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strootjes van 5 cm lengte en tweemaal een eendendekveertje aan zijn ? bracht! Vaak 
gaan ze in de loop van de tijd wat grooter takken halen, maar dat kan op drieërlei 
wijze verklaard worden en moet dus nog nader onderzocht worden. 

ledere schollevaar haalt het nestmateriaal van de plaats, waar hij toevallig w e e t 
dat het ligt, dus niet van plaatsen waar hij het ziet liggen. De een plundert dagelijks 
een verlaten nest op honderden meters afstand en neemt daaruit uitsluitend de soort 
takken van zijn smaak, de ander zoekt ze onder een andere nestboom, een derde 
haalt ze van een boerenerf enz. Enkele jaren geleden was er een wonderlijke mode, 
om het nest met boterbloemen te „versieren". Na lang speuren ontdekte ik, dat een 
boer in de buurt zijn land eenige tijd geleden met waterplanten uit de sloot bemest 
had. Dat had een aalscholver opgemerkt en deze haalde daarvandaan de planten 
voor zijn nest. Een tweede zag hem dat doen en volgde hem, hetgeen weer een derde 
in de gaten kreeg. Weldra liep de halve kolonie leeg, voorzoover de dieren een voorkeur 
voor slappe planten als nestmateriaal hadden. Naarmate echter de strekkende voor
raad afnam, plukten deze vogels ook de talrijke boterbloemen uit het weiland en 
ontstond de bloemenmode, welke na een week weer voorbij was! 

Lekkerkerk A. KORTLANDT. 
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DE LASTIGE GELE KLAVERTJES, 

Zoo lastig als de gele Cruciferen, of de paardebloemachtige gele Composieten 
zijn de gele klavertjes gelukkig lang niet. Het aantal van de soorten is ook 
niet zoo groot. 

Toch worden ze door de plantenliefhebbers licht met elkaar verward en zelfs hebben 
aankomende floristen vaak moeite met het onderscheiden van sommige dezer soorten. 

Om er eens voor al goed achter te komen is het probate middel, zoo hier als elders, 
ze meteen flink aan te pakken: liefst een stuk of wat van die soorten tegelijk nauw
keurig te bekijken, zorgvuldig te determineeren en vooral ook te teekenen en te 
drogen, om ze later nog eens alle tezamen rustig te kunnen vergelijken. 

Laten we onder „gele klavertjes" maar rekenen, niet alleen de echte klaversoorten 
van het geslacht Trifolium, doch ook de rolklavers en rupsklavers {Lotus en Medicagó), 
dus alle in Nederland gewoon in het wild groeiende kruidachtige vlinderbloemen 
met drietallige bladeren en gele bloemen in ronde hoofdjes (niet in lange smalle aren), 
onverschillig of de afzonderlijke bloemen klein of groot zijn, ook onverschillig of de 
blaadjes alle drie even kort gesteeld zijn, of wel het eindblaadje op een langere spil 
zit, evenzeer onverschillig, of de twee steunblaadjes aan de voet van de bladsteel 
groot eü' groen als bladeren, of klein en vliezig zijn en ten slotte onverschillig, hoe 
de vrucht gebouwd is. 

Daarmee hebben we dus meteen al de voornaamste kenmerken opgesomd, waarop 
te letten valt voor het onderscheiden, met verder natuurlijk de preciesere vorm van 
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Fig. 1. Blad van 
Rolklaver, Lotus. 

bloemen, vruchten, bladeren, het aantal bloemen per hoofdje, beharing, groeiwijze 
van de stengel, enzoovoorts. 

De rolklavers, Lo^iw-soorten, staan het meest apart. Die hebben groote bloemen 
van een cm of zelfs meer ieder; de vruchten zijn lange dunne rechte peultjes; maar 
het beste kenmerk geven de bladeren, die eigenlijk 5-tallig zijn; drie bij elkaar aan 
het eind van de bladsteel als een klaverblaadje en twee ongeveer 
even zoo groot aan de voet van de bladsteel bij de stengel geplaatst, 
als steunblaadjes. De vraag, of dit inderdaad bladachtig uitgegroeide 
steunblaadjes, dan wel naar beneden verschoven zijblaadjes zijn, 
is nog niet beslist. Hoe dit zij, het geeft een zoo in het oog vallend 
en gemakkelijk te onthouden kenmerk, dat het verwarren van dit 
geslacht met de echte klavers eigenlijk in het geheel niet behoeft te 
worden gevreesd. Het onderkennen echter van onze drie soorten 
van het geslacht Lotus onderling is niet zoo eenvoudig. 

