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werkt zoiets als een vlag, die beduidt: „alles veilig", en ik verleen hem dan ook graag 
verder gastvrijheid. 

Op een meter of tien van me af liggen een vijftal nesten tussen de hoge helm. Ik 
kan de broedende vogels niet zien; ze zitten helemaal verborgen, maar bij twee der 
nesten zijn de mannetjes vrij. Prompt hebben ze onenigheid over hun grens, en ge
ruime tijd brengen ze door met elkaar te bedreigen. Op een andere plek staat een 
echtpaar met kleine kuikens; het gezinsleven is kostelijk om te zien. Nu de zon door
komt, kruipen de kuikens in de schaduw van een der ouden. Ongeveer om het uur 
worden ze gevoerd met halfverteerde vis die de oude uitbraakt en hun bij kleine 
brokjes voorhoudt. Af en toe levert de vader slag met vreemde meeuwen die te dicht 
bij de jongen komen. 

Vlak bij mijn tentje, zó dichtbij dat ik de dieren niet eens in hun geheel op het 
matglas van mijn camera kan krijgen, huist een paartje dat onlangs zijn eieren ver
loren heeft. De eerste dagen na dit ongeval dangelden deze meeuwen maar zo'n beetje 
in de buurt rond. Ze vulden hun tijd met slapen, veren poetsen, vechten tegen andere 
meeuwen, en korte uitstapjes naar wad of strand. Maar nu zie ik de eerste tekenen 
van het opnieuw ontwaken van de voortplantingsdrang; ze gaan een nieuw broedsel 
opzetten. Bij de meeuwen begint dat met een eigenaardige handelwijze: het wijfje 
gaat bij het mannetje om voedsel bedelen. Hierbij maakt ze dezelfde bewegingen 
die een jonge meeuw maakt als hij bij zijn ouders om voer bedelt. Ze trekt de hals in 
(bij meeuwen in tegenstelling met het uitrekken van de hals een teken van vriendelijke 
gezindheid) en gaat, telkens even met de kop omhoog wippend, voor het mannetje 
heen en weer lopen. Af en toe pikt ze naar zijn snavel of trekt er zelfs aan. Elke keer 
„kopwippen" gaat gepaard met een welluidende roep, waarin je de infantiele bedel-
roep nog kunt herkennen. Het mannetje kan dit alles niet weerstaan; hij strekt zijn 
hals, draait zijn kop heen en weer, en als het wijfje volhoudt, zie je opeens een dikke 
bobbel in de hals van de man verschijnen. Even later buigt hij de kop omlaag en 
braakt een grote vis uit. Gulzig valt het wijfje hierop aan, en in een wip is het hapje 
verdwenen. Manlief helpt de restjes oppikken. 

De bijgevoegde foto laat een moment uit deze scène zien. Het wijfje is juist geknipt 
op het ogenblik dat haar kop even omhoog wijst, zodat de karakteristieke bedelhou-
ding goed uitkomt; van het mannetje kon ik met de beste wil van de wereld niet meer 
op de foto krijgen dan de bobbel in zijn hals! 

N. TINBERGEN. 

ZILTE PLANTENGEMEENSCHAPPEN OP VLIELAND 

Verschillende van deze gezelschappen lenen zich bij uitstek goed, om als scherp 
omlijnde groep te worden besproken, met betrekking tot haar aangepast 
zijn aan een bepaalde bodemchemische toestand. Halophyten dus of zout-

planten, meer of minder extreem naarmate zij op meer of minder slikhoudende resp. 
zandhoudende bodem voorkomen; de meest uitgesproken zoutplanten staan n.1. op 
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het lage slikhoudende wad, de minder uitgesproken zoutplanten op de hoge zand
houdende kwelder. Twee terreinen op Vlieland verdienen, indien wij ons hiertoe 
willen beperken, onze aandacht. Het zuiderstrand en het slik langs de Dwarsdijk, 
van het Posthuis zuidwaarts, (zie fig. i). Vroeger moet de zuidkant van het eiland 
gelegenheid te over hebben opgeleverd om de geleidelijke opeenvolging der verschil
lende gordels gaande van extreem zout naar zoet te beschrijven. Sedert het aan
leggen van de glooiing, foto fig. 2a en 2b, is dat evenwel niet meer mogelijk. Slechts de 
laatste resten van een begroeiing met zeegras (Zostera nana l)) herinneren aan die 
toestand en overigens zijn deze terreinen in de eerste plaats interessant voor de vogel-
liefhebber, die hier de talloze steltlopers en waadvogels kan waarnemen, die op het 
wad hun kostje aan dierlijk materiaal bij elkaar zoeken. 

