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W e kunnen op Terschelling twee typen 
binnenwateren onderscheiden, namelijk 
zoete ondiepe duinpiassen en zwak brakke 
vrij diepe wielen. Van geen van deze 
oppervlaktewateren op het eiland zijn uit
voerige hydrobiologische onderzoekingen 
bekend. W a t ervan bekend is, vinden we 
verspreid in de litteratuur. Het is daarom 
niet overbodig een overzicht samen te stel
len van de biotopen voor zover de ge
gevens dit toelaten. Temeer is dit gewenst 
omdat het eiland botanisch en zoölogisch 
reeds uitvoerig onderzocht is in de loop 
der jaren, waardoor tal van interessante 
bijzonderheden aan het licht zijn gekomen. 
De indeling van de oppervlaktewateren op 
Terschelling in duinpiassen en wielen is 
reeds gegeven op grond van hun geomor-
fologische hoedanigheden. De duinpiassen 
danken hun ontstaan aan de vorming van 
duinvalleien, waarin door de lage ligging 
een hoeveelheid water aan de oppervlakte 
blijft staan. Door de geringe diepte kon 
zich vrijwel in alle gevallen een goede 
moerasflora ontwikkelen, zodat vaak een 
groot gedeelte van de duinpiassen verland 
is. In het kleine gedeelte, waar zich dan 
nog open water bevindt, vinden we een 
rijke ontwikkeling van waterplanten van 
voedselarm milieu. Een sterke ontwikke
ling van veenmossen ontbreekt evenwel 
meestal. 
De wielen danken hun ontstaan aan dijk
doorbraken en we vinden ze dan ook alleen 
aan de zuidzijde van het eiland langs de 
dijk aan de waddenzee. Zij kunnen in het 

midden vrij diep zijn, zodat we daar geen 
waterplanten aantreffen. De ligging langs 
de zee veroorzaakt, door kwel of door min 
of meer directe verbinding met het zee
water. een vrij hoog zoutgehalte van het 
water. De meeste wielen op Terschelling 
zijn daardoor brak of zwak brak en totaal 
anders dan de duinpiassen. 
Het is de bedoeling de verschillen in de 
hydrobiologische inventaris van de duin-
plassen aan de hand van de waarnemin
gen. die in augustus 1956 werden gedaan, 
te laten zien. De wielen worden hier verder 
niet behandeld. 

Van bijna alle thans nog aanwezige duin-
plassen werden in augustus 1956 waar
nemingen gedaan over de samenstelling 
van het plankton en van de oeverbewoners. 
Van de meeste plassen werden ook het 
chloorgehalte en de zuurgraad (uitge
drukt in de pH) van het water bepaald. 
In het plankton van de duinpiassen blijken 
grotendeels soorten voor te komen, die 
bodembewoners of bewoners van ondiep 
water zijn. Echte plankters zijn er 
weinig. Het water is daarvoor te ondiep. 
De meeste van de gevonden soorten komen 
algemeen voor in de zoete binnenwateren 
op het vaste land. De geïsoleerde ligging 
van het eiland heeft hen dus niet gehin
derd in hun verspreiding. Het is merk
waardig dat dit van enkele soorten, die 
elders algemeen voorkomen, niet kan wor
den gezegd. In de planktonmonsters van 
Terschelling werden namelijk de zeer alge
meen verspreide diatomee Asterionella for-
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mosa, de eveneens zeer algemene water
vlooien Daphnia longispina en Bosmina 
spp. en de raderdieren van het geslacht 
Asplanchna niet gevonden. Vooral merk
waardig is dit voor Asterionella formosa. 
die in alle binnenwateren in iedere plank
tonvangst op alle tijden van het jaar wel 
wordt aangetroffen. Het ontbreken van 
deze soort in alle planktonmonsters van 
augustus op Terschelling, zowel in de 
duinpiassen als in de wielen, maakt het 
zeer waarschijnlijk, dat de soort er niet 
voorkomt. Natuurlijk is het mogelijk, dat 
bij voortgezet onderzoek op andere tijden 
van het jaar zal blijken, dat enige van de 
in augustus van dit jaar niet gevonden 
soorten er toch wel zijn. Veel kans is daar
op echter niet, omdat er juist in de bloei
tijd van de meeste plankters is gevist. In 
ieder geval is het wel zeker, dat ze nooit 
in grote aantallen aanwezig zullen zijn. 
W e vinden in de duinpiassen ook soorten, 
die elders in ons land tot de zeldzaam-
heden behoren. Zo bijvoorbeeld de water
vlo Eurycercus glacialis. een zogenaamd 
glaciaalrelict. Prof. Boschma vond dit dier 
in 1920 in het duinmeertje de Dodemans-
kisten. In 1937 vonden Van Bemmel en 
Mörzer Bruijns het in het Griltjeplakje. In 
1956 werd door mij één exemplaar gevon
den van een Eurycercus sp. in het Bad-
huisplak. De soort kon niet met zekerheid 
bepaald worden, daar het een jong dier 
was. Vermoedelijk is het ook Eurycercus 
glacialis geweest. De andere soort, die het 
had kunnen zijn, Eurycercus lamellatus, 
werd namelijk ook verder niet gevonden. 
Deze ontbreekt op het eiland waarschijn
lijk geheel. Het is daarbij bekend, dat 
Eurycercus lamellatus en Eurycercus gla
cialis nooit tezamen in hetzelfde biotoop 
voorkomen. Eurycercus lamellatus is een 
zeer algemeen verspreide •watervlo, die 
meestal in grote aantallen aan de oevers 

