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zelfs in 't bosch komt hij voor, evenals de vorige in 2 generaties, in Mei en Augustus. 
De rups leeft op wilde aardbeien, Potentilla, Dipsacus en frambozen. 

Thanaos tages. L. (Fig. 48) is heel wat zeldzamer; men vindt hem wel om thijm 
vliegen; bij voorkeur langs een weggetje, laag bij den grond. Hij is grijsbruin met 
sporen van witte vlekken en witte stippen tegen de franjelijn aan, maar de franje is 
niet bont. Lotus corniculatus en Eryngium campestre zijn de voedselplanten. Er 
zijn weer 2 generaties. Meest in 't O. en Z. van ons land. 

H E S P E R I I D A E 
1. Achterschenen met twee eindsporen. Bovenkant donkerbruin 

met goudgele vlekken P . palaemon. Pall. (Fig. 47) 
Achterschenen met twee paar sporen 2 

2. Achtervl. onder met witte, in zwart gevatte vlekken . . . H. morpheus. Pall (Fig. 48) 
Achtervl. zonder deze vlekken 3 

3. Vleugels kort en breed, donker met lichte vlekjes 4 
Vleugels wat langer en boven geel 7 

4. Franje bont 5 
Franje niet bont, grijs T. tages. L. (Fig. 48) 

5. Voorvleugel met doorschijnende vlekjes C. alceae. Esp. (Fig. 48) 
Voorvleugel met witte vlekjes, ondoorschijnend 6 

6. Geringde sprieten H. malvae. L. (Fig. 47) 
Ongeringde sprieten H. sao. Hb. (Fig. 48) 

7. Sprietknopje met een spitse, omgebogen puntj onderkant met lichte vlekken. Zwarte 
streep 3 dik 8 

Sprietknopje van voren afgerond; onderkant zonder lichte vlekken, zwarte streep i dun 9 
8. Sprieten ongeringd, 3 zwarte streep met zilver lijntje A. comma. L. (Fig. 47) 

Sprieten licht geringd. 3 zwarte streep zonder lijntje . . . . A. sylvanus. Esp. (Fig. 47) 
9. Sprietknopje van onder okergeel 10 

Sprietknopje van onder zwart A. lineola. O. (Fig. 47) 
10.Boven bruingeel met sporen van lichte vlekken A. actaeon. Rott. (Fig. 4.S) 

Boven roodgeel zonder vlekken A. thaumas. Hfn. {Fig.4j) 

J. C. CETON. 
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VISSCHERIJ EN VISCHFAUNA VAN DE NOORD-
ZEEKANAALBOEZEM 
(Met een Hydrographische inleiding van Mevr. Dr. N. L. Wibaut-hebree Moens) 

I N L E I D I N G 

Een onderzoek naar Visscherij en Vischfauna in den Noordzeekanaalboezem, waarvan hier
onder het verslag volgt, werd op mijn verzoek door den heer P. Korringa ingesteld. Het 
kwam mij wenschelijk voor na te gaan, nu de ontzilting van het IJselmeer nagenoeg vol

tooid is en uit onderzoek bleek dat het IJ-Noordzeekanaal een vrij hoog zoutgehalte blijft be
houden, of verschillende visschen die eerlang in de Zuiderzee voorkwamen, zich thans in het 
Noordzeekanaal zouden ophouden. Daar het aantreffen en standhouden van visschen in een 
bepaald water meestal kan worden teruggevoerd op het voorkomen van voedsel, was een ander 
punt, waarop bij dit onderzoek moest gelet worden de maaginhoud der gevangen dieren. Dit 
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onderzoek kan slechts volledig genoemd worden, 

11 C H - ' v 1 

wanneer bodem en planktononderzoek van dit 
watergebied zullen zijn verricht. 
Het ligt in de bedoeling het hier 
thans volgende verslag van de vis
schen en bevissching van het IJ-
Noordzeekanaal aan te vullen met 
een in den loop van 1936 te ver
richten onderzoek naar bodembe
volking en plankton. 

Aan het verslag van den heer Kor
ringa dient vooraf te gaan een inlei
ding over de zoutgehalten in dit 
brakwatergebied. De wateropper
vlakte van het hier besproken 
boezemgebied bedraagt ruim 1300 
ha, de waterinhoud is zeer globaal 
te schatten op 100 millioen m 3 .De 
onderzoeker heeft verschillende 
schadelijke invloeden,die nog versch 
in het geheugen der visschers lig
gen, gememoreerd. Hij heeft aan mij 
overgelaten een overzicht te geven, 
hoe de toestand van de zoutgehal
ten op 't oogenblik is en wat daar
van in de allernaaste toekomst is 
te verwachten. 

