
helaas worden er geregeld verwilderde 
katten in het duin waargenomen. 
Van meer belang zijn de Konijnen ver
moedelijk geweest voor de Bruine en de 
Asgrauwe kiekendieven. die tot 1956 tot 
de geregelde broedvogels behoorden. 
Bruine kiekendieven broedden er om
streeks 1954 tenminste met 2 a 3 paar, in 
1957 slechts met 1 paar, in 1958 niet 
meer. Er werden in 1958 wel 2 Bruine 
kiekendieven waargenomen, maar deze 
hebben niet gebroed. Beide vogels werden 
in de loop van de zomer dood gevonden. 
De Asgrauwe kiekendief was vroeger ook 
steeds met enige paren aanwezig, in 1956 
nog met 1 paar. In 1957 en 1958 werden 
er op Vlieland geen Asgrauwe kieken
dieven meer als broedvogel waargenomen. 
Het 1.3 niet aangetoond, dat het verdwijnen 
van de Konijnen op Vlieland deze achter
uitgang van de kiekendieven tot gevolg 
heeft gehad. Het is evenwel niet uit
gesloten en vergelijking met de ontwikke
ling van toestanden elders, bv. op De Beer, 
maakt aannemelijk, dat er tenminste voor 
de Bruine kiekendief wel degelijk een oor
zakelijk verband mag worden aangenomen. 
Met spanning wordt nu afgewacht hoe de 

konijnenstand op Vlieland zich weer zal 
herstellen. In de zomer van 1957 werden 
er slechts heel enkele dieren nog gezien. In 
de zomer van 1958 waren er al weer iets 
meer, o.a. ook jongen, maar toch nog heel 
weinig. 
Blijkens de ervaringen elders mag men een 
herstel verwachten in enkele jaren, dat 
misschien gaat tot de helft van de oor
spronkelijke dichtheid. Heel interessant 
zijn in dit opzicht de gegevens, bijeenge
bracht door tal van myxomatosedeskun-
digen uit alle delen van de aarde ter ge
legenheid van de 6th Technical Meeting 
van de International Union for the Con
servation of Nature and Natural Resour
ces (I.U.C.N.), gehouden te Edinburgh in 
1956, waarvan een samenvatting is gepu
bliceerd in de Proceedings and Papers van 
deze bijeenkomst, uitgegeven te Londen in 
1957. Uitgebreider documentatie van deze 
bespreking is te vinden in „La terre et la 
Vie" juli^—december 1956, pp. 123^—291, 
uitgegeven door de Société Nationale 
d'Acclimatation, Paris. 
Wie zich voor deze materie interesseert 
kan daarin alles vinden wat hij nodig heeft 
om zich te oriënteren. 
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NIEUWE GEGEVENS OVER DE 
KWELDERROODWIEREN VAN TERSCHELLING 

C. DEN H A R T O G . 

In mijn artikel over de verspreiding van 
de kwelderroodwiertjes Bostrychia scorpi-
oides en Catenella repens op Terschelling 
(1955), werden de biotopen, waarin ge
noemde soorten werden aangetroffen, zo 
nauwkeurig en uitvoerig mogelijk be

schreven. Thans zullen eerst enige aan
vullingen hierop worden gegeven, en daar
na zal worden getracht een verklaring te 
vinden voor de beperkte verspreiding van 
deze beide algen in de Waddenzee. 
In april 1958 werd een klein schorretje 
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Fig. 1. Plukken van Catenella repens aan de stengelvoet van Zeebies. Op de bodem 
Vaucheria spec, en Fucus vesiculosus. Links enige jonge zeekraalplantjes. 

langs de Dellewal bezocht, vlak achter de 
haven van West-Terschelling (fig. 1). Bij 
het onderzoek in 1954 was deze plaats niet 
onderzocht. Tot mijn verrassing bleek er 
niet alleen Bostrychia scorpioides voor te 
komen, maar Catenella was er ook zeer 
talrijk. Vanwege het vroege jaargetijde 
werd het onderzoek uitgesteld tot juni 
1958. 