Voor het andere van Trifolium te onderscheiden geslacht, Medicagó, rupsklaver, 
beschikken we volgens de flora's wel is waar over een even scherp en vaststaand 
kenmerk, maar één, dat bij lange na niet zoo in de habitus van zelf naar voren springt 
als dat van Lotus. Het gaat daar n.1. om de vrucht; de kleine peultjes van de Trifo-
liums blijven immers in de verdorde uitgebloeide bloemen verborgen, terwijl die van 
Medicagó spoedig ver daar buiten uitgroeien en zich meteen gaan krommen, meer of 
minder ver zich oprollend soms tot een spiraal van talrijke windingen. 

De Nederlandsche namen voor de geslachten Rupsklaver en Rolklaver zijn niet 
erg toepasselijk; de rolklaver rolt zijn vruchten niet op, wat de rupsklaver juist wel 
doet, maar die lijkt daarbij toch weer niet op een rups. Die namen zijn echter van 
oudsher hier te lande gebruikt en nu ze een keer officieel vastgesteld en ingeburgerd 
zijn, zou het een heillooze verwarring geven als we ze gingen veranderen of om
wisselen. Wie er last mee heeft zegge steeds Lotus tegen de één en Medicagó tegen de 

ander; dat is veel gemakkelijker dan 
die Hollandsche namen en kan nooit 
verwarring geven. 

De eenige bij ons algemeen voor
komende soort van het geslacht Me
dicagó, M. iupulina, de hopklaver 
heeft slechts kleine vruchtjes en zal 
daardoor ondanks dat goede ken
merk nog vaak genoeg voor een echt 
klavertje worden aangezien. Bij wat 

scherper toekijken is dat heusch niet noodig. De 
vruchtjes zijn wel klein, maar worden tegen het rijpen 
pikzwart, zoodat ze met een 20-tal in een tros je bij ^. - , . . , . . , , . 

„ , , , , . , ,.-, , ,, i^g- 3- Trtfohum mtnus, kleine 
elkaar toch heel duidelijk kunnen opvallen. ftW 0nrijpe vrucht uit de ver. 

Wie de hopklaver goed kent, zal spoedig niet eens dorde bloemkroon vrijgemaakt. 

Fig. 2. Onrijpe 
vrucht van Hop
klaver, Medicagó 

Iupulina. 
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Fig. 4. Medicagó lupu 
Una, rijpe vruchten. 

de vruchtjes meer noodig hebben, om deze soort te herkennen en te onderscheiden 
van de echte gele klavertjes (kleine en liggende klaver). De geheele habitus is duide
lijk anders; alleen is dat moeilijk door een beschrijving of met teekeningen scherp uit 
te drukken, beter aan de plant zelf aan te wijzen. Het zit in allerlei kleinigheden: 
in de beharing, de doffe groene tint en het weeke uiterlijk van de bladeren, de 
dikkere, maar slappere stengel en nog meer. 

De kenmerken van de bloeiende plant zijn al weer wat gemakkelijker te beschrijven. 
De bloemkleur is hardgeel, soms bepaald bleekgeel, maar 
steeds meer zwavelgeel dan goudgeel of dooiergeel, de 
bloempjes heel klein en dicht opeengedrongen tusschen het 
groen van de kelkjes in het hoofdje, dat volgens de naam op een 
hopbel zou moeten gelijken. De bloeiende trosjes zijn dikwijls 
scheef, doordat aan de eene kant meer bloempjes zitten dan 
aan de andere kant, en ook, doordat ze van een kant af lang
zamerhand in bloei komen. Na de bloei gaat de geheele 
bloemkroon er af en komt dus spoedig het rijpende vruchtje 
te zien; dan is intusschen de stengel doorgegroeid, zoodat de 
vruchttrosjes gewoonlijk op flinke afstand van elkaat in de 
bladoksels zitten op lange steekjes. Dan is verwarren met een 

echte klaversoort ook meteen uitgesloten. 

Wat de standplaats betreft zijn deze gewone onkruiden niet erg kieskeurig; toch 
lijkt het wel, dat de hopklaver bij ons een duidelijke voorliefde vertoont voor open, 
droge, maar voedselrijke grond. Behalve op allerlei ruigten en wegbermen voelt deze 
soort zich in meer geordende plantengemeenschappen blijkbaar goed thuis op zonnige 
hellingen, zooals die in Zuid-Limburg en op de dijken en terrasraoden der groote 
rivieren. In de sociologische tabellen figureert Medicagó Iupulina dan ook onder de 
kenmerkende soortengroep van de op die standplaats thuis hoorende gemeenschappen 
uit de allianties Bromion en Arrhenatherion, wel niet als kensoort („Charakterart") 
met groote trouw aan één bepaalde gemeenschap, maar als geregeld aanwezige 
begeleider. 

