lonend. M aar dat was nog niet 
alles. In  1964 werd de Grevelingendam  ge
sloten. H et gevolg was dat het door de Rijn 
en de M aas aangevoerde rivierwater dat via 
het Volkerak naar het zuiden afzakte nu niet 
m eer door de Grevelingen n aar zee kon wor
den afgevoerd, m aar rechtstreeks in de Oos
terschelde terecht kwam. Bij hoge rivieraf- 
voeren werden in de w inter van 1965-1966 
zoutwaarden bereikt van 9 - l l ° / 00 C l’ (1).

D it zoutgehalte lag veel te  laag voor de Oes
ters. In  decem ber 1966 herhaalde het ver
schijnsel zich. D it betekende de genadeklap 
voor vele kwekers. De hoge stapels zwart- 
geteerde zeven, de rijen verbrokkelde dak
pannen en de vervallen loodsen en steigers 
die we nu langs de w aterkant kunnen vin
den wijzen alle terug n aar betere tijden in 
het oesterbedrijf.
D oor de sluiting van de V olkerakdam , die 
het rivierwater via het H aringvliet naar de 
Noordzee dwingt, is de verzoetende invloed 
op de Oosterschelde opgehouden. Nog acht 
jaar lang zal de Oosterschelde zeewater van 
een hoog zoutgehalte bevatten. D aarna gaat 
de dam  in de Oosterschelde dicht. 
Natuurwetenschappelijk gezien is de omge
ving van Yerseke, en dat geldt m et nam e 
voor de buitendijkse oesterputten, altijd zeer 
interessant geweest. De beschutte ligging in 
de kom van de Oosterschelde, het hoge zout
gehalte en de hoge zom ertem peratuur van 
het w ater vorm den stuk voor stuk factoren 
die niet alleen voor de oesterteelt m aar ook
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voor zeer veel andere organismen gunstig 
werkten. Z eer belangrijk voor het voorkom en 
van allerlei vastzittende dieren en planten is 
ook de grillige en gevarieerde bouw van de 
putten, w aardoor talloze „niches” ontston
den.
Hoe zien die buitendijkse oesterputten er 
eigenlijk uit? H et zijn grote rechthoekige bas
sins ( ±  40 X 50 m 2) omgeven door een 
lage wal, vaak van kalksteen. De putten 
liggen in de gerijzone; de ongeveer 1 m hoge 
dammetjes worden een paar uur vóór laag 
w ater zichtbaar en worden later door de 
vloed weer overspoeld. Bij hoogwater staat 
er ongeveer 2 à 3 m w ater boven de oester
putten. Fig. 1 geeft een overzicht van een 
aantal putten, gezien bij laag water. De oes

terputten zijn dikwijls door gemetselde 
m uurtjes onderverdeeld in een aantal vak
ken. De m eeste bassins kunnen door middel 
van zeer smalle sluisjes in de omwalling hun 
water spuien. De sluisjes kunnen m et een 
ijzeren klep worden afgesloten.
De oesterkwekers gebruikten de buitendijkse 
putten voor het opslaan van de collecteurs 
(witgekalkte dakpannen). Deze dakpannen 
hebben een tijdlang op de oestergronden in 
de kom  van  de Oosterschelde gelegen. W an
neer de oesterlarven van een vrijzwemmend 
bestaan overgaan op een vastzittend leven 
vestigen ze zich o.a. op deze dakpannen. 
Deze w erden vervolgens overgebracht naar 
de oesterputten. D aar w erden de kleine oes- 
tertjes van de pannen afgestoken en tijdelijk