Enkele invloeden van het milieu, die de halophyten-vegetatie als geheel onder-

Fig- 1. 

gaat, zowel aan het zuiderstrand als aan de Dwarsdijk, moeten hier kort genoemd 
worden. In de eerste plaats de werking der getijstromingen, die van grote biologische 
betekenis zijn voor de aanvoer van voedingsstoffen. In de tweede plaats het getij 
zelf, resp. de verhoging of verlaging daarvan en de langere resp. kortere duur, ge
durende welke de verschillende gordels onder water staan. Tenslotte de werking 
van het kwelwater. Bezien wij deze drie punten even nader. 

Wij zijn aan de waddenkant en vragen naar getijwerking. De eerste vraag is dus, 
hoe komt het vloedwater binnen. Zeker is, dat door het zeegat van het Vlie het vloed
water veel krachtiger binnenstroomt, dan door het Eyerlandse gat, met het gevolg, 
dat de stromen die zich op de wadden verdelen en achter Vlieland om elkaar tenslotte 
ontmoeten, een ongelijke weg afleggen, Het water, dat door het zeegat van het Vlie 
is binnengekomen, stroomt veel verder door, zodat de lijn van samenkomen der 
vloeden ( = de lijn van wantij) niet halverwege het eiland, maar naar het westen 
verschoven komt te liggen, ± ter hoogte van het Bomenland. Wij noemden dit punt 
reeds, als verzamelplaats van talloze eenden, die een bijzondere voorkeur schijnen 

1) Zostera marina wordt opgegeven door van de Sande Lacoste (1856) en Holkema (1870), 
voor de slikken aan de zuidkant van Vlieland. Zostera nana door van den Bosch (i860), bij het 
Posthuis. De droogvallende zeebodem was er hier geheel mee begroeid. 
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Fig. 2a. Zuiderstrand van Vlieland, bij de afwateringssloot even bewesten de 
Oude Kooi, vcor de aanleg van het laatste stuk glooiing. (Zomer '36). 

te bezitten voor dit gebied, waar wantij op de waddenzee en de ontmoeting met zoet 
water uit de vaste duinenkern een uitgestrekt brakwatergebied geven. 

Wat betreft het genoemde onder punt 2, is het goed hier te herinneren aan de 
verhoging van het peil van gemiddeld volzee sedert de afsluiting van de voormalige 
Zuiderzee, een invloed die zich lange tijd daarna nog deed gevoelen. Geheel in over
eenstemming met de berekening was er aan de waddenzeezijde een verhoging van 
gemiddeld 22 cm. 

Tenslotte het kwelwater op het ~ ; T ~ » -
wad. In de winter, wanneer dit 
zoete water tijdens de eb tevoor
schijn komt, bevriest het zeer 
gemakkelijk. De vegetatie wordt 
mee ingevroren. Komt nu de 
vloed opzetten, dan tilt die het 
ijsdek omhoog en tegelijkertijd 
worden alle ingevroren planten 
mee ontworteld. 