Medicagó Iupulina L. is nog al sterk variabel, vooral in de habitus. Er worden 
verschillende vormen van opgegeven, ook uit ons land; maar die schijnen toch niet 
scherp genoeg onderscheidbaar te zijn, om er met recht ondersoorten en variëteiten 
naar te benoemen. 

Het totale areaal is heel groot; dat gaat over heel Europa, Noordwaarts tot Midden 
Zweden, tot Noord-Afrika en ver in Azië. Het is niet zeker, dat de hopklaver in dit 
heele gebied oorspronkelijk wild is, want ze wordt in verschillende landen gekweekt, 
althans opzettelijk uitgezaaid. 

Onze tweede inheemsche gele Medicago-soort, de sikkelklaver Af./a/oatfa, vertoont 
een veel sterker geprononceerde voorkeur voor de rivierdalhellingen, net als zoo vele 
andere tot het continentale element van onze flora behoorende plantensoorten. 

Tot de lastige gele klavertjes kunnen we die sikkelklaver moeilijk rekenen; integen-
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deel de groote bloemen, die bijna een cm lengte halen en de groote gekromde 
vrucht maken ze wel heel gemakkelijk kenbaar. Door de grootere bloemen vertoont 
deze soort veel duidelijker dan hopklaver de bestuivingsinrichting van de rupsklavers, 
d.i. de springveer-mechaniek. Evenals bij brem springt de bloem bij aanraking van 
de kiel plotseling verder open, de meeldraden en stamper slaan met een klap uit de 

Fig. 5. Medicagó Iupulina met bloemdetails. 

kiel omhoog tegen het insect, of tegen de vlag. Bij de nauwverwante blauwe 
Luzerne gaat het ontploffen nog mooier. De kleine bloempjes van hopklaver daaren
tegen trekken niet veel bezoek en redden zich dikwijls door zelfbestuiving. 

Kleinbloemige Medicago-soorten zijn er nog wel meer in ons land, maar dat zijn 
zeldzame, de meeste slechts aangevoerde planten met weinig bloempjes bij elkaar, 
in ieder trosje hoogstens een stuk of vijf, zes. 

Wel bepaald lastig zijn de twee echte klavertjes: Trifolium procumbens, liggende 
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klaver en Tr. minus, kleine klaver. De moeilijkheid zit hier eigenlijk minder in de 
planten zelf dan wel in de namen, de Latijnsche namen wel te verstaan. 

Als Latijnsche naam voor onze kleine klaver wordt tegenwoordig veelal Trifolium 
dubium Sibthorp opgegeven. Volgens anderen is dubium Sibth. slechts een ondersoort 
en moet de soort heeten Trif. winus Relh,, dat synoniem zou zijn met Tr.filiforme 
van Linnaeus. De Nederlandsche floristen echter schrijven Tr. filiforme K o c h, 
niet L i n n é, omdat volgens de Prodromus Florae Batavae Tr. filiforme Linné een 
heel andere. Mediterrane soort zou zijn, synoniem met Tr. micranthum Viviani, 
die van het Middellandsche zeegebied langs de Atlantische kusten Noordwaarts gaat 
en, al is het zeldzaam, tot België en Jutland komt, dus ook bij ons zou kunnen worden 
gevonden. De in Nederland als zoodanig vroeger opgegeven vondsten echter, o.a. 
in Suringar's Zakflora zijn gebleken niet tot deze soort (of ondersoort) te behooren, 
maar tot de echte Tr. minus Relh. Volgt U het nog lezer? Het wordt nog ingewikkelder! 

Wanneer U soms Tr. minus Sm. vindt geciteerd in plaats van Tr. minus Relh. 
maakt dat niet veel uit, dat komt, doordat deze door Relhan gegeven naam het eerst 
in een boek van Smith op wettige wijze gepubliceerd is. 

