
TREKVOGELS OP BAGGERSTORTTERRE1NEN 
BAUKE V A N DER V E E N . 

Ten gevolge van werkzaamheden aan het 
Fries Kanalenplan zijn in deze provincie 
verschillende baggerstortterreinen ont
staan. Deze kunnen voor de plantensocio-
loog en ook voor de ornitholoog van grote 
waarde zijn, terwijl behalve de vogels 
tevens andere diergroepen bestudeerd kun
nen worden. In hun bijdragen hebben Van 
der Ploeg (1950) en Otto (1954) reeds op 
het belang van dergelijke terreinen gewe
zen, maar beide artikels bevatten vrijwel 
geen aantekeningen betreffende het voor
komen van trekvogels. Mede in verband 
met het verdwijnen van zulke terreinen 
willen we, in aansluiting op genoemde bij
dragen, een overzicht geven van hetgeen 
door ons, meestal in samenwerking met 
L. Zijlstra te Leeuwarden, op een drietal 
baggerstortterreinen. in en rond Leeuwar
den gelegen, is waargenomen. 
De grootste van het drietal, gelegen tussen 
het voormalige Woudmansdiep en het Van 
Harinxma-kanaal, vertoont een onegaal 
karakter. Het bestaat grotendeels uit op
gespoten bagger, afkomstig uit genoemd 
kanaal ; verder is het voor de helft slik-
achtig met enige plasjes, het andere ge
deelte daarentegen bestaat uit slecht gras
land en wordt door koeien beweid. De 
vegetatie wordt grotendeels gevormd 
door Riet, Moerasandijvie, biezen en an
dere moeras- en waterplanten ; aan de ran
den is het terrein enigszins opgehoogd en 
hier groeien voornamelijk klissen en melde-
achtigen. Naast Watersnippen, Oeverlo
pers, Bosruiters, Witgatjes, Zwarte en 
Groenpootruiters kwamen hier Kemphaan, 
Bontbekje en Bonte strandloper voor. Voor
al het voorkomen van de Grauwe franje-
poot heeft de belangrijkheid van dit gebied 

doen stijgen. Dit steltlopertje zagen we voor 
het eerst op 8 September 1951 temidden 
van enige Bosruiters, druk bezig met foura-
geren. Eerst konden we het vogeltje niet 
thuisbrengen, maar naarmate we verder 
gingen met het bouwen van een schuilhut 
kwam het franjepootje dichterbij. Nu wa
ren tevens alle details duidelijk te herken
nen. Ook de manier van voedselzoeken 
was goed waar te nemen ; het franjepootje 
draaide hierbij als een tol in het rond. 
steeds maar insectjes met het fijne snaveltje 
oppikend ; voorzover we dit konden zien 
waren het voornamelijk kleine vliegjes. 
Opvallend was de grote makheid tijdens 
onze werkzaamheden — hetgeen met enig 
lawaai gepaard ging — want het bleef 
voortdurend in onze nabijheid en ging rus
tig door met voedselzoeken. Ook tijdens 
andere excursies was het franjepootje bij
zonder mak en liet het zich tot op korte 
afstand benaderen. Op 19 September heb
ben we dit steltlopertje voor het laatst ge
zien ; volgens andere waarnemers (Bosch. 
1951) is het nog op de tiende October 
waargenomen. 

Behalve door de reeds genoemde vogels 
werd dit gebied bezocht door de Kleine en 
de Kleinste strandloper. Vanaf 23 Augustus 
1951 tot in de tweede helft van de volgen
de maand zagen we geregeld Kleine 
strandlopers in groepjes van drie a vier 
exemplaren. Op 7 September van dat jaar 
namen we daarentegen een enkeling waar, 
welke eerst aan de Kleine deed denken, 
maar die later een Kleinste strandloper 
bleek te zijn. Ook op 8, 11 en 12 Septem
ber was dit strandlopertjc aanwezig : 
waarschijnlijk betrof het hier al deze dagen 
hetzelfde exemplaar. 
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De gedragingen van beide soorten waren 
nu uitstekend te bestuderen. Reeds Sluiters 
(1949) wijst op het verschil in deze gedra
gingen ; onze ervaringen in dit opzicht 
stemmen volkomen overeen met hetgeen 
hij opgeeft. Bij de Kleinste strandloper viel 
het ons tevens op dat deze zich bij voor
keur afzijdig houdt en na het neervallen 
geruime tijd onbeweeglijk blijft. Het ge
luid is een vrij scherp „trrr", soms vrij 
lang aanhoudend met korte tussenpozen ; 
bij de Kleine strandloper is de r-klank veel 
minder scherp van toon, ook hoor je soms 
de roep „twit-twit" ; volgens Sluiters is die 
afkomstig van juveniele exemplaren. In de 
vlucht vallen de spierwitte buitenste staart-
pennen op, die bij de Kleine vuilgrijs zijn. 
Bij de staande vogel is verder duidelijk het 
verschil in verenkleed op te merken. De 
Kleine wordt wel vergeleken met een Bonte 
strandloper, terwijl de Kleinste aan een 
kleine uitvoering van een Oeverloper doet 
denken met zijn muisgrijze bovenzijde. 
Vooral in het prachtkleed is de borst van 
de Kleinste strandloper veel minder ge
vlekt dan die van de Kleine, die voorts een 
lichte V-streep over de mantel heeft, naar 
het ons voorkwam in het najaarskleed beter 
te zien dan in het prachtkleed. 
Bovengenoemd terrein gaat sterk in waarde 
achteruit ; van de vele plasjes zijn er slechts 
enige overgebleven, maar door de begroei
ing zijn ook bijna deze geheel verdwenen. 
Ook de vegetatie van het overige deel van 
dit gebied heeft zich sterk ontwikkeld met 
als gevolg het verdwijnen van slikachtige 
gedeelten. Hierbij kan nog aangetekend 
worden dat op 22 Juli 1953 door de Leeu
warder gemeenteraad is besloten om, in 
samenwerking met de Stichting „Recreatie
oord Leeuwarden", het terrein tot recrea
tieoord te bestemmen. 
De overige twee gebieden bevinden zich 
binnen de bewoonde kom van de stad ; het 