Reeds uit het onderzoek naar het 
zoutgehalte van boezem- en polder
water in Noord-Holland (waarvan 
de uitkomsten te vinden zijn in 
Verslagen en Mededeelingen van 
de commissie voor het botanisch 
onderzoek der Zuiderzee No. 13, 
17 en 22) kan men zien dat het 
watergebied waarvan hier sprake is, 
zeer wisselend is van samenstelling. 
Terwijl men uit het verslag van de 
jaren i93oen i93 i nogkonmeenen, 
dat het zoutgehalte van het kanaal 
voornamelijk herkomstig was van de 
Zuiderzee, werd het reeds in 1932 
en 1933 duidelijk, dat in de Noord
zee te IJmuiden de eenige oor
sprong van de verzilting te zoeken 
is. De oorzaak van het binnendrin
gen van zeewater, meer dan vroeger, 
was te wijten aan schutwater, dat, 
sedert het ingebruik komen van de 
Noordersluis, overvloediger dan 
eerlang landwaarts binnendringt. 
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Ir. J. P. Mazure 1) geeft een berekening van de hoeveelheden water en het daarbij behoorende 
zout dat te IJmuiden binnendringt. Elders berekent hij dat het in gebruik nemen van deze 
Noordersluis in 1930, (waarvan de kolkinhoud 300 ooom3 is tegenover de gezamenlijke inhoud 
der reeds bestaande sluizen ruim 78 000 m3), de totale verzouting van het Kanaal met 40—80 % 
heeft doen stijgen. Omgekeerd zal de verzoeting van het IJselmeer, voltooid zijnde, het Kanaal 
in het Oostelijk deel ontzilten met ± 30 % van zijn tegenwoordig zoutgehalte, terwijl daarvoor 
in het Westen op een ± 20 % vermindering te rekenen valt. Derhalve is, wanneer men aan den 
Waterstaatkundigen toestand van het Kanaal niets verandert, in de toekomst een hooger totaal 
zoutgehalte te verwachten, dan voor 1930 het geval was. 

In de hierbij als bijlage toegevoegde grafiek kan men de zoutgehalten van de laatste drie 
jaren overzien. Zij is samengesteld uit chloorbepalingen verricht van water dagelijks te 12 uur 
in het Noordzeekanaal aan de oppervlakte genomen bij de Velserpont, bij de Hembrug en in 
het IJ bij het C. S. en bovendien een punt in het IJselmeer, waar eenmaal per maand een waar
neming wordt gedaan. Van deze dagelijksche bepalingen, in grammen chloor per Liter aange
geven, is uitgerekend het maandgemiddelde: de zwarte zuil; in elke maand is het hoogste en 
laagste in die maand waargenomen getal aangegeven door een streepje. Uit deze getallen, in 
grammen chloor uitgedrukt, kan men de hoeveelheid zeezouten berekenen door ze met 1,8 
te vermenigvuldigen. 

Ui,t de grafiek blijkt, dat in 't algemeen in de wintermaanden het chloorgehalte lager is dan in 
de zomermaanden. Dit vindt zijn reden in den regenval, die niet zooals in den zomer ten deele 
weder verdampt, maar door de lager liggende polders en droogmakerijen, gelegen benoorden en 
bezuiden dit Kanaal, door middel van gemalen wordt opgepompt in de boezemkanalen, die het 
uiteindelijk afvoeren in het Noordzeekanaal. Dit laatste kan door spuien op Noordzee bij eb, 
als ook door een gemaal bij de Oranjesluizen op het IJselmeer overtollig water loozen. 

De hoeveelheden aldus geloosd water bedragen volgens berekeningen van den heer Mazure, 
ingenieur bij de Zuiderzeewerken: 520 mill, m3 in een gemiddeld jaar, dat voor ongeveer 1/8 
wordt geloosd door het gemaal bij de Oranjesluizen en voor het grootste deel, 7/8 dus, langs 
IJmuiden. Het spreekt vanzelf dat, wanneer het in het Noordzeekanaal door de aangrenzende 
gebieden afgelaten water overvloedig is, het zoutgehalte althans aan de oppervlakte omlaag gaat. 