Zelfs de zware strandpalen 
ondergaan de invloed van deze 
hefboomwerking en worden al
dus geleidelijk uit het zand om- F'S- 2b. Zuiderstrand van Vlieland, ter hoogte van de 
. , Oude Kooi, één jaar na de aanleg van de klinkerglooiïng. 
hooggewerkt. (Zomer '37)-
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Gaan wij de invloed van deze drieërlei werkingen na aan de geschiedenis van de 
aanplant van het voor de landaanwinning zo belangrijke slijkgras, Spartina Town-
sendii. In de zomer van 1938 zijn door de Rijkswaterstaat honderd Spartinaplanten 
met bijbehorende kluit zeeklei uitgepoot in het wad, op twee plaatsen langs de klin
kerglooiing aan het zuiderstrand van Vlieland o.a. bij het botenhuis Flevo. De kluiten 
waren bijzonder zwaar en bestonden uit vette zeeklei. Zij werden vrij groot genomen, 
om te voorkomen, dat zij los zouden woelen bij storm. In het voorjaar van 1939 bleken 
toch de meeste planten verloren te zijn gegaan door vorstwerking in de zin als in 
het voorafgaande werd besproken en door rotganzen. Gedurende de winter '39—'40 
werd alles vernield, op 1 plant na en de winter van '40 —'41 maakte een einde ook 
aan het bestaan van deze laatste. Proeven met zaad zaaien gaven evenmin resultaat. 
Tegenover de ongunstige ervaringen, die men had opgedaan met al deze kunstmatige 
aanplant stond het feit, dat de soort zich inmiddels toch op een natuurlijke wijze 
bleek te hebben uitgezaaid, ingevolge een opgave van de opzichter van de Rijks
waterstaat van 12 November 1941. Daarin heet het, dat er een flinke pol Spartina 
gevonden is, die daar kennelijk uit zaad moet zijn opgeschoten, tegen een slikwalletje, 
voor een zeebiezenveld, iets bewesten het einde van de klinkerglooiing. Ongeveer 
daar, waar de afvoersloot van Bomenland bij Dodemansbol uitmondt. Hoewel daar 
maar een dunne laag slik aanwezig is, zijn overigens alle factoren gunstig om groei 
en verdere uitbreiding te kunnen verwachten. In 1942 is deze moederplant ge
scheurd, in 1944 waren 30 van de 180 evenwijdig aan de kust uitgezette planten 
aangeslagen. In 1946 waren zij elk uitgegroeid tot quadraten van 2 bij 2 m, weliswaar 
kleine maar gezonde bloeiende en fructificerende (?) planten. De planten waren 
uitgezet over een afstand van ongeveer 1 km. De vraag blijft waarom zij alleen in 
het oostelijke gedeelte zijn aangeslagen. 

Dit brengt ons vanzelf op de vraag, waar de Spartina-aanplant op Vlieland de meeste 
kans van slagen heeft. Inderdaad lijkt de beschutte hoek, gevormd door Dwarsdijk 
en de zuidkust van het eiland tot bij Dodemansbol een zeer geschikt terrein hier
voor. Op de langzaam glooiende helling van zuiderstrand en wad langs de Dwarsdijk, 
zowel van noord naar zuid als van west naar oost, zal altijd wel een bepaalde zone 
aan te wijzen zijn, waar gunstige milieuvoorwaarden voor Spartina gerealiseerd zijn. 
Dit geldt zowel voor de geleidelijk variërende slib- en slikhoeveelheden in het zand, 
als voor kortere resp. langere duur van onder water staan gedurende een eb-vloed 
getij. Bovendien is er geen noemenswaardige zandverplaatsing evenwijdig aan de kust, 
welk zandtransport vooral bij stormweer, door zijn schurende en ondermijnende 
werking een funeste invloed uitoefent op de ontwikkeling van de jonge planten. Elders 
langs de kust van het zuiderstrand bestaan deze stromingen wel; met strekdammetjes 
probeert men hier de ondermijnende invloed op de stenen klinkerglooiing tegen 
te gaan. Door het lage zacht glooiende aangrenzende duinterrein is er tenslotte hier 
geen zoet kwelwater en kan bevriezen hiervan dus ook geen aanleiding geven tot 
ontworteling van Spartina-planten. Het plaatsen van rijzen schermen en begreppeling, 
om de verdere ophoging van het terrein te verzekeren, is hier heel goed mogelijk. 
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Al met al lijkt het in het geheel niet uitgesloten, dat deze stille hoek tussen zuidkust 
en Dwarsdijk nog eens begroeid zal zijn met een dichte Spartina-vegetatie. 

Uiteindelijk zal de begrenzing van de Spartina-zone ongeveer samenvallen — 
althans op dit open vrije terrein — met die van de zeekraal. Het beste zou zij groeien 
op plaatsen, waar de bodem herhaaldelijk wordt opgehoogd met een nieuwe laag 
sediment. Daarnaast spelen wa
terbedekking, stroomsterkte en 
golfslag een zo belangrijke rol, 
dat in beschutte gebieden de 
soort dikwijls veel verder zee-
waarts groeit dan de zeekraal. 
Dit neemt niet weg, dat beide 
soorten toch kenmerkend zijn 
voor de eerste begroeiing der bij 
elke vloed onderlopende slikken. 
Om precies te zijn tussen 10 cm 
beneden en enkele cm boven ge
middeld hoog water. Het behoeft 
geen betoog, dat op een zeer lang
zaam glooiende helling deze 
vloedgrenszone zeer breed kan 
worden. Dit is het geval in meer 
genoemde hoek tussen Dwarsdijk 
en zuidkust, waar zich dienover
eenkomstig uitgestrekte zeekraal-
velden gevormd hebben. In het 
slikkerige zand ontstaan tijdens 
het uitdrogen gedurende de eb 
fraaie polygonale krimpscheur-
figuren. Later zijn dit weer de 
sporen, waar het zeekraalzaad 
terecht komt en dicht opeenge
drongen stroken kiemplantjes 
levert. Grote flappen darmwier 
en zeesla blijven veelal tussen 

