aangetrokken, zou er op kunnen wijzen
dat hier toevallig een attractiever milieu
is geschapen. Dat schept overigens een
grote verantwoordelijkheid. Met het dichtvriezen van deze poel (een groot deel van
de padjes overwintert onder water) zou
het grootste deel van de vuurpaddenbe-

volking van een groot gebied verdwijnen.
Al deze moeilijkheden hebben echter de
speciale aandacht van de opzichter.
Waarschijnlijk zullen nu binnenkort ook
in enkele andere Staatsnatuurreservaten
van Zuid-Limburg poelen worden gegraven.
D.H.

WATERWILDCONCENTRATIES
IN NEDERLAND
IN FEBRUARI 1956
H. J. O V E R en M. F. M Ö R Z E R BRUIJNS.
(Afdeling Natuurbescherming en Landschap van het Staatsbosbeheer)
De periode van strenge vorst, die vrijwel
geheel West-Europa in februari teisterde,
hield in Nederland met ongewone strengheid bijna de gehele maand aan. Het merendeel van de Nederlandse binnenwateren vroor dicht. De watervogels trokken
ten dele weg naar minder koude streken.
maar er bleven toch nog grote aantallen.
Deze concentreerden zich noodgedwongen
op de relatief weinige plaatsen waar nog
open water aanwezig was. Zij waren daar
veilig, omdat de jacht in Nederland na 31
januari gesloten is. terwijl er trouwens als
er veel ijs is ook niet mag worden gejaagd.
Deze omstandigheid bood de mogelijkheid
iets te weten te komen omtrent de absolute aantallen eenden, ganzen en zwanen,
die in de vorstperiode in Nederland verbleven. Dit werd vergemakkelijkt door de
overal in den lande georganiseerde vogelvoederacties. De voedseltoestand werd namelijk voor vele vogels door de felle koude
en meer nog door de later in februari optredende ongewoon zware sneeuwval kritiek. Door het initiatief van particulieren,
verenigingen en de overheid is door het

verstrekken van voedsel massasterfte voorkomen. Dit gebeurde overal in het land.
Van alle zijden werden aanzienlijke bedragen bijeengebracht en grote hoeveelheden
voedsel ter beschikking gesteld. Vele dieren, die dreigden te sterven, werden binnenshuis en in de dierenparken verzorgd.
Voorzover zij het leven behielden werden
zij later weer in vrijheid gesteld.
Er werd bij alle concentraties van waterwild, waarvan het bestaan bekend was, gevoerd. Het was daardoor relatief gemakkelijk gegevens over de aantallen te verzamelen.
Dit werd gedaan door de afdeling Natuurbescherming en Landschap van het Staatsbosbeheer. Het gebeurde op verzoek van
de Nederlandse Sectie van het C.I.P.O.
(Comité Internationale pour la Protection
des Oiseaux) en in overleg met het
I.T.B.O.N. (Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur) te Arnhem, de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels en It Fryske Gea.
De eerste oproep om medewerking werd
einde februari door middel van de pers en
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de radio tot alle belangstellenden gericht.
Daarnaast werden inlichtingen gevraagd
aan ornithologen, van wie bekend was, dat
zij op de hoogte waren van de toestand in
een bepaalde landstreek.
Talloze gegevens kwamen op deze manier
binnen zowel van particulieren, vooral van
vogelbeschermingswachten en natuurwachten, als van overheidsinstanties. In het bijzonder hebben de rijkspolitie, de politie te
water en het personeel van het Staatsbosbeheer vele waardevolle gegevens bijeengebracht. Er werden verder gegevens verzameld uit publikaties in de pers, terwijl
ook veel beschikbaar was door eigen onderzoek. Alle opgaven werden gerangschikt en vergeleken, en zoveel mogelijk
getoetst alvorens zij in tabellen werden
verwerkt.
Het aldus verkregen overzicht is niet volledig. Niet alle concentraties werden gemeld o.a. die van de eendekooien vaak
niet, en vele mededelingen waren niet compleet. De leemten werden door navraag zoveel mogelijk aangevuld. Alle punten.
waarvan waterwildconcentraties werden
gemeld, zijn op bijgaande kaart aangegeven, tevens van welke gebieden in Nederland een overzicht over het al of niet voorkomen van waterwildconcentraties werd
verkregen. Dit overzicht wettigt de veronderstelling dat een aanzienlijk percentage
van het in Nederland aanwezige waterwild
werd geteld.
Een tweede bron van onnauwkeurigheid
is gelegen in de fouten gemaakt bij de tellingen afzonderlijk. Het tellen in de wakken was evenwel betrekkelijk eenvoudig.
De opgaven van leken en die van ervaren
ornithologen, die meer dan eens van eenzelfde en juist van belangrijke concentraties werden verkregen, lopen dan ook
merkwaardig weinig uiteen.
De opgegeven aantallen werden bewerkt
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per soort, bij de meer algemene soorten
afgerond op tientallen, honderdtallen of
duizendtallen. Meer gegevens van eenzelfde concentratie werden gemiddeld. Met
tussentijdse verplaatsingen werd, voorzover gemeld, rekening gehouden om dubbel
tellen te voorkomen.
Wanneer een opgave niets anders meldde
dan een concentratie van „eenden" of
,.ganzen" zonder de soorten afzonderlijk
te noemen, werd uiteindelijk een verdeling
gemaakt overeenkomstig de verhoudingen
in soortgelijke concentraties in dezelfde
streek.
Er wordt daarmede weer een fout gemaakt,
die plaatselijk aanzienlijk kan zijn, maar
die in het grote geheel vermoedelijk meevalt omdat de verhoudingen in een groter
gebied vaak opvallend constant waren.
De resultaten van de tellingen geven dus
geen exact beeld. De cijfers blijven aan de
lage kant. Toch mogen zij worden be-
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Fig. 1. Concentraties
februari 1956.