Fig. 2. E en  sluisje waardoor m en een oesterput kan laten leeglopen. Guirlandes van het 
Knotswier hangen bij laagwater vanaf de sluiswand naar beneden. Foto R . H. G. K lein
geld.
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bewaard op grote zeven, rechthoekige hou
ten ram en bespannen met fijn ijzergaas. D e
ze zeven („ziften”) werden opgestapeld in 
de buitenputten.
N a 1963 zijn de buitendijkse oesterputten 
van lieverlee in onbruik geraakt. Biologisch 
gezien vorm en ze echter nog steeds een bij
zonder aantrekkelijk milieu, dat bovendien 
de laatste jaren nauwelijks meer verstoord 
wordt. M en kan zich allerlei situaties voor
stellen: gesloten putten die perm anent wa
ter bevatten, m aar ook bassins die lang
zaam  leegstromen gedurende de ebfase van 
het getij. De gemetselde stroom geulen in de 
putten, de steile wanden van de sluisjes m aar 
ook de poeltjes in het slik waarin het water 
dat u it de bassins stroom t terecht kom t, vor
men een groot aantal verschillende habitats. 
Jaren geleden gaf Korringa (3) een overzicht 
van de fauna die in en bij de Zeeuwse oes
terputten voorkomt. Alleen al op, in en tus
sen de oesterschelpen vond hij zo’n 130 soor
ten ongewervelde dieren, zoals sponzen, 
bloemdieren, wormen, schaal- en schelpdie
ren, zeesterren, mosdiertjes en manteldieren, 
in bonte verscheidenheid.
O ok de wiervegetatie is bijzonder rijk aan 
soorten. D aarover willen we het verder heb
ben. V an  de meer dan 200 soorten zeewie
ren die autochthoon in het Deltagebied zijn 
aangetroffen, kan ongeveer de helft bij Y er
seke in en rondom  de oesterputten gevonden 
worden. Niet alleen de grote diversiteit in 
de flora m aar vooral het voorkom en van 
een aantal voor Nederland zeldzame algen 
bestem pelt de putten tot een bijzonder bio
toop.
De reeds eerder genoemde com binatie van 
m ilieufactoren heeft er voor gezorgd dat een 
aantal wiersoorten met een hoofdzakelijk 
zuidelijke verspreiding in de Oosterschelde 
vrijwel de noordgrens van hun verspreidings
gebied bereiken. Sommige soorten gaan nog 
iets door naar het noorden, m aar langs de