de zeekraalstengeltjes hangen en illustreren ons suggestief, hoe zij het vloedwater bij 
het snel overstromen der langzaam glooiende Dwarsdijkhellingen in zijn vaart remmen, 
zodat alles wat het meevoert tot bezinken wordt gebracht. Ook slib en zand, vandaar 
de ophogende betekenis van deze plantjes voor het wad. Zeker is, dat de zeekraal 
hier een minstens even belangrijke wadophogende werking heeft gehad en nog heeft, 
als het slijkgras misschien in de toekomst. De fijne zaadjes met kronkelhaartjes 
klitten echter gemakkelijk in elkaar, waardoor zij op hopen gewaaid worden en niet 

Fig. 3. Zeekraal in het waddenslik, draagt bij tot het op
hogen van het wad. 

Foto Kees Hana. 
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gelijkmatig over het wad verspreid. Zij zou om een meer gelijkmatige begroeiing 
te krijgen — evenals in Duitsland voor de Oost-Friese kust — ingezaaid moeten 
worden in een met de „zeekraalploeg" door het wad te trekken voor. (zie foto 
fig. 3 en 4). 

Vervolgen we de afwateringsslootjes, die aansluiten op de duikers in de Dwarsdijk, 
dan zien we de zeekraal in deze lage aangrenzende gebieden veel verder landinwaarts 
komen. Resten van zeewieren en kwallen en ook wel jonge scholletjes, die de afwa
teringsslootjes komen opzwemmen, trekken onze aandacht en tenslotte is het in het 
melkblauwe, zwavelhoudende water dicht bij de duikersluisjes een druk gekrioel 

en door elkaar heen schieten 

r van grote aantallen van het 
vreemde schaaldiertje Coro-
phium crassicorne. Turen we 
langer, dan ontdekken we ook 
nog wel eens een enkele Ne-
reis-worm (Nereis pelagica), 
alles wijzend op een volkomen 
brak zout milieu. 

Over de zonering in de 
plantengroei tegen de Dwars
dijk, gaande naar steeds hogere 
en zandiger gedeelten bericht
ten wij reeds in een vorig 
artikel. Hier willen wij de 
floristische samenstelling van 
een enkele gordel onder de 
vier genoemde nog eens wat 
nader bekijken. Wij bedoelen 
de op een na droogste en reeds 
sterk zandhoudende gordel 
met de grote variaties in het 
zoutgehalte van het bodem-

vocht, de groeiplaatsen van de gestrekte zegge. In de sociologie wordt onderscheiden 
een Junceto-Caricetum extensae; als kensoort voor dit gezelschap werd o.a. opgegeven 
Juncus anceps var. atricapillus, de tweehoofdige rus. Zeker is, dat deze soort op 
Vlieland niet samen voorkomt met de gestrekte zegge. Ook indien we de mogelijk
heid overwegen van een samengaan van de ronde rus, Juncus Gerardi met de 
gestrekte zegge, binnen de karakteristieke soortencombinatie van één gezelschap, 
op de zandige dammetjes tegen de Dwarsdijk, moeten we hierbij wel bedenken, dat 
deze beide soorten in dominante ontwikkeling toch blijkbaar beperkt zijn tot geheel 
verschillende zones. 