van watervogels
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schouwd als redelijke benaderingen van de
werkelijkheid. Zij geven in ieder geval een
aannemelijke indruk van de orde van
grootte van de aantallen.
De resultaten van de tellingen zijn in tabel
1 per provincie samengevat. Daarbij is echter het Waddenzeegebied samen met de
Noordzeekust voor het vaste land van
Noord- en Zuidholland, opgenomen als
een apart gebied .
Uit de tabel blijkt, dat de aantallen in de
verschillende provincies nogal uiteenlopen.
De ligging van de waterwildconcentraties
(vgl. fig. 1). doet dit reeds vermoeden. Dz
concentraties in het binnenland, vooral in
het noorden en oosten van het land, zijn
wel vrij talrijk, maar het ging daar meest
om kleine wakken, waar niet veel vogels
waren.
De grote massa's van de watervogels hadden zich in het kustgebied geconcentreerd,
vooral in de Waddenzee en in het deltagebied van Zuidholland, Zeeland en de
Biesbosch in Noordbrabant.
V a n de voor Overijssel opgegeven vogels

bevond zich ongeveer 2/3 van het totaal in
en nabij de Noordoostpolder. De hoge aantallen voor Gelderland zijn te danken aan
de wakken in de grote rivieren. De concentraties in het kustgebied hielden verband
met de aanwezigheid van open water en
mogelijk ook de gemiddeld iets hogere temperaturen (vgl. fig. 1). De Noordzee.
de zeegaten en de grote stroomgeulen iiv
de Waddenzee waren niet bevroren. Het
zoutwatergetijdengebied van de Zuidhollandse- en Zeeuwse eilanden was grotendeels open en ook in het brak- en zoetwatergetijdengebied o.a. in de Biesbosch
was plaatselijk nog open water.
In het binnenland concentreerden de watervogels zich vooral in en om de wakken
in de grote en kleine rivieren, kanalen,
beken en sloten, waar stroom of kwel
dichtvriezen voorkwam.
Er waren daarnaast ook grote aantallen
watervogels in de weinige wakken, die in
overigens geheel dichtgevroren grote meren en plassen waren opengebleven. Vrij
veel vogels concentreerden zich ook in ka-

Tabel 1. Aantallen Eenden, Ganzen, Zwanen en Koeten waargenomen in Nederland
in februari 1956.
Gebied
Waddenzee etc.
Groningen
Friesland
Drente
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Noordholland
Zuidholland + Biesbosch
Zeeland
Noordbrabant
Limburg
Nederland