kust van Scandinavië w orden ze niet meer 
gevonden. Den H artog (2) heeft reeds op dit 
verschijnsel gewezen. De soorten waarom 
het gaat zijn de volgende: het Viltwier, Co
dium fragile, een  groenwier dat alleen in de 
Oosterschelde algemeen is; de bruinwieren 
Dictyota dichotoma, de zeer zeldzame Tao
nia atomaria en verder Sphacelaria fusca en 
Cladostephus spongiosus. De beide laatstge
noemde soorten komen ook langs het zui
delijk gedeelte van de kust van Scandinavië 
voor. H et zijn vooral de roodwieren die het 
unieke algologische karak ter van de Ooster
schelde beklemtonen: de zeer zeldzame 
Chondria dasyphylla  en Chondria tenuissima, 
de zeldzame Griffithsia devoniensis en G. 
barbata, het alleen in de Oosterschelde ta 
melijk algemene Tongwier, H ypoglossum  
woodwardii. O nder de roodwieren is nog een 
aantal zuidelijke soorten w aarvoor de Oos
terschelde in N ederland het optimale biotoop 
vormt: G elidium  pusillum, Gracilaria ver
rucosa, Rhodochorton floridulum, Catenella 
repens en Bostrychia scorpioides. A chter de
ze dorre opsomming gaan planten schuil van 
dikwijls grote schoonheid. Enkele van de 
genoemde wieren zijn de laatste jaren niet 
meer teruggevonden. H et is best mogelijk dat 
de verzoeting van het O osterscheldewater in 
de jaren 1965 en 1966 hier de schuld van 
is.
Sinds enkele jaren doen wij oecologisch on
derzoek aan de wiervegetatie van de putten. 
In  zoveel mogelijk verschillende habitats zijn 
perm anente proefvlakten uitgezet die eens 
in de m aand met behulp van een plantenso- 
ciologische methode worden gecontroleerd 
door J. M. V erschuure van het D elta Insti
tuut. W aarnemingen aan chemische en fy
sische eigenschappen van het w ater worden 
eveneens gedaan.
Eén perm anent proef vlak is uitgezet op een 
lage wal die rondom  een oesterput loopt. 
Twee keer per dag valt het dijkje droog om
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vervolgens door de opkom ende vloed weer 
gedurende een aantal uren overstroomd te 
worden. De bovengroei van het proefvlak 
bestaat voor vrijwel 100%  uit meer dan 50 
cm lange planten van het Knotswier (A sco
phyllum  nodosum). O p Ascophyllum  komt 
een steeds zeldzam er wordend roodwiertje 
voor: het R ond buiswier (Polysiphonia lano
sa) een epifyt die uitsluitend groeit op deze 
gastheer. Ais we het Knotswier wat opzij 
duwen, w orden de onderliggende stenen van 
de glooiing zichtbaar. De brokken steen zijn 
geheel overtrokken m et een bont tapijt van 
wieren. B loedrode korsten van het W ijnrood 
korstwier (Hildenbrandia prototypus) wor
den afgewisseld door rose verkalkte plakka
ten van het K alkkorstw ier (Lithothamnion  
lenormandii) en zwartbruine plekjes Korst
wier (Ralfsia verrucosa). A an de zijkanten 
van de stenen en gedeeltelijk ook wel er bo
venop, groeien de fluweelachtige kussens van 
het R ood pluchewier (Rhodochorton purpu
reum  en de zeldzame Rhodochorton floridu
lum) en F ijn buiswier (Polysiphonia urceola
ta) m et hier en daar w at Hollands hoorntjes- 
wier (Ceramium deslongchampsii). Bruine 
sprietige kolonies van M oswier (Cladoste
phus spongiosus) en Sphacelaria-soorten 
completeren het mozaiek.
De Vilvoordse kalksteen w aarop al deze zee
wieren groeien is een ideaal substraat. Hij 
is vrij zacht en poreus en houdt daardoor 
veel vocht vast. H et ruwe oppervlak biedt 
gemakkelij ke vasthechtingsmogelij kheden.
De onregelmatige vorm  van de stenen heeft 
er voor gezorgd dat er een groot aantal 
hoekjes en gaatjes ontstond waarin allerlei 
wieren m et hun specifieke eisen zich kon
den nestelen. V roeger werd kalksteen uit 
Vilvoorde veel gebruikt voor dijkbekledin- 
gen. N a de ram p van 1953 wordt het echter 
niet m eer toegepast. Tegenwoordig gebruikt 
men uniform e m aterialen ais asfalt en beton, 
w aardoor de soortenrijkdom  sterk is vermin