van ondiepe voedselrijke wateren is te vin
den. Eurycercus glacialis komt alleen voor 
in ondiepe zure voedselarme vennen. 
Waarschijnlijk is het sterk uiteenlopende 
milieu, waarin deze twee soorten leven, 
aansprakelijk voor het verschil in hun ver
spreiding. Daar tot nog toe alleen Eury
cercus glacialis op Terschelling gevonden 
werd en de duinpiassen alle min of meer 
voedselarm zijn, lijkt het waarschijnlijk, 
dat ook in 1956 alleen Eurycercus glacialis 
aanwezig was. Behalve Eurycercus glacia
lis werden er in de Terschellingse duin-
plassen nog andere zeldzame planktonsoor
ten gevonden. (Volledige inventarisatie
lijsten zijn bij het R.I.V.O.N. aanwezig.) 
W e kunnen wellicht uit het voorgaande 
concluderen, dat de aanwezigheid van de 
planktonsoorten op Terschelling eerder 
wordt bepaald door de eigenaardigheden 
van het biotoop dan door de verspreidings
mogelijkheden van de soort. Het milieu van 
de duinpiassen op Terschelling moet dan 
bijzondere eigenschappen hebben. Dit 
komt ook naar voren, wanneer we trachten 
aan de hand van de planktonbiocoenose 
het water te karakteriseren; het blijkt dan, 
dat de gebruikelijke indeling van binnen
wateren in eutroof (voedselrijk), mesotroof 
(matig voedselarm) en oligotroof (voed
selarm) hier niet zonder meer kan worden 
gebruikt. W e komen hierop terug bij de 
bespreking van de afzonderlijke duinpias
sen. W e zullen eerst nagaan wat voor 
water we, gezien de omgeving, in de duin-
plassen kunnen verwachten. 
Van veel belang voor de chemische samen
stelling van het water is de bodem. Deze 
bestaat op Terschelling uit kalkarm zand 
(Van Dieren 1934, Westhof f 1947). Het 
vegetatiekundig onderzoek van de duinen 
op Terschelling laat bovendien nog zien, 
dat er geleidelijk minder kalk aanwezig is 
in de duinen naarmate we meer land-
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inwaarts gaan. De zeereep is relatief het 
kalkrijkste. Behalve op de vegetatie van 
het duin zal het verschil in kalkgehalte via 
de chemische samenstelling van het water 
ook op het plankton van de plassen van 
invloed zijn. De ligging van de plas, meer 
landinwaarts in een kalkarm milieu of meer 
naar zee in een relatief kalkrijker milieu, is 
in dit verband dus mede van belang. Bo
vendien zijn de meer landinwaarts gelegen 
duinen het oudste. De ouderdom van een 
duinpias is daarom een factor, die, even
als het kalkgehalte, verband houdt met de 
ligging. Van de thans nog bestaande duin-
plassen is de grote plas in de (tweede) 
Kroonpolder pas omstreeks 1920 ontstaan. 
Hij ligt dus in relatief kalkrijk, jong duin. 
Het Van Hunenplak dateert van 1951 en 
is dus nog jonger, maar deze plas werd ge
graven in een kalkarm oud duingebied. 
Het Griltjeplak (1870) en het Badhuisplak 
liggen in een iets minder kalkarm duinge
bied en zijn ouder, terwijl het Hardrijders-
plak en de Dodemanskisten in het uitge
sproken kalkarme binnenduin liggen 
(evenals het Van Hunenplak) en de oud
ste duinpiassen van Terschelling vormen. 
Verschillen in het karakter van de duin-
plassen kunnen voor een deel aan deze 
omstandigheden worden toegeschreven. 