Meerkoet

Totaal

Eenden

Ganzen

Zwanen

S2200
2100
50000
500
45500
31500
4000
28320
40000
75000
2000
1400

50
50
2000
340
10000
2050
250
20
16000
28200
5000
300

50
50
100
40
4000
650
Ï00
250
900
150
100
80

5100
2050
6050
50
9700
15200
4050
7550
24400
24100
2000
50

87400
4250
58150
880
69200
49400
8400
36140
81300
127450
9100
1830

362520

64260

6470

100250

533500
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nalen, ;ingels. grachten en dergelijke wateren in of nabij steden, zeer veel bv. in
en om Amsterdam, waar door lozing van
water van industrieën etc. dikwijls vrij
veel open water was.
Van de verschillende waterwildconcentraties werd de soortencombinatie onderzocht.
Gegevens hiervoor werden verzameld over
duikers, futen, eenden, zaagbekken. ganzen, zwanen. Waterhoen en Meerkoet. Alle waargenomen soorten zijn opgenomen in
tabel 2. Daaruit blijkt tevens hoe de verdeling is geweest van soorten over de bovengenoemde gebieden.
Hoewel de cijfers van de tabel voor zichzelf spreken moet met een enkel woord toch
op een aantal bijzonderheden worden ingegaan. Eigenlijk is er zoveel uit de gegevens
af te lezen, dat over iedere soort apart
een interessante beschouwing zou kunnen
worden gegeven. Dat valt echter buiten
het bestek van dit rapport.
De zeldzaamheden van de lijst zijn in dit
verband het minst belangrijk. Behalve verscheidene soorten van duikers en futen, die
nooit erg talrijk zijn, waren alleen de waarnemingen van Krakeenden, een IJslandsc
brilduiker (?). enkele Krooneenden, groepjes IJssenden, een Witkopeend en enkele
Canada-ganzen uitzonderlijk. Deze waarnemingen zullen elders worden verantwoord. Zeer opvallend is wel geweest het
opschuiven van het overwinteringsgebied
van verscheidene soorten. Dit viel uiteraard het meest op van de soorten, die in
normale winters overal in Nederland en
vaak in zeer groten getale overwinteren
maar die nu grotendeels verdwenen waren,
Een aantal daarvan had alleen in het deltagebied ten dele nog standgehouden, bv.
Wintertaling, Smient, Pijlstaart, Slobeend,
Fuut en Dodaars, Dit was ook het geval
met bijna alle soorten steltlopers. Er ble^

ven daarvan maar weinig in Nederland
achter.
Volgens berichten in het Engelse tijdschrift ..Shooting times" was deze winter
het aantal Smienten, Pijlstaarten en Slobeenden in Engeland ongewoon groot. Van
de duikeenden zaten de Toppers zoals gewoonlijk vooral op het zoute water en de
Kuifeenden op het zoete water. Beide
soorten hebben het moeilijk gehad en het
is wel daaraan toe te schrijven dat er zoveel Toppereenden op de wakken in het
binnenland werden gezien. Datzelfde geldt
voor de zee-eenden die tot ver in het binnenland werden waargenomen. Tafeleenden en Brilduikers waren beduidend minder talrijk dan in normale winters. De
aanwezigheid van grote groepen Eidereenden op de wadden was uitzonderlijk.
De eigen broedvogelpopulatie verlaat de
Nederlandse kust namelijk gewoonlijk in
het najaar om pas in maart geleidelijk weer
terug te keren.
De Wilde eend nam een geheel eigen positie in. Hij was niet alleen verreweg de
talrijkste (50 % van alle eenden), maar
bovendien de enige soort, die overal in het
land nog in aanzienlijke, vrijwel normale
aantallen aanwezig was. Het is niet onwaarschijnlijk dat deze eenden grotendeels
tot de eigen Nederlandse broedvogels behoorden, waarvan immers bekend is, dat
er ongeveer 60 r r , dat is bij benadering
180000 individuen, als standvogel in Nederland overwintert. Als dit zo is, zouden
de Wilde eenden, die anders vanuit noordelijker en oostelijker gelegen landen in
Nederland bij tienduizenden en meer overwinteren, onder invloed van de vorst grotendeels naar het zuiden en westen zijn
doorgetrokken,
Van de zaagbekken waren de Grote zaagbekken talrijker dan anders. De Middelste
zaagbekken waren minder talrijk en kwa-

Tabel 2. Totale aantallen watervogels
Soort

Totaal

Binnenland

Kust
Waddenzee en
Noodzeekust

Parelduiker
Roodkeelduiker
Fuut
Roodhalsfuut
Kuifduiker
Geoorde fuut
Dodaars
Wilde eend
Wintertaling
Krakeend
Smient
Pijlstaart
Slobeend
Toppereend
Kuifeend
Tafeleend
Brilduiker
IJsI. Brilduiker
Krooneend
IJseend
Grote zee-eend
Zwarte zee-eenc
Eidereend
Witkopeend
Midd. zaagbek
Grote zaagbek
Nonnetje
Bergeend
Grauwe gans
Kolgans
Rietgans
KI. rietgans
Rotgans
Brandqans
Canadagans
Knobbelzwaan
W i l d e zwaan
Kleine zwaan
Waterral
Waterhoen
Meerkoet

in Nederland in februari 1956.