Onze andere soort, de liggende klaver, Trifolium procumbens L. moet tegenwoordig 
volgens sommigen Tr. campestre Schreber heeten, maar dit dan a.u.b. niet gaan 
vertalen met „akkerklaver", want Akkerklaver is de officieele naam voor een heel 
andere, veel grootere, eveneens geel bloeiende klaversoort Tr. agrarium. Maar denkt 
U er om, Tr. agrarium L., niet Tr. agrarium P o 11 i c h, want Tr. agrarium PoUich 
is juist weer Tr. procumbens, onze liggende klaver, Tr. procumbens Linnaeus, die, 
zooals boven gezegd, ook Tr. campestre Schreber heet, maar niet Tr. campestre 
Gmelin, want dat is omgekeerd weer een synoniem van Tr. agrarium L. 

Aan deze gecompliceerde namenverwisseling heeft zelfs de groote Linnaeus schuld, 
doordat hij eerst onze liggende en kleine klaver samen als één soort Tr. procumbens 
heeft benoemd, welke hij zelf later in twee soorten heeft gesplitst, en daarvan de eene 
de naam procumbens liet behouden, terwijl de andere kleinere met de heel kleine 
vroeger door hem Tr. filiforme ( = Tr. micranthum Viviani, zie boven) genoemde 
werd vereenigd. 

Het zou begrijpelijk zijn, maar volgens de nomenclatuurregels niet geoorloofd, 
als men daarom deze namen van Linnaeus als verwarrend zou laten vervallen en drie 
soorten ging onderscheiden met een nieuwe naam. De regels eischen, dat de oudste 
naam wordt behouden. 

Daarom vindt men in de nieuwste geschriften, waar deze kleine geeltjes in drie 
soorten onderscheiden worden, toch de namen van Linnaeus toegepast en wel Tr. pro
cumbens L. voor de liggende klaver, Tr.filiforme L. weer in de eerste beteekenis, dus 
voor de kleinste Mediterraan-Atlantische vorm (Tr. micranthum Viviani). Onze kleine 
klaver heet dan Tr. dubium Sibthorp. Wie echter niet zoo nadrukkelijk Tr.filiforme L. 
als gelijkwaardige soort van Tr. dubium Sibth. wil scheiden, maar die twee vormen 
wenscht samen te houden als één soort, gebruikt daarvoor de naam Tr. minus Relhan 
ex Smith. 



DE LASTIGE GELE KLAVERTJES S3 S3 SI S3 83 81 

Dit alles is nog maar een vereenvoudigd kijkje in de naamsverwarring, die hier 
bij deze klavertjes, evenals trouwens bij zoo veel andere „critische" of moeilijk te 
onderscheiden soorten heerscht. In elk geval is het voldoende om ieder, die dit nog 
niet wist, te doen inzien, hoe noodig het kan zijn achter een Latijnsche plantennaam 
de auteursnaam te vermelden, maar tevens is het zeker ook net genoeg, om ons nog 
eens te doen beseffen, hoe goed wij af zijn met onze wèl gefundeerde, eens voor al 
vastgestelde Nederlandsche namen. 

Dat de kleine klaver wel gewoonlijk, maar niet altijd de kleinste is van de twee 
en ook wel eens liggende stengels heeft, en evenzoo omgekeerd de liggende klaver 
wel eens rechtop groeit, zal ons niet van de wijs brengen. Wel is die kleine klaver 
over het algemeen duidelijk fijner van bouw met dunner stengels en kleiner blaad
jes, maar daarin is geen scherp onderscheid vast te stellen, al zou men het aantal 
zijnerven van de blaadjes gaan tellen, of de tandjes aan de bladrand. Het langer 
gesteeld zijn van het middelste der drie blaadjes levert ook geen goed onderschei-

Fig. 6. Van links naar rechts bladeren met steunblaadjes van Trifolium agrarium, Tr. procumbens, 
Tr. minus en Medicagó Iupulina; resp. akkerklaver, liggende klaver, kleine klaver en hopklaver. 

dingskenmerk, want dat varieert heel sterk aan één en dezelfde plant en is trouwens 
evenzoo de regel bij de liggende en ook bij hopklaver. De zeldzame akkerklaver (Tr. 
agrarium L.) daarentegen heeft 't niet (zie fig. 6). 

In niet-bloeiende toestand wordt het onderscheid van de twee soorten dus wel 
precair, maar ze bloeien gelukkig steeds rijk en lang en in bloeitoestand is het verschil 
opvallend genoeg. Bij de kleine klaver zijn de bloempjes niet alleen kleiner (ca. 3 mm 
lang), vooral smaller, maar ook weinig talrijk, hoogstens een 15-tal per hoofdje en 
stervormig uitstaand, zoodat de bloeiende hoofdjes open en los gebouwd uitzien; 
men kijkt tusschen de bloempjes door. 