De op het Kanaal afvoerende gebieden zijn de navolgende: 
1. Rijnland met een gemaal te Spaarndam en een gemaal te Halfweg. 
2. Schermerboezem sluizen te Zaandam en sluizen te Nauerna. 
3. Waterland gemaal aan Zijkanaal I. 
4. IJpolders verschillende gemalen rechtstreeks op het Noordzeekanaal of 

een der Zijkanalen lozende. 
5. Amstelland langs de Amsterdamsche grachten via de Amstelsluis en een 

groot aantal sluizen tusschen de grachten en het IJ. 
6. Merwedekanaal met aangrenzende gebieden gedeeltelijk ook Amstelland. 
7. Water langs de syphons te Zeeburg ingelaten vanuit het IJselmeer terwille van de verver-

sching in de stadsgrachten. 
Al het water uit deze gebieden afkomstig bevat minder zout dan het Noordzeekanaal, terwijl 

dit zout door Rijnland, Schermerboezem, het Merwedekanaal, de IJpolders en Waterland 
aangevoerd, toch nog voor het grootste gedeelte herkomstig is van het IJ-Noordzeekanaal zelf, 
vanwaar het in niet regenrijke perioden doorgedrongen is. 

Hetzelfde statische principe, als waardoor het zeewater te IJmuiden binnendringt, heeft 
hier gewerkt. Immers staan twee watergebieden van verschillend soortelijk gewicht door een 
kanaal met elkaar in verbinding, dan zal een waterbeweging plaats vinden, waardoor het zoutere 
water langs den bodem zal voortdringen naar het gebied van lager soortelijk gewicht, terwijl 

1) M a z u r e : De invloed van schuttingen op de verzouting en het binnenwater. De In
genieur 1934. 



54 s a s a s 3 S 3 s a s a s a z ) £ LEVENDE NA TUUR 

omgekeerd van het minder zoute water een stroom aan de oppervlakte is.waar te nemen naar het 
gebied van meerder zout. De beide stroomen schuiven in horizontalen zin langs elkaar. De drang 
van het kanaalwater om Noord-Holland binnen te dringen wordt belemmerd doordat de 
toegangskanalen b.v. van de Zaan, de Nauernasche vaart, het Merwedekanaal e.d. betrekkelijk 
ondiep zijn: 3 3 4 Meter t.o.v. de diepte van het Noordzeekanaal, die 11 a 12 Meter bedraagt. 
Alleen dus het water van de meer oppervlakkige lagen trekt in de aangrenzende gebieden. 

Een tweede moment dat het binnendringen van zout water in de aangrenzende gebieden 
bepaalt is het verschil in S. G. Zoo zal in den zomer bij een hooger S.G. van het kanaalwater de 
kracht, waarmee het zich in de aangrenzende, vrijwel zoete wateren tracht te dringen, grooter 
zijn dan in den winter. 

Met het opnoemen van de gebieden, die het Noordzeekanaal van water voorzien zijn tevens 
de gebieden genoemd vanwaaruit visschen het Noordzeekanaal kunnen bevolken. Behalve 
vanuit zee kan dan ook uit deze binnenwateren de vischpopulatie zich na rampspoedige vervui

ling, zooals herhaaldelijk is 
voorgekomen, herstellen. 

Behalve de zoutgehalten, 
zooals die in de grafiek zijn 
aangegeven, heeft men ook 
nog rekening te houden met 
die van den onderstroom op 
het diepste gedeelte van het 
kanaal. Deze ontstaat ten
gevolge van het schutwater 
te IJmuiden zooals reeds 
gezegd is, en het daaruit 
voortgekomen verschil in 
S.G. van het water in het 
westelijk en oostelijk ge
deelte van het kanaal. 

Deze onderstroom, die 
zich gestadig vrij langzaam 
oostwaarts beweegt, heeft 
een bovenstroom tengevol-

Fig. 2. Hoe het zoutgehalte in het Noordzeekanaal toeneemt met ge, die westwaarts trekt met 
"tePte- ongeveer gelijke snelheid. 

Deze is echter minder gemakkelijk waarneembaar daar de richting aan de oppervlakte door 
scheepvaart, wind en uitgeslagen polderwater wordt beïnvloed. 

In het Westelijk deel is het verschil in S.G. tusschen oppervlakte- en diepte-water in 't alge
meen grooter dan in het oostelijk deel, maar verschil is er altijd. 

Uit eigen waarnemingen bleek, dat de eerste 5 ^ 6 meter onder de oppervlakte het water vrij
wel constant van S.G. is en dat het zoutgehalte op grooter diepte snel toeneemt,zooals in bijgaande 
figuur is weergegeven. In het oostelijk gedeelte is deze grens niet zoo scherp, terwijl andere waarne
mers berichten dat de toename van het zout van de oppervlakte naar diepte geheel geleidelijk zou 
zijn. De zoutgehalten op den bodem zijn zeker 2 è 3 maal zoo hoog als die aan de oppervlakte. 

Of de betere menging in de eerste 5 è 6 meter onder de oppervlakte zou te wijten zijn aan 
watermenging tengevolge van de scheepvaart dan wel aan invloed van den wind, staat nog te 
onderzoeken. Reeds van der Plaats ^ heeft opgemerkt dat water van 6 of minder meter diep, 
dezelfde samenstelling heeft. 