Bostrychia scorpioides werd er vrij talrijk 
gevonden in de Kweldergrasgeraeenschap 
(Puccinellietum maritimae typicum) en in 
de vegetatie van Zoutmelde (Halimione 
portulacoides) en Lamsoor (Limonium 
vulgare). "Deze waarnemingen sluiten ge
heel aan bij de reeds in 1955 gepubliceerde. 

Met Catenella repens was dat heel anders. 
Deze soort, welke tot dusverre slechts ge

vonden was op enkele zoutmeldestengels 
in de „Kom", aan de andere zijde van de 
haven van West-Terschelling gelegen, 
bleek zelfs algemeen voor te komen aan de 
Dellewal in verschillende vegetatie-een-
heden. Het meest talrijk was ze on
getwijfeld in de Zeebiesgemeenschap 
(Scirpetum maritimi), een langs brakke 
wateren verspreide associatie, welke aan 
de Dellewal de plaats van de Zeekraal-
gemeenschap (Salicornietum strictae) in
neemt, Catenella vormt daar dikke kussens 
op de voet van de zeebiesstengels (fig. 2). 
Merkwaardigerwijze groeit ze er uit
sluitend epifytisch. Geen enkel exemplaar 
werd gevonden tussen het de slijkerige 
bodem bedekkende wiertapijt van Vau
cheria spec, en ingespoeld Blaaswier 
(Fucus vesiculosus). 
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Deze begroeiing wordt goed getypeerd 
door de volgende opname. 

C H 58023; 12.6:5&: oppervlakte 9 m2. 
Kruidlaag: 8 0 % 
Scirpus maritimus (2^eebies) 5.5 
Aster tripolium (Zeeaster) -\-A 
Spartina townsendii (Wadpest) + .1 
Salicomia europaea (Zeekraal) + .1 
Puccinellia maritima (Kweldergras) . . . + .1 
Wierlaag: 100%. 
Vaucheria spec 5 
Catenella repens 2 
Fucus vesiculosus f. (Blaaswier) 2 
Chaetomorpha aerea f. linum 1 
Enteromorpha intestinalis (Darmwier) . . 4-
Ulva lactuca (Zeesla) + 

In de hoger gelegen Kweldergrasgemeen
schap kwam Catenella slechts in kleine 
hoeveelheden voor. Ik vond slechts enkele 
groepjes in de variant met Strandzoutgras 
(Triglochin maritima), tussen het uit 
Vaucheria spec, en Darmwier bestaande 
wiertapijt. Deze variant vinden we uit
sluitend op plaatsen waar het grondwater 
stagneert en waar de bodem dus geduren
de de tijd van droogliggen ook nat is. De 
volgende opname geeft een beeld van deze 
begroeiing. 

C H 58024; ^.ö. 'SS; oppervlakte 9 m2. 
Kruidlaag: 9 0 % . 
Puccinellia maritima (Kweldergras) . . . 2.2 
Triglochin maritima (Strandzoutgras) . . . 4.4 
Limonium vulgare (Lamsoor) 2.3 
Halimione portulacoides (Zoutmelde) . . . 2.2 
Salicornia europaea (Zeekraal) 1.1 
Spergularia marginata (Gerande schijn-

spurrie) -j-.l 
Glaux maritima (Melkkruid) -j-.l 
Scirpus maritimus (Zeebies) + .1° 
Wierlaag: 100%. 
Vaucheria spec 4 
Catenella repens +/1 
F.nteromorpha intestinalis (Darmwier) . . 3 
Rhizoclonium riparium 1 
Monostroma oxyspermum + 
Chaetomorpha aerea f. linum + 
Fucus vesiculosus f. (Blaaswier) . . . . -f 

Veel werd Catenella daarentegen ge

vonden in de gemeenschap van Zoutmelde 
en Lamsoor, welke gedurende de emersie-
periode een veel drogere bodem heeft. Ze 
kwam er epifytisch voor op de stammetjes 
van Zoutmelde en aan de voet van de 
lamsoorplanten, maar ook zeer veelvuldig 
in het wicrdek, waarin Vaucheria domi
neerde. Zij kwam daar zelfs gemengd voor 
met Bostrychia scorpioides. De combinatie 
Catenella-Bostrychia werd ook op de 
Zeeuwse en Franse kwelders herhaaldelijk 
waargenomen. 