De liggende klaver heeft grootere, zeker veel breedere bloempjes, talrijker en dichter 
opéén, minstens een 20-tal per hoofdje. 

Het mooiste onderscheid is echter in de vlag van de juist uitgebloeide bloempjes; 
die is n.1. bij Tr. procumbens breed en slaat als een breede klep neer voor de ingang 
van de uitgebloeide bloem en is dan in de lengte sterk geplooid met weerszijds 5 of 6 
diepe groeven. 

Bij de kleine klaver is de vlag veel smaller, daksgewijs samengevouwen en bij de 



8 2 S 3 S 3 S 3 S 3 S 3 8 3 8 3 DE LEVENDE NA TUUR 

uitgebloeide bloempjes voor de opening dichtgeknepen, meer als een smalle koker 
dan als een breede klep, met slechts een 3-tal onduidelijke lengteplooien weerszijds. 
Later slaan de uitgebloeide bloempjes neer, dus naar elkaar en naar de stengel toe. 

Dat onderscheid in breedte van de vlag is werkelijk heel duidelijk en geeft samen 
met de veel talrijkere bloempjes aan de hoofdjes van procumbens een heel andere, 
veel gedrongener habitus van een gesloten bolletje tegenover het losse sterretje van 
minus. Dat is zelfs op eenige afstand te beoordeelen zonder kans op vergissen. 

Bij beide soorten blijft de bloem
kroon verdord om de vrucht zitten 
en valt er mee af, in tegenstelling 
met de Medicago's, zooals hierboven 
is beschreven (zie fig. 3). 

Eigenlijk lijken de trosjes van Tri
folium procumbens meer op hopbellen 
dan die van Medicagó Iupulina. In
derdaad is ook oorspronkelijk de 
naam hopklaver „Iupulina" voor die 
echte klaversoort gebruikt. 

In hun verspreiding ontloopen de 
twee soorten Trifolium elkaar niet 
veel. Ze komen beide veel voor, dik
wijls ook tezamen, op ruigten en 
wegbermen, in droge graslanden en 
op stoppelvelden. De kleine soort is 
zeker de algemeenste en wordt wel 
eens opzettelijk uitgezaaid als scha
penklaver. Hun areaal is niet heel 
veel anders dan dat van de Hop
klaver. Fig. 7. Trifolium minus. Rechts bloemdetails; 

rechts-onder uitgebloeide bloem, 
Hier volgt nog een overzicht van de kenmerken ter onderscheiding van de „lastige gele 

klavertjes", precies zoo opgezet, als dat voor de lastige gele kruisbloemen in D. L. N . 39, pg. 26. 
ia. De bladeren bestaan uit vijf deelen, drie bijeen als een klaverblaadje en nog twee ongeveer 

gelijkgevormde aan de voet van de bladsteel op de plaats van steunblaadjes. Lotus 

ib. Bladeren drietallig; vaak is het middelste iets langer gesteeld dan de zijdelingsche; aan de 
voet van de bladsteel twee echte steunblaadjes, kleiner en anders gevormd dan de drie 
blaadjes. 
2a. Na de bloei komt de rijpende vrucht vrij te zien en is later gekromd of zelfs opgerold 

Medicagó 
3a. Bloemen vrij groot, bijna 1 cm lang, duidelijk gesteeld in ronde losse hoofdjes 

(trosjes) bijeen. 
Vruchten los uiteenstaand in de vruchttros, slechts weinig gebogen, hoogstens sik-
kelvormig, of tot een open cirkel gekromd. 
Blaadjes gewoonlijk smal, eenigszins wigvormig. Droge grazige hellingen. 

Sikkelklaver, M. falcata 



DE LASTIGE GELE KLAVERTJES S3 83 83 S3 S3 83 

3e. Bloempjes klein; slechts enkele millimeters lang, bijna ongesteeld, dicht op elkaar 
gedrongen in ronde of langwerpig-ronde hoofdjes. 
Vrucht geheel opgekruld, ook dicht opeengedrongen in de vruchttrosjes. 
Blaadjes vrij breed, gewoonlijk omgekeerd eirond, meestal dicht aanüggend be
haard, vooral aan de onderkant. Hopklaver, M. Iupulina 

Fig. 8. Trifolium procumbens. Rechts bloemdetails; links-onder uitgebloeide bloem. 