W e mogen aannemen, dat het zoutgehalte 
van het oppervlaktewater van Terschelling 
vrij hoog is. In de natte zomer van 1956 
werd in geen van de duinpiassen een 
chloorgehalte gevonden, dat lager was dan 
100 mg per liter. In november was het, 
voor zover bepaald, wel lager, maar toch 
nog hoog in vergelijking met andere soort
gelijke zoete oppervlaktewateren op het 
vaste land. Uit onderzoekingen in andere 
duingebieden is gebleken, dat het regen
water aan de zeekust meer zout bevat dan 
in het binnenland. Bovendien bleek, dat na 
een storm in één nacht meer zout kan neer
slaan dan de totale hoeveelheid in de rest 
van het jaar. Het is dus wel zeker, dat de 
wind op Terschelling, die altijd over zout 
water waait, vrij veel zout zal aanvoeren. 
De vegetatie op het eiland getuigt hier ook 
van. Ieder kent de bruine bladeren van de 
bomen midden in de zomer; de zoute wind 
veroorzaakt een fysiologische droogte. Het 
hoeft dus niet te verwonderen, dat we in 
de duinpiassen een hoog chloorgehalte 
vinden, al zal dit sterk variëren. Ook het 
diepere grondwater heeft een vrij hoog 
chloorgehalte. Bij een bepaling van het 
pornpwater in het biologisch station op 
Oosterend vond ik 80 mg per liter. Alle 
genoemde duinplassen zullen daarom door 
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Fig. 1. De ligging der duinmeren op Terschelling. 



Fig. 2. De Kroonpolder. 

het grondwater reeds een vrij hoog chloor
gehalte bezitten. 
Een chloorgehalte van 100 mg per liter in 
het oppervlaktewater is in de hydrobiologie 
de grens van het zoete water. De duin-
plassen zouden daarom soms zwak brak 
kunnen zijn. Het is nu van belang, dat 
de duinpiassen op Terschelling in het 
geheel geen planktonsoorten bevatten, die 
in oligohalien (zwak brak) of mesohalien 
(brak) water thuis horen. W e vinden ze 
wel in de wielen aan de zuidkant van 
het eiland, waar de directe invloed van 
brak water aanwezig is. W e moeten daar
om aannemen, dat door de bijzondere 
omstandigheden op het eiland de duin-
plassen een uitzonderlijk milieu vormen. 
Chloor (en enkele andere electrolyten) 
zijn soms in grote hoeveelheden aanwe
zig, zonder dat het water brak in hydro
biologische betekenis mag worden ge
noemd. Verdere analyse van het regen
water, het grondwater en het oppervlakte
water zou moeten worden verricht om een 
beter inzicht in deze kwestie te verkrijgen. 