derd. Op de weinige plaatsen w aar nog kalk
steen ligt op de glooiing m oeten we zuinig 
zijn.
In  de loop van het jaa r treedt er m aar wei
nig verandering op in de vegetatie die hier
boven beschreven is. In  het voorjaar leven 
de planten w at op en in de w inter sterven 
de kw etsbare soorten gedeeltelijk af. De bo
vengroei van het Knotswier en de ondergroei 
w aarin vele soorten zitten vorm en samen 
een climax-vegetatie, waarin in de loop der 
jaren slechts zeer geringe verschuivingen op
treden. Een strenge winter kan  echter een 
plotseling einde m aken aan de in de loop 
van vele jaren  zo zorgvuldig opgebouwde ve
getatie. Schurende ijsschotsen kunnen de be
groeiing ernstig schaden. O ok kunnen de 
knotsw ierplanten aan elkaar vastvriezen en 
tenslotte afbreken. De ondergroei die dan 
ontdaan is van de beschermende bruinwier- 
laag sterft af, en er ontstaan kale plekken 
in de vegetatie. Op deze plekken begint de 
successie opnieuw. Eerst kom en de snelgroei
ende pioniers, de groenwieren. N a verloop 
van m aanden vestigen zich de eerste knots- 
w ierplantjes tussen de Enterom orpha’s. Pas 
na jaren is de gedifferentieerde uitgangstoe- 
stand weer bereikt.
E en tweede perm anent proefvlak ziet e r wel 
geheel anders uit. H et is uitgezet in een on
diep getijdenpoeltje waarin w ater stagneert 
dat via een sluisje uit een oesterput stroomt. 
Bij hoog w ater staat er ongeveer 3 meter 
w ater boven deze plek. De bodem  bestaat 
u it zand en slib, w aarop schelpen en hier en 
daar een losse steen liggen.
De vegetatie in dit poeltje leeft perm anent 
onder w ater, en is sterk aan de seizoenen 
gebonden. D it in  tegenstelling to t de situatie 
in het eerste proefvlak. ’s W inters vinden 
we slechts w at afgeleefde planten van enkele 
algemene roodwieren (Ceramium rubrum, 
Polysiphonia nigrescens), vastgehecht op ste
nen en schelpen. Ook de „ijle vorm ” van het
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vrij zeldzame Viltwier (C odium  fragile) 
groeit ais een groene dradenm assa over de 
schelpen heen. E en beetje speurwerk brengt 
verder nog w at kleine, m et kiezelwiertjes 
overtrokken, basale delen van  een aantal 
roodwieren aan het licht (Griffithsia devo
niensis, Antitham nion cruciatum). Pas in het 
late voorjaar, ais de gemiddelde watertem 
peratuur 10-15° C is, treed t er een explo
sieve ontwikkeling op van een aantal rood- 
en bruinw ieren die stuk voor stuk to t de 
zeldzaam heden van de N ederlandse flora be
horen. De oud-rose, fijn vertakte plantjes 
van Griffithsia devoniensis, de stevige bruin
rode struikjes van Chondria dasyphylla, de 
vuurrode vaak vertakte lintjes van het Tong- 
wier (Hypoglossum woodwardii) en de plat
te, bruine, gaffelvormig vertakte Dictyota 
dichotom a  groeien dan door elkaar in het 
heldere water. D aartussen ontdekken we nog 
verschillende tinten rood van de ijle wiertjes 
Polysiphonia denudata, A ntitham nion  cru
ciatum  en Antitham nion plum ula  tegen het 
groen van het sponsachtige, vertakte Vilt
wier. In de zom er is deze vegetatie optimaal 
ontwikkeld. Z odra  echter in septem ber de 
tem peratuur van het w ater weer zakt sterven 
de planten in korte tijd af.
Iets verder het wad op ligt een ander proef
vlak in een stroomgeul. O ok h ier blijft bij 
laagwater een dun laagje w ater op de slik- 
kige bodem  staan. V erspreide schelpen van 
Mossels en M uiltjes vorm en de enige vaste 
substraten. O ok deze proefvlakte kent een

duidelijke seizoensritmiek. ’s W inters vinden 
we de haast niet vertakte donkerrode forse 
planten van D um ontia incrassata samen met 
de bruine flapjes van  Petalonia fascia vast
gehecht op schelpen. Deze beide soorten zijn 
erg algemeen; ’s zom ers vindt men ze p rak
tisch niet.
In  het voorjaar verandert het beeld. Deci
meters lange garenachtige planten van het 
roodw ier Gracilaria verrucosa en het vrij 
zeldzame, wel iets op het Knoopwier lijken
de doch com pactere Cystoclonium purpu
reum  overgroeien het kw adraat, aangevuld 
door het Tongwier en andere soorten. Van 
al deze wieren zijn ’s winters slechts geredu
ceerde overlevingsstadia aanwezig.
Zo zouden er nog verscheidene andere mi- 
crohabitats te  noem en zijn in en rond de 
oesterputten, die ieder hun eigen kenm er
kende algenvegetatie te zien geven. We den
ken bijvoorbeeld aan vermolmde palen zo
als er op fig. 1 enkele te zien zijn en verder 
aan de vrijwel nooit belichte verticale bak 
steenwanden van de doorstroom goten van 
de sluisjes (fig. 2).
N a de afsluiting van de Oosterschelde in 
1978 zullen vele van de hier genoemde wier- 
soorten en vegetatietypen in N ederland niet 
meer te vinden zijn. H oe men ook moge 
denken over de gecompliceerde problemen 
die door de uitvoering van het deltaplan wor
den opgeroepen, het verdwijnen van deze 
planten betekent een ingrijpend verlies voor 
onze flora.