3c. Kleine bloempjes, met weinige bijeen tot losse open trosjes; vruchten afzon-
derlijk geheel opgerold tot een bolletje dikwijls met stekels bezet. Zeldzame of 
aangevoerde soorten van Medicagó. 

2b. De vruchtjes blijven tot ze rijp zijn in de verdorde bloemkroon verborgen; deze valt 
niet afzonderlijk af. Trifolium 
4a. De bloempjes zijn hoogstens ca. 3 mm lang, ieder met een duidelijk steeltje, met 

een 10- of 15-tal (zelden tot 20) bijeen tot losse, stervormig uitgespreide trosjes; 
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de uitgebloeide bloemen neergeslagen, bruin gekleurd. De vlag is smal, dakvormig 
gevouwen met beiderzijds slechts een drietal onduidelijke plooien. 
Na de bloei is de vlag van voor slechts een weinig neergeslagen, verder samen-
gevouwen en samengerold, zoodat de uitgebloeide bloempjes smaller zijn dan de 
bloeiende. De stengeltjes dun en fijn, bijna geheel onbehaard. Steunblaadjes klein, 
maar breed. Kleine klaver, Tr. minus 

46. De bloempjes iets grooter (bijna '4 cm lang) vooral breeder; op héél korte steeltjes 
dicht opeengedrongen, met 20 of meer (zelden minder dan 20) bijeen in dichte 
ronde hoofdjes. 
De vlag is breed en vlak uitgespreid, duidelijk geplooid door een 10- of 12-tal 
diepe plooien, na de bloei klepvormig neergeslagen, zoodat de uitgebloeide bloemen 
nog breeder lijken dan de bloeiende. 
De stengels zijn niet zeer dun en bijna steeds aanliggend behaard. Steunblaadjes 
korter dan de bladsteel, breed. Liggende klaver, Tr. procumbens 

[4c] Bloempjes als bij 4a of nog kleiner, op steeltjes, die langer zijn dan de kelkbuis, 
met slechts 2 tot 6 bijeen in heel losse hoofdjes. Deze op korte draaddunne ge
bogen steel. 
Steunblaadjes smal, langer dan de bladsteel. Heel fijn en teer plantje. 
In Nederland misschien te vinden (in Zeeland?). 

Kleinste klaver, {Tr. micranthum Viv.) Tr. filiforme 1^. 
[4d] Bloempjes als 46 of nog grooter, bijna ongesteeld in dichte hoofdjes op stevige 

steel. Stijl op de rijpe vrucht even lang als de vrucht zelf. 
Blaadjes langwerpig, in 't midden 't breedst, ook het middelste van de drie onge
steeld, van onder blauwgroen. 
Steunblaadjes smal, maar lang, langer dan de bladsteel, met duidelijke nerven. 
Flinke plant met stevige rechtopstaande stengels. Heel enkele malen (aangevoerd) 
gevonden. Zie fig. 6. Akkerklaver, Tr. agrarium 
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DE UITROEIING VAN DEN VISCHOTTER (LUTRA 
LUTRA L.) IN NEDERLAND AANSTAANDE. 

Vervolg. 

L i j s t v a n d e o t t e r s , d i e g e d u r e n d e 1 9 3 8 e n 1 9 3 9 i n N e d e r l a n d 
g e v a n g e n z i j n . 

In de onderstaande kolommen zijn v.l.n.r. vermeld: volgnummer, leeftijd en geslacht, datum 
en plaats van vangst, naam van den vanger, herkomst van het bericht en eventueele bijzon
derheden. Daarbij zijn de volgende afkortingen gebruikt: 

ad. — adult; fksl. - fuikslachtoffer; halfw. ^ halfwassen; juv. • juveniel; N.v.F. = 
Nieuwsblad van Friesland; N.v.h.N. •« Nieuwsblad van het Noorden; O.Z. = Onze 
Zoetwatervisscherij; volw. = volwassen; ZW-hoek = Balkster-en Koudumer Courant. 

Daar otters sterk in grootte uiteenloopen, is het practisch onmogelijk om de leeftijd vast 
te stellen zonder de dieren zelf te zien; zoo goed en zoo kwaad als dat ging zijn hieronder 3 
categoriën onderscheiden nl. die der jonge dieren beneden het jaar (aangeduid door „jong", 
„klein" of „juveniel"), die der 1—3-jarigen (aangeduid door „halfwassen") en die der volwassen 
dieren (aangeduid door „adult", „groot" of „volwassen"). 

De tijdbepaling „ijsperiode" doelt op de ijsperiode I938/I939. 