Ter vergelijking met andere plassen op 
zandgronden, die met zoutvrij regenwater 
gevoed worden, wijzen we erop, dat bij
voorbeeld heidevennen niet meer dan 20 en 
ten hoogste 40 mg chloor per liter be
vatten. 
W e keren nu terug naar de bespreking van 
de duinpiassen afzonderlijk. De plas in de 
Kroonpolder (fig. 2) ligt in het jonge, rela
tief kalkrijke, buitenduin, heeft een zand
bodem en is betrekkelijk ondiep (1 a 2 
meter). Er is een uitgestrekte rietgroei 
langs de oevers en in het water groeien 
vrijwel overal fonteinkruiden. Volgens 
Westhof f komt er ook een kalkminnend 
kranswier voor. Volgens de hogere plan-
tegroei is de plas eerder eutroof dan oli
gotroof. Het chloorgehalte van het water 
was 110 mg per liter, de pH 6,8. Het water 
was zeer helder en met het planktonnet 
werden vrijwel alleen de bodembewonende 
soorten gevangen, die zich tussen de water
planten ophielden. Fytoplankton werd vrij
wel niet aangetroffen. Het zoöplankton be
stond voornamelijk uit allerlei soorten 
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watervlooien, vooral de gewone Daphnia 
pulex en Ceriodaphnia puchella, en Cy-
clops-soorten. Onder de ostracoden van de 
Kroonpolder, die de heer A. den Duik zo 
vriendelijk was te determineren, bevond 
zich de soort Cypricercus affinis, die ge
voelig is voor zout. In Zuidholland komt 
hij daarom niet voor. Ook wordt opge
geven in de litteratuur, dat hij voorkeur 
heeft voor periodiek uitdrogende wateren. 
In de Kroonpolder zijn dergelijke plaatsen 
langs de oevers wel aanwezig. Ondanks de 
gevoeligheid voor zout vinden we Cypri
cercus affinis toch in dit biotoop. Verder 
vonden we Herpetocypris chevreuxi, een 
voor ons land zeldzame ostracode. Er zijn 
slechts drie vindplaatsen van deze soort 
bekend, waarvan de Dodemanskisten er 
een was. Tenslotte waren er ook grote 
hoeveelheden larven van haften. 
Alle gevonden soorten komen algemeen 
voor in zoete eutrofe ondiepe wateren. 
Desmidiaceeën, watervlooien en rader
dieren van zuur-oligotroof milieu vonden 
we niet. De plas is wat planktonprodukti-
viteit betreft echter oligotroof. Verschillen
de van de gevonden soorten komen ook in 
niet-zure oligotrofe wateren voor. Het 
chloorgehalte is soms te hoog voor zuiver 
zoet water. Het water van de plas als 
milieu is dus moeilijk te karakteriseren. Het 
is niet typisch eutroof en ook niet typisch 
oligotroof en niet „normaal" oligohalien. 
De aanwezigheid van verschillende soor
ten mollusken zoals Limnaea peregra. 
Physa fontinalis. Anisus vortex, Gyraulus 
albus en Pisidium sp. bewijst nog eens. 
dat het kalkgehalte niet extreem laag zal 
zijn. Grote slakken zoals Limnaea auricula-
ria, Vu'iparus-soorten en Planorbis eer-
neus ontbreken echter, zoals ook elders op 
Terschelling en de andere waddeneilanden 
(Van Benthem Jutting 1956). Misschien 
hangt dit wel samen met de relatieve kalk-