Fig. 4. Een stukje schor tijdens hoog water. Als korte dikke 
worstjes steken de jonge zeekraalplanten boven het nat uit 
(kweldergras, lamsoor en obione zijn tevens zichtbaar op 

de foto). Foto Kees Hana. 
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Onze Carex extensa-gordel volgt de Dwarsdijk op een bepaalde afstand en telkens 
komt het bij de zandige dwarsdammetjes tot massale ontwikkeling. Het is een fraaie 
grijsgroene zeggesoort, die grote pollen vormt en gemakkelijk te herkennen is aan 
de sterk gesnavelde vruchtjes (urntjes), een karakteristieke plant voor deze open 
strandweiden. Zij wordt op grote schaal door eenden gegeten, zoals blijkt uit grote 
aantallen en regelmatig in de magen aangetroffen dopvruchtjes. Waarschijnlijk 
worden zij ook wel aan poten en veren versleept. De soort groeit dus niet zozeer aan 
het open strand als wel in dergelijke beschutte, zandige hoekjes. 

Het gaat er bij zo'n nadere beschouwing vooral om, goed op de grondlaag te letten; 
dan ontdekken we allerlei nieuwe zaken. Vooreerst, dat een groot gedeelte van de 
bodem tussen de polletjes gestrekte zegge, rood zwenkgras en ronde rus bedekt is 
met een fluwelig, zacht wierviltje (Vaucheria synandra), dat smaragdgroen glinstert 
en overal met druppeltjes bezet is. We zien ook, hoe talrijke magere bleke kiem
plantjes van het fraai duizendguldenkruid hun best gedaan hebben om naar het 
licht te komen. Hetzelfde geldt voor zeemelkkruid. Maar tussen de dichte pollen van 
gestrekte zegge is hun dat niet gelukt. Het zijn miezerige, kwarrige, éénbloemige 
exemplaartjes gebleven. Dan is er weer eens een stukje ook geheel zonder „lagere vege
tatie" en zien we zo maar de vettige klei, soms ook weer kleine plukjes vegetatieve 
mosstengeltjes (Amblystegium serpens) en steeds de kiemplantjes van zeekraal en 
schorrenkruid, de eerste als kleine groene bolletjes met daaronder de verschrom
pelde zaadlobjes, schorrenkruid met één spits cotylenpaar en daar tussen een knopje, 
het pluimpje met de eerste blaadjes, maar de aantallen zijn al sterk teruggelopen in 
deze op een na hoogste gordel. 

Een typische soort in dit zandige slik is ook het eigenaardige gras kromstaart, een 
soort die door Holkema en ook latere bezoekers niet wordt opgegeven voor Vlieland 
en ook nu nog bij vluchtige beschouwing gemakkelijk over het hoofd gezien wordt. 
We moeten daarbij bedenken, dat deze terreinen langs de Dwarsdijk in het natuur
monument Meeuwenduinen ten tijde van Holkema nog niet bestonden. Zo was 
onze kromstaart voor ons een extra verrassing. 

Overzien we onze tabelletjes, samengesteld aan de hand van een groot aantal op
namen in deze oecologisch typisch gekarakteriseerde zone evenwijdig aan de Dwars
dijk, dan valt ons op een sterk overheersen in de bedekkingsgraad van de zeeweegbree 
in niet optimale exemplaren. Hier en daar bloeiaartjes van het rood zwenkgras, ge
regeld polletjes van de gestrekte zegge, half Juli reeds met een begin van vruchtzet
ting, talrijke vettige spatelvormige bladrosetjes van het Engels lepelblad, zelden 
voor de tweede maal in bloei. Tot de meer zeldzame representanten behoren een enkel 
rosetje van het strandzoutgewas of van de zulte, obione met meelachtig bestoven 
blaadjes en sporadisch een plantje van het Engels gras. Voorts de halfparasiet rode 
ogentroost, een soort die in haar voorkomen vermoedelijk meer bepaald wordt door 
haar gebondenheid aan een bepaalde gastheer — overigens is zij niet zo erg kies
keurig, want het is bekend, dat zij zowel parasiteert op de wortels van het rood zwenk
gras als op die van het fioringras — dan door haar specifieke eisen aan het bodem-
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Fig. 5. Detail van lamsoor in volle bloei (tevens zichtbaar een plantje van obione). 
Foto Kees Hana. 
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chemisch milieu, zoals hieraan bijv. op de standplaatsen van het gestrekte zegge-
gezelschap voldaan zou zijn. 

Aldus een beeld van dit gezelschap, zoals zich dat bij nauwkeuriger beschouwing 
aan ons voordoet. Op Vlieland is het gekenmerkt door een grote constantheid van 
samenstelling, ook wat betreft de elders meer zeldzame soorten en hetzelfde geldt 
voor de „verdrukten" in de ondergroei. 