ene ligt aan de Sneeker trekvaart, ten noor
den van de spoorlijn Leeuwarden-Harlin-
gen, en het andere aan het Kalverdijkje. 
Laatstgenoemd terrein wordt nu vrijwel 
geheel ingenomen door woningbouw, welke 
zeker van invloed is op het voorkomen van 
vogels ; verder is het vrij gemakkelijk voor 
iedereen toegankelijk, hetgeen het waar
nemen bemoeilijkt. Vroeger was het gebied 
grotendeels begroeid met wilgensoorten, 
het grootste deel echter was slikachtig met 
enige plasjes. Kleine strandlopers waren 
hier eveneens aanwezig ; de eerste najaars
waarneming deden we op 18 Juli 1953. Ze 
waren nog in zomerkleed, evenals enkele 
exemplaren, die we in Augustus zagen. De 
gehele Augustusmaand werden ze regel
matig waargenomen, verder vooral in de 
eerste helft van September ; de laatste da
tum is 13 October 1953. Van de Kleinste 
strandloper zagen we één exemplaar op 
10 Juli, twee exemplaren op 26 Augustus 
en één exemplaar op 6 September 1953. 
Een bijzonder interessante waarneming 
deden we op die zesde September. Toen 
zagen we nl. beide strandlopersoorten te
gelijk in het gezichtsveld van de kijker ; op 
een gegeven ogenblik kwam de Kleinste 
dicht in de buurt van een zestal Kleine 
strandlopers. Overigens hield de eerstge
noemde soort zich bij voorkeur op aan 
enkele plasjes met lage begroeiing, terwijl 
de Kleine strandlopers midden op het slik 
fourageerden. Beide soorten waren erg 
tam en gemakkelijk waar te nemen. De 
trekvogels, welke op het vorige terrein 
waargenomen zijn, waren ook hier aanwe
zig, behalve Kemphaan, Groenpoot- en 
Zwarte ruiter. Voorts zagen we Wilde 
eenden. Wintertalingen en enkele Bokjes, 
benevens verschillende zaadeters, zoals 
Vinken, Groenling, Keep, terwijl tevens 
Witte en Gele kwikstaarten aanwezig 
waren. Vooral de Witte kwikstaart is een 
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waterplanten , zoals W a t e r w e e g b r e e , W a 

terkers, Pijlkruid, Zwaneb loem. N a a s t 

Wi tga t j e s , Bosruiters, Bontbekjes, T u r e 

luurs kwamen er Grut to , W i l d e eend en 

Slobeend voor. 

Uit bovens taande beschouwing mag wel 

worden vastgesteld, dat baggers tor t ter re i 

nen in de t rekmaanden vooral van belang 

zijn voor studie van de Limicolen. 

regelmatige verschijning op baggers tor t 

terreinen. 

H e t gebied aan de Sneeker t rekvaar t is 

t hans geheel verdwenen. He t zal worden 

ingenomen door industrie en er loopt nu 

reeds een weg doorheen. H e t is vooral van 

belang geweest voor het waa rnemen van 

door t rekkende W a t e r s n i p p e n en ruiters, 

A a n de kanten van dit gebied w a r e n enige 

diepe kreken, voornamelijk begroeid met 

L i t t e r a t u u r . 
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OVER DE INVLOED VAN DE MENS OP DE 
PLANTENGROEI 

H, D O I N G K R A F T . 

(Laborator ium voor Plantensystemat iek en -geografie der Landbouwhogeschool ) 

„Kurzum, von „natürlichen Waldbildern" ist um 1800 herum 
nirgends mehr die Rede. Und dies ist eine besondere Gefahr für 
einen der jüngsten Zweige der Pflanzengeografic, der Pflanzen-
soziologie. Solange sie nicht diese vollstandig umgestaltenden 
Eingriffe des Menschen in ihre Arbeitshypothesen mit einbe-
zieht, solange werden ihre Untersuchungsergebnisse gerade in 
Hinsicht auf die Standortskennzeichnung groben Fehlern unter-
liegen". (G. Dcines, Die forstliche Standortslehre, 1938). 

In dit artikel word t een poging gedaan , de 
vormende en vervormende invloed van de 
mens op het landschap in verband te bren
gen met de plantengroei . Daarbij zal, wa t 
het l andschap betreft, aan Zuid-Limburg , 
e n w a t de plantengroei betreft, aan de bos-
vegeta t ie de meeste aandach t worden be
s teed. In aansluit ing daa raan worden op 
het gebied van het systeem der vegetat ie-
eenheden enige voor Nede r l and nieuwe ge
z ichtspunten naa r voren gebracht , als in
leiding tot verdere , elders te verschijnen 

publicaties. 
De ogenschijnlijk zo voor de hand l iggende 
tegenstell ing tussen „na tuur -" en „cultuur
l andschap" word t reeds tot een vaag be
grip, wanneer men wil beslissen, van welk 
moment af men de mens niet meer wil be
schouwen als een deel der natuur , maar 
als haar tegenpool. M e n kan dit niet p ro
beren te omzeilen, door terug te gaan tot 
een tijd, da t er nog geen mensen waren , 
aangezien er toen een klimaat heerste, dat 
met het huidige niet vergelijkbaar is. 
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