armoede van de eilanden. 
Het Van Hunenplak is in 1951 gegraven 
in extreem kalkarm binnenduin. De af
deling Natuurbescherming van het Staats
bosbeheer gaat sedert 1951 regelmatig na 
hoe de hogere flora zich ontwikkelt. Hy-
drobiologisch onderzoek werd tot nog toe 
niet gedaan, zodat eerst thans, 5 jaar na 
het ontstaan, werd bepaald, welke lagere 
planten en dieren er zich in het water heb
ben gevestigd. De plas heeft een zand
bodem, is ongeveer 1 meter diep en heeft 
vrijwel nog geen begroeiing. De pH was 
5,8 en het chloorgehalte 100 mg per liter. 
Deze waarden waren lager dan in de an
dere plassen. De bodemgesteldheid, de 
grotere afstand tot de zee en de maagde
lijkheid van het water zijn daarvoor mis
schien aansprakelijk. Het water was niet 
bijzonder helder, daar de wind door de ge
ringe beschutting veel vat had op het 
wateroppervlak. Aan de westzijde vooral. 
lag op de bodem een vrij dikke laag fijn 
zwart slib van vergane oeverplanten en 
overal in het water was daardoor een lichte 
troebeling merkbaar. Het aantal gevonden 
planktonorganismen was vrij groot. Het 
zijn alle soorten, die algemeen in zoete 
wateren voorkomen. De hoofdzaak bestond 
ook hier uit bodemvormen. Vrijwel alle 
soorten werden ook in de Dodemanskisten 
gevonden. Het plankton was bepaald an
ders dan in de Kroonpolder, vooral door de 
aantallen desmidiaceeën en een sterke ont
wikkeling van het raderdier Keratella 
quadrata f. valga. Hierin komt tot uiting, 
dat de beide jongste plassen eigenlijk van 
het begin af aan reeds als milieu verschil
len door het verschil in kalkgehalte. De 
desmidiaceeën ontwikkelen zich namelijk 
vooral in kalkarm milieu goed en de hier 
gevonden soorten komen ook elders alge
meen voor in oligotroof water. Het rader
dier Keratella quadrata f. valga is waar-
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Fig. 3. De Dodemanskisten. 

schijnlijk een bewoner van mesotroof 
water. De draadwieren Spirogyra en Zyg-
nema, die veel voorkomen, vinden we 
meestal spoedig in alle pas gevormde poe
len met regenwater. Ze ontwikkelen zich 
goed ondanks extreme temperaturen. De 
watervlo Rhynchotalona falcata wordt in 
de litteratuur beschreven als bewoner van 
ondiepe vlakke zandige oevers van meren. 
Dit komt dus goed overeen met het biotoop 
waarin we het dier hier vinden. Het gaat 
ook op voor de Dodemanskisten, waar het 
dier ook werd gevangen. In de Kroon
polder werd het dier evenwel niet gevon
den, hoewel ook hier vlakke zandoevers 
zijn. 

De mikro-organismen van het Van Hunen
plak laten niet toe het water te karakteri
seren. Misschien is het water daar nog te 
jong voor. De watervlo Daphnia pulex kan 
geen lage pH verdragen. Hij ontbreekt 
daarom in zuur-oligotrofe vennen. De Van 
Hunenplas is voor Daphnia pulex nog niet 
te zuur. De vegetatie van hogere planten 
ontwikkelde zich overigens al als die van 

oligotrofe wateren. Wanneer zich er op de 
duur goede veenmosvegetaties kunnen ont
wikkelen, zoals in het Hardrijdersplak bij 
Hoorn, kunnen we verwachten, dat de pH 
verder daalt dan 5,8. Daphnia pulex zullen 
we er dan niet meer vinden. Het is echter 
zeer de vraag of zich ooit een hoogveenplas 
met veel veenmos en een lage pH zal vor
men, zoals elders in ons land in hoogveen. 
Het zoutgehalte schept hier een specifiek 
milieu en mede daarom is het experiment 
van het Van Hunenplak buitengewoon 
interessant. De plas heeft nu een oligotroof 
tot mesotroof karakter. (Dit komt overeen 
met de ontwikkeling van oligotrofe water
planten zoals Littorella. ]uncus spp. en 
Pilularia). Er werden geen waterslakken 
gevonden. 