6
5
5

Deltagebied

600

5
4000

300
53000
500

1800

100

38000
600
100
4700
5500
600
200

1
7
600
13000
8000

50
10
500
10

52000
1200

550
350
100
500

50

250
700
2000
500
4500
20000
14000
250
150
8500

Rivieren,
kanalen,
polders
8
6
200
1
1
5
41
82500
200
10
950
200
10
8400
24700
4500
2250
(1?)
2

300
2450

50
50
10

50
10700

100
9000

14
21
895
1
1
5
396
165400
710
10
40800
800
110
66450
37100
6200
3550
1
3
58
620
13720
8010
1
1000
8550
3125
1010
4800
29000
20250
1100
150
8950
20
500
2200
3560
10
4150
100300

29700

29771

533801

12800

50
13100
10
50

1000
2200
100

350
3500
1000
1000
1

1
50
6500
925
10
300
9000
6250
750

5100

3000
38000

87429

197570

189331

200
150
700

Steden

10
90

10
20

450
20
250
1900
400
10
1000
37500

50

Meren en
plassen

Totaal

200
50

100
1000
100

50

l
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men veel meer in het binnenland dan gewoonlijk terwijl het Nonnetje vermoedelijk minder talrijk was dan in gewone winters.
De Bergeenden, die anders nooit compleet
wegtrekken, waren nu bijna allemaal verdwenen.
Terwijl over het geheel genomen het aantal eenden minder was dan in mildere
winters, was het aantal ganzen dat hier in
februari vertoefde vele malen groter dan
normaal. Bliikbaar komen in een strenge
winterperiode ganzenpopulaties naar Nederland. die anders noordelijker overwinteren. De Kolganzen en de Rietganzen waren tenminste drie maal zo talrijk als anders. de Kleine rietgans en de Brandgans
tenminste twee keer. De aanwezigheid van
enkele duizenden Grauwe ganzen in het
Moerdijkgebied was heel uitzonderlijk, omdat deze soort gewoonlijk verder zuidelijk
overwintert en pas in maart op de terugtrek Nederland weer passeert. De Rotganzen. die gewoonlijk slechts in geringe
aantallen in Nederland overwinteren, waren nu vrijwel geheel verdwenen.
De koude heeft ook veel zwanen naar Nederland gebracht. Vooral de Wilde zwaan.
anders een vrij schaarse wintergast, was
ongewoon talrijk. De Knobbelzwanen waren ook met meer individuen aanwezig
dan gewoonlijk. De Kleine zwanen waren
daarentegen talrijker vertegenwoordigd
voor de vorstperiode, al lopen de aantallen
niet sterk uiteen.
Waterrallen waren hier en daar nog wel
aanwezig, maar het betrof hier slechts enkelingen. De Waterhoentjes concentreerden zich min of meer in het deltagebied.
wat in normale winters voorzover bekend
nooit gebeurt. De Meerkoeten waren in
het deltagebied ook extra talrijk al vormden ze ook overal elders soms het merendeel van de vogelconcentraties.
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Nauwkeurige cijfers omtrent de sterfte onder de verschillende vogelsoorten kunnen
niet worden gegeven. De opgaven, die
daaromtrent werden verstrekt, benaderen
het echter wel en leiden tot de volgende
conclusies ;
Het meest geleden hebben de Meerkoeten
en de Waterhoentjes; het sterftecijfer voor
deze soorten ligt tussen 10 % en 40 %,
gemiddeld 25 %. Dit sterf te-percentage
werd alleen overtroffen door dat van de
Blauwe reiger en Roerdomp, die zeer zware. verliezen hebben geleden.
Na de Koeten waren de Toppereend en de
Zwarte zee-eend er het ongunstigste aan
toe. Vooral op de Waddenzee zijn enorme
aantallen Toppereenden. Zwarte zee-eenden en naar verhouding ook Grote zeeeenden omgekomen. Het betreft minstens
10 r'( van de aanwezige vogels. De Smienten verloren minder dan 10 % maar toch
nog aanzienlijke aantallen evenals de
Kuifeenden. De Wilde eenden hebben
naar verhouding weinig verliezen geleden;
minder dan 1 % is omgekomen, hetgeen
stellig mede aan de voederacties is te danken. Zonder deze voederacties zou trouwens ook bij de andere soorten het sterftecijfer aanzienlijk hoger zijn geweest.
De ganzen en de zwanen hebben, ook mede dank zij het voeren, de vorstperiode
goed doorstaan. De sterfte was voorzover
de gegevens gaan minder dan 0.5 %,
De resultaten van de februari-tellingen tonen aan dat er onder invloed van strenge
vorstperioden massale verplaatsingen van
waterwild kunnen optreden, waardoor de
vogels in geheel andere overwinteringsgebieden komen dan anders. Vele eendensoorten trekken dan in ieder geval zuidelijker en westelijker dan Nederland. De
ganzen en zwanen komen in dergelijke omstandigheden in groter getale naar Neder-