Sum m ary. T h e  easte ra  p a r t o f  th e  O osterschelde d iffers from  th e  o th er tidal w aters in the D elta  area 
ow ing to th e  com bined action  o f  a n um ber of environm ental facto rs viz. a constan t, high salinity, a 
h igh  sum m er tem pera tu re  o f the w ater, and a very  sheltered  aspect. T he oyster-basins, outside the 
dikes n ear Y erseke are  situated  in this p a r t o f the O osterschelde, and  are  characterized  by a num ber 
o f  d ifferen t habita ts: stony walls, sm all sluices, tidal basins etc. In  this typical env ironm en t an  algal 
vegetation, un ique  fo r  the N etherlands, has developed in w hich a  n um ber o f  species w ith  a southern 
d istribution  occur. T he stru c tu re  and periodicity o f this vegetation w ere studied by m eans o f pe rm a
nent sam ple plots.
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De andere harder
P E T E R  BOER. 

(N.I.O .Z.)

H arders zijn op ondiepe plaatsen in de W ad
denzee algemeen. Een oplettend waarnem er 
zal zomers meer dan eens de brede donker
blauwe ruggen boven het w ater hebben zien 
uitkomen en niet zelden enkele boven het 
wateroppervlak hebben zien springen.
Deze estuarium-vissen leven van plankton 
(zoals ostracoden, zeepoklarven, mollusken- 
larven) en algen (in het aquarium  van het 
N .I.O .Z. worden harders gevoerd met fijn
gehakte vis, m aar buiten de voedertijden 
eten ze op de wanden van de aquarium bak- 
ken aangegroeide algen).
H arders kunnen met de hengel worden ge
vangen, m aar nadat ze zijn aangeslagen, 
scheurt meestal de bovenlip uit. Volgens een 
mededeling van de heer G. de H aan (Texels 
M useum) worden harders in Denemarken 
met succes met de hengel gevangen door ge
bruik te m aken van een kleine haak. 
Economisch zijn H arders van weinig bete-

T abel 1. Eerste en laatste vangstdatum  bij ’t  H orn-
tje, Texel.

Ja a r E erste dag Tw eede dag

1960 13 april 6 decem ber
1961 25 m aart 14 decem ber
1962 4 april 23 novem ber
1963 22 april 29 novem ber
1964 17 april 23 novem ber
1965 —  m aart 22 decem ber
1966 18 m aart 27 decem ber
1967 gehele jaa r
1968 —  m aart 8 novem ber
1969 8 april 19 decem ber
1970 2 april 25 decem ber

62

kenis. Gem iddeld wordt per jaar 4343 kg 
(ruim 5000 ex.) op de N ederlandse visaf- 
slagen aangevoerd, tegen een gemiddelde 
waarde van ƒ 1,05 per kg (periode 1960- 
1967). T er vergelijking: Zeeforelen, Salmo 
trutta, worden in de zeehavens ongeveer 3 
maal m inder aangevoerd, doch de econo
mische betekenis van deze visserij is 2 maal 
zo groot.

Harlingen

Makkum

100 -  200 
300  -  400 
1100 -  1400 

15000

Den Helder

Den Oever

Umuiden

W illemstad
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Fig. 1. Gemiddelde aanvoer van harders in
kg op Nederlandse visafslagen 
1969 /1970; gegevens R .I.V .O .).
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