Van de oudere duinpiassen is de Dode
manskisten (fig. 3) vooral bekend gewor
den om zijn bijzondere flora van oligotroof 
milieu. Hydrobiologisch was deze plas be
kend door de aanwezigheid van de gla-
ciaalrelicten, zoals Dytiscus lapponicus en 
Eurycercus glacialis, die er in 1920. toen 
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het meertje nog ongerept was, gevonden 
werden. Geen van deze glaciaalrelicten 
werd in 1956 teruggevonden. Menselijke 
invloeden zijn hiervan de oorzaak. Er is in 
dit meertje gegraven en er wordt veel in 
gebaad. De vegetatie vertoonde oorspron
kelijk een sterker oligotroof karakter, maar 
demonstreert nu, o.a. door het zich vesti
gen en het uitbreiden van rietgroei, de 
tendens van het milieu naar mesotrofie. 
Dit is het gevolg van de verontreiniging, 
een consekwentie van de recreatie. In de 
aanwezige planktonbiocoenose is ook wel 
een tendens naar mesotrofie te zien, al 
blijft de karakterisering van het milieu 
moeilijk. W e vinden veel soorten desmidia
ceeën, waaronder waarschijnlijk echter 
geen typische soorten van zuur-oligotroof 
milieu meer voorkomen. Het zijn groten
deels soorten van oligotroof en mesotroof 
milieu. De pH was ook niet bijzonder laag 
in augustus (6.8). Het chloorgehalte was 
hoog, 140 mg per liter. Misschien wordt 
dit voor een deel door verontreiniging ver
oorzaakt. Er waren wel verschillende soor
ten raderdieren aanwezig, die in oligotroof 
water leven, zoals Monostyln lunaris en 
M. quadridentata: daarnaast ook soorten 
van meer mesotroof milieu zoals Keratella 
quadrata f. valga. W e weten van de plank
tonsoorten van vroeger jaren weinig af en 
kunnen dus niet zeggen of de levensge
meenschap belangrijk is gewijzigd. De plas 
heeft stellig altijd een bijzonder karakter 
gehad en heeft dit nu. ondanks de ver
anderingen, nog steeds. Overigens zal het 
kalkgehalte van het water nooit extreem 
laag zijn geweest, want in 1924 werden er 
ook poelslakken gevonden. Het is niet be
kend welke soort. In 1956 werden er ge
vonden: Limnaea peregra, Anisus vortex, 
Gyraulus albus en G. crista (det. v. Reg-
teren Altena). 
Het Badhuisplak is een oudere plas in het 

relatief kalkrijke binnenduin, die niet veel 
dieper is dan 1 meter. De bodem is geheel 
bedekt met plantewortels en kranswieren. 
Langs de oevers groeit Riet. De hogere 
plantegroei is die van een mesotroof tot 
oligotroof milieu. Het chloorgehalte van 
het water was 108 mg per liter. Er werd 
geen pH bepaald. De aanwezigheid van 
(waarschijnlijk) Eurycercus glacialis werd 
reeds genoemd. De andere gevonden 
planktonsoorten wijzen eerder op een 
eutroof of mesotroof dan op een oligo
troof milieu. In geringe aantallen waren er 
de mollusken Gyraulus alba, Limnaea pere
gra en Pisidium sp. De plas komt als milieu 
meer overeen met de Dodemanskisten dan 
met de Kroonpolder, ook wat betreft de 
hogere planten. 
Interessant is het Hardrijdersplak bij 
Hoorn. Dit is de enige plas in het kalkarme 
binnenduin waar een goede ontwikkeling 
van veenmos voorkomt. Hij vormt daar
door het zure uiterste van de reeks. De 
plas ligt 's zomers grotendeels droog. In 
een klein poeltje met water en veel veen
mos werd een aantal mikro-organismen 
verzameld, waaronder verschillende des
midiaceeën. De gevonden soorten komen 
algemeen voor in oligotroof milieu. In dit 
biotoop zouden we vooral Eurycercus gla
cialis mogen verwachten, die echter niet 
gevonden werd, mogelijk door het gebrek 
aan water. 
In het staatsnatuurreservaat de Noords-
vaarder vinden we in de overgang van het 
binnenduin naar het buitenduin het Gril
tjeplakje. Oorspronkelijk was dit een 
grote plas. maar door de verdroging van 
het duin is het waterpeil sterk gedaald, zo
dat hij 's zomers vaak geen water meer be
vat. Gedeeltelijk is hij dicht begroeid met 
Riet. Tussen het Riet werden in ondiepe 
waterkommetjes voornamelijk desmidia
ceeën en diatomeeën gevonden. Er bevon-
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den zich verder veel waterspinnen, larven 
van de destijds op Terschelling ingevoerde 
Kleine watersalamander en Dytiscus punc-
tulatus, een watertor van heidepoelen. In 
een ondiepe plas aan de zuidzijde werden 
vooral draadvormige groen- en blauw-
wieren gevonden. Mej. Koster van het 
Rijksherbarium te Leiden was zo vriende
lijk enige van deze wieren te determineren. 
Zij vond onder de blauwwieren de soorten 
Scytonema tolypotrichoides Kütz., die nog 
niet uit Nederland bekend was, en Ana-
cystis montana (Lightf.) Dr. et D. De in
vloed van droge zomers, waarin het water 
tot onder het maaiveld daalt, is te zien aan 
het ontbreken van verschillende plankton
soorten. In de zomer van 1939 stond er op 
de diepste plekken van het Griltjeplakje 
bijna een meter water. De rietgroei was 
toen minder dan nu. Er werd toen behalve 
Eurycercus glacialis, ook Klein blaasjes-