Twee planten, die bijzonder bijdragen tot het fleurige beeld van de plantengroei 
langs de Dwarsdijk, moeten hier extra genoemd worden, omdat zij zich gedurende 
de laatste jaren sterk uitgebreid hebben van de meest zuidwestelijke punt van de dijk 
in de richting van het Posthuis. Dat is in de eerste plaats de zeeaster of zulte, die 
zich hier voordoet in betrekkelijk laag bloeiende exemplaren, geheel anders dan we 

Fig. 6. Vegetatiebeeld van zeealsem en limoenkruid. Westerveld, Vlieland. 

deze soort kennen uit de Wieringermeer voor de droogmaking en van de opgespoten 
terreinen rondom Amsterdam. Moeilijk blijft het steeds direct de vegetatieve blad
rosetjes van deze soort in de opnamen te herkennen, vooral waar ze samen met die 
van de lamsoren voorkomen. Indien wij echter goed op die vegetatieve rosetjes letten 
en niet alleen op de bloeiende exemplaren, blijkt de soort zich al veel verder in 
landwaartse richting te hebben uitgebreid, dan wij aanvankelijk dachten. 

In de tweede plaats zijn het de reeds genoemde lamsoren of het limoenkruid, zoals 
Thijsse het noemde, steeds voorkomend in grote eilanden van één bij twee meter door
snede op de grens van het zeeweegbree- en zeekraalgebied, dus ver zeewaarts ver
schoven naar de lagere vloedmerken. Het is een bijzonder fraai gezicht: de talrijke 
bloeistengels, met overvloed van helderblauwe bloempjes, oprijzend uit een bed van 
gekronkelde en gekrulde, leerachtig-grijsgroene lamsoorbladeren (vgl. foto fig. 5 en 6). 
We genieten meteen van een van de mooiste uitzichten van heel Vlieland. Gezeten 
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tegen de Dwarsdijk, overzien we de baai naar de zuidzijde van het eiland, waar het 
een eindeloos geflonker is van de kabbelende golfjes van de waddenzee. Daar dobberen 
bergeenden in de stille bocht bij Doodemansbol en we stellen ons voor, hoe in najaar 
en winter deze watervlakten bedekt zijn met grote aantallen smienten, pijlstaarten 
en rotganzen. Nu schittert alles in zomers kleed; behalve de zoom van limoenkruid, 
draagt daartoe belangrijk bij de rijkelijk bloeiende, maar laag blijvende planten van 
de zeeaster, die zich dwars door de zeeweegbree heen in een brede lila band een weg 
baant naar het zuiderstrand en de weilandjes van Ane Bloem. 

Wij vervolgen echter onze tocht en naderen het hoge zandbastion aan het einde 
van de Dwarsdijk. Daar te midden van hoge bossen wuivende helm en de forse stijve 
stengels van de zandhaver, het geheel omzoomd door een dicht gesloten strook van 
strandtarwegras, biestarwe en zeetarwegras — de vloedmerken zijn bijzonder rijk 
op deze uiterste voorposten in de waddenzee — willen we nog eens nadromen over 
ons mooie eiland. 

Vlieland, Augustus 1942. V. DE VRIES. 

HET VOORKOMEN VAN DE STEUR (ACIPENSER STURIO L.) 

IN DE NIEUWE MER WEDE TUSSEN 1900 EN 193 I . 

Een blik op de kaart van de Brabantse Biesbosch herinnert ons aan verschil
lende dieren. Namen als Kievitswaard, Muggenwaard, Ganzennest, Deene
plaat (Deen zwaan), Ganzewei, Kleine Zalm, Lepelaar, Steurgat, Otter

polder en Elftpolder spreken ieder voor zichzelf. Zo deed dan ook de naam Steurgat 
ons afvragen of de steur hier voorkomt en zo ja, wanneer en in welken getale. 

In deel X van de Fauna van Nederland (Pisces) vermeldt Redeke op pag. 57 het 
volgende over het voorkomen van de steur (Acipenser stun'o L.) in Nederland: „Bij 
ons vangt men de steur af en toe in de Noordzee nabij de kust, in de Zuid-Hollandsche 

Fig. 1. De steur met zijn typische bek onderaan de kop en zijn scheve staartvin. 