land dan in mildere winters het geval is.
Tellingen als de onderhavige geven een
indruk van de beperktheid van het overwinteringsgebied. ook onder normale omstandigheden, en van de grootte der overwinterende populaties. Tevens blijkt er

eens te meer uit dat het beheer en de bescherming van de Noordwest-Europese vogelpopulatie van waterwild en andere trekkers een aangelegenheid is. die internationaal dient te worden geregeld.

ERICA CILIARIS L,
een nieuwe plantesoort voor Nederland
F. R U N G E (Munster, Westfalen).
Gedurende mijn verblijf op het eiland Terschelling in augustus 1955 vond ik eeni
kleine groeiplaats van een blijkens de litteratuur nog nooit tevoren in NederlandI
gevonden dopheidesoort. Erica ciliaris L.
Het dwergstruikje groeide er op eeni
slechts zelden gebruikte duinweg, ongeveer 350 m ten oosten van het biologisch,
station ,,Schellingerland" nabij Oosterend i ) .
Het kleine, dichte dopheidebosje had op>
26 augustus 1955 een omvang van 45 X
65 cm 2 . Van de 14 in totaal aanwezige•
bloeiende takken waren er 2 geheel uitgebloeid. 9 stonden nog in bloei, terwijlI
van 3 takken de bloemknoppen nog niett
open waren. De plant werd dus gevondeni
op het moment dat zij net midden in haar:
bloeiperiode was. Deze komt ongeveer
overeen met die van de Struikheide (Calluna vulgaris), maar is later dan de op)
Terschelling eveneens in die omgeving talrijk voorkomende gewone Dopheide (.Eri-ca tetralix). Het aantal bloemen per bloeiende tak lag tussen 2 en 17. De meeste;
bloeitakken hadden 6-8 bloemen.
De plantengroei van de naaste omgevingr
van Erica ciliaris vormde plantensociologisch geen bepaald gezelschap zoals uit

de volgende opname van 1 m- van 27
augustus 1955 blijkt ;
„Dopheide" (Erica ciliaris). veel voorkomend (2).
Duinriet (Calamagrostis
epigeios), veel
voorkomend (2).
Kruipwilg (5a/ix repens). veel voorkomend
(2).
Schermhavikskruid (Hieracium
umbellatum), vrij veel voorkomend (1).
Eikvaren (Polypodium vulgare). vrij veel
voorkomend (1).
Kraaiheide (Empetrum nigrum), vrij veel
voorkomend (1).
Rode klaver (Trifolium pratense), vrij veel
voorkomend (1).
Reukgras (Anthoxanthum odoratum). vrij
veel voorkomend (1).
Smalbladige weegbree (Plantago lanceolata), vrij veel voorkomend (1).
Witbol (Holcus lanatus), sporadisch ( + ).
Veldbies (Luzula campestris), sporadisch
( + )•
Het gaat hier meer om een vegetatie, die
in overeenstemming met de omgeving een
overgang is van de duinriet-kruipwilgvegetaties van de buitenduinvalleien naar de
'j
Dank zij de gastvrijheid van de Stichting
Wetenschappelijk
Duinonderzoek
verrichtte ik in
dit station 4 weken lang biologisch
veldwerk.
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