Op 15 oktober 1956 was de Texelse kotter 
T X 5 aan het vissen bij de zg. „Rug van 
Terschelling" (dat is ettelijke kilometers 
benoorden Terschelling) op ongeveer 34 
meter diepte. Schipper A. Ellen ving daar 
een soort rog, die hij noch zijn bemanning 
ooit eerder gezien hadden. Elke gewone 
rog heeft een puntige snuit en een lange 
staart, maar dit dier had de vorm van een 
koekepan met een korte steel — de staart. 
Omdat de heer Ellen wel begreep, dat dit 
een zeldzaam dier was, werd de vis gedaan 
in de balie •— dat is de kist, waarin de 
planken van de visruimen e.d. gespoeld 
worden. Natuurlijk, ondanks de aanwezig
heid van de zeldzame rog, moest de balie 

kruid gevonden. Dit is mede een aanwij
zing voor het oligotrofe karakter van het 
milieu, al pleiten andere feiten voor een 
meer mesotroof milieu. 
Zowel het Hardrijdersplak als het Griltje
plak nemen, doordat ze vaak geen water 
bevatten, een aparte plaats in onder de 
duinpiassen. In dit opzicht zijn zij van 
bijzondere interesse. 

Er zijn in dit artikel verschillende ver
onderstellingen geopperd, die grotendeels 
gebaseerd zijn op enkele waarnemingen in 
de maand augustus en gegevens uit de 
litteratuur. Zij steunen ook op ervaringen. 
die met het onderzoek van oppervlakte
wateren elders in Nederland werden ver
kregen. Het is evenwel duidelijk, dat hier
aan niet te ver gaande conclusies mogen 
worden verbonden. Het doel was de aan
dacht te vestigen op het bijzondere karak
ter van de duinpiassen op Terschelling. 

gewoon voor het spoelen gebruikt worden. 
maar toch leefde de vis nog, toen de kotter 
twee dagen later Den Helder aanliep. 
In Den Helder werd het dier overgebracht 
naar het aquarium van het Zoölogisch 
Station. Hier herkenden wij het dier als 
een Gemarmerde sidderrog. Het was een 
wijfje van 50 cm. Het leefde nog een week 
in ons aquarium. 

Het was niet de eerste keer, dat wij deze 
soort in handen kregen. Zeven jaar ge
leden kregen wij namelijk door toedoen 
van de heer J. van Leeuwen, toentertijd 
Directeur van het Gem. Vismijnbedrijf te 
Vlissingen, een Gemarmerde sidderrog 
opgestuurd. Dat dier was 55 cm lang en 

DE GEMARMERDE SIDDERROG, 
Torpedo marmoraia Risso 
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