1) Dekhuizen en van der Plaats: Verslagen Provinciaal Utrechtsch Genootschap. Sectiever
gadering 5 Juni 1906. 
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Alleen tijdens sterke spui komt het water in het geheele kanaal in westwaartsche beweging, 
ook in de diepte. 

Dat bij al deze waterbewegingen visschen zouden worden meegesleurd is niet waarschijnlijk; 
behalve in en bij de spuisluizen zullen zij in den regel de niet zeer krachtige kanaalstroomen weer
stand bieden en zich daarheen begeven of ophouden, waar zij zelve verkiezen. 

Dr . N . L. WlBAUT-ISEBREE MOENS. 
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ER WAREN EENS.... VIER SCHOL
EKSTERS. 

Aan de oever van de klutenplas in de Prins Hendrikpolder op Texel staan enkele armzalige 
duindoorntjes. Als die hadden kunnen vertellen wat er zich in hun buurt onder de 
vogels afspeelde, zou ik niet dag in dag uit ingespannen hebben hoeven zitten loeren, 

terwijl langzamerhand mijn benen begonnen te verstijven van kou en gebrek aan beweging. 
Dan zou ik niet zoveel bladzijden hebben hoeven volkrabbelen met notities om tenslotte de 
merkwaardige verhoudingen te ontdekken, die er kunnen bestaan tussen scholeksters. Maar al 
die dagen, die hiermee gemoeid waren, zijn een gouden tijd geweest, waarbij koude voeten en 
stijve vingers met alle overig ongerief slechts een onbetekenende noodzakelijkheid vormden. 

Van 21 Maart 1934 af— ik werkte toen als waarnemer bij het Trekstation Texel — kwam ik 
's morgens vroeg geregeld enige uren of een hele morgen (zolang ik het kon verduren) aan de 
plas om waarnemingen te doen. De vereniging tot bescherming van vogels was zo vriendelijk 
mij toestemming te geven daar te zijn en een schuilhut te plaatsen vlak aan het water. Deze 
onbetaalbare hut, waarvan de hele waarneming en mijn gezondheid afhingen, tikte ik op de kop 
bij de hartelijke bewaker, die me dikwijls met allerlei behulpzaam was. Het was een oud 
kippenhokje. Ik voorzag het van voren en van achteren van een aantal kijkgaten die met luikjes 
konden gesloten worden, en timmerde aan de binnenkant plankjes aan de muur om de kijker 
op te leggen tijdens het loeren, zodat ik de handen vrij zou hebben om op het gevoel mijn notities 
te kunnen maken. 

Dit waarnemen had eigenlijk tot doel de gegevens die ik over de kluut had van vorige jaren 
aan te vullen. Maar tegelijk bleek de gelegenheid voor het doen van waarnemingen aan schol
eksters zó gunstig, dat ik besloot mijn tijd te verdelen over deze twee soorten vogels, al naar 
gelang de ene of de andere wat bizonders vertoonde. Ik nam waar tot Juni toe, maar bleef wel 
telkens eens een dag weg wanneer het te guur was. Als dan de wind op de kijkgaten stond, 
hielpen noch klompen met hooi, noch een benenzak van dekens, noch de brandende primus. 
Bovendien stonden dan de scholeksters en kluten met opgebolde jassen a.h.w. met de handen 
in hun zakken te soezen op één poot en de kop in de noordenwind. Dan kón ik ook rustig weg
blijven. 

Op 4 April zag ik voor het eerst, dat er tussen de duindoornstruikjes enige scholeksters druk 
met elkaar bezig waren. De volgende dagen zag ik daar steeds weer scholeksters allerlei interes
sante demonstraties geven en ik kreeg sterk de indruk, dat dit de zelfde klanten waren. Maar dit 
moest natuurlijk eerst bewezen worden. Ongelukkigerwijs lijken alle scholeksters op elkaar 
als twee druppels water, tenminste de volledig uitgekleurde dieren. Individuele verschillen 
bestaan weliswaar — b.v. in de intensiteit van de poot- en snavelkleur, in de uitgestrektheid 
van de zwarte bef, in eigenaardigheden van gedrag — maar al deze verschillen zijn zeer subtiel 
en gewoonlijk slechts op geringe afstand te zien. Nu was de afstand tussen mijn kippenhokje 
en de struikjes ongeveer 150 m en dus de kans, dat er individuele kenmerken zouden zijn vast 
te stellen en voortdurend te gebruiken bij de identificatie over deze enorme afstand, al heel 