De samenstelling van deze vegetatie wordt 
door de volgende opname goed weer
gegeven. 

CH 58025; 12.6.'SS; oppervlakte: 8 m2. 
Kruidlaag: 9 0 % . 
Puccinellia maritima (Kweldergras) . . . 2.2 
Limonium vulgare (Lamsoor) 4.4 
Halimione portulacoides (Zoutmelde) . . 3.2/3 
Triglochin maritima (Strandzoutgras) . . 2.2 
Salicornia europaea (Zeekraal) . . . . + .1 
Aster tripolium (Zeeaster) + .1 
Spergularia marginata (Gerande schijn-
spurrie) + .1 

Glaux maritima (Melkkruid) + .1 
Wierlaag: 100%. 
Vaucheria spec 4 
Catenella repens . . . . . . . . . 2 
Bostrychia scorpioides 1 
Enteromorpha intestinalis (Darmwier) . . 3 
Rhizoclonium riparium + 
Lyngbya aestuarii 1 

Daar in Zeeland Catenella repens dikwijls 
voorkomt op de steenglooiingen, in spleten 
tussen de stenen in het hoogste deel van 
het eulittoraal, werden alle havendammen 
rondom West-Terschelling nauwkeurig 
afgezocht, met een negatief resultaat. ^Vel 
bleek bij een hernieuwd onderzoek van de 
schorresten in de „Kom", dat Catenella 
zich daar sinds 1954 had uitgebreid. Nu 
werd ze op een drietal plekken gevonden 
nl. op de reeds in 1955 beschreven plaats 
en op een tweetal kleiige abrasiekantjes in 
de Kweldergrasgemeenschap, op geen 
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Fig. 2. De Zeebiesassociatie aan de Dellewal. Vindplaats van Catenella repens. 

enkele plek evenwel tezamen met Bos-
trychia. Uit deze waarneming blijkt, dat 
Catenella repens zich nog niet lang ge
leden op Terschelling heeft gevestigd. De 
verspreidingshaard van deze soort ligt on
getwijfeld op het Dellewal-schorretje. Van 
daaruit heeft ze zich gevestigd op de 
schorretjes in de „Kom". Nu gebleken is 
dat Catenella zich uitbreidt, verdient het 
aanbeveling, goed op deze soort te letten. 
Uit de op Terschelling verzamelde ge
gevens blijkt dat ook voor Catenella repens 
en Bostrychia scorpioides de regel geldt, 
dat soorten nabij hun areaalgrens kies
keuriger worden wat betreft hun biotoop. 
Vooral de laatste is hiervoor een illustra
tief voorbeeld. In de Bretonse aestuariën 
komen Catenella en Bostrychia zowel voor 
in de kweldergras- en zoutmeldebegroei-
ingen als in de ondergroei van de epilithi-

sche gemeenschappen van de bruinwieren 
Pelvetia canaliculata en Fucus spiralis. 
In de Boulonnais en in Zeeland is Sos-
trychia reeds geheel tot de kwelders be
perkt. en het zelfde geldt bij haar areaal-
grens. op Terschelling. Catenella is daar
entegen in Zeeland gewoner in de bruin-
wiergordels dan op de kwelders, maar op 
Terschelling is ze geheel tot het kwelder
biotoop beperkt. 

Hoewel Bostrychia en Catenella dikwijls 
tezamen worden gevonden, zijn hun oeco-
logische eisen gedeeltelijk zeer verschil
lend. Zij stemmen overeen in de eigen
schap, dat ze een lange emersieperiode 
behoeven, en dus het hoogste deel van de 
getijdenzone bewonen- Zij zijn beide zeer 
euryhalien, en verdragen grote schomme
lingen in het zoutgehalte van het hen om
spoelende water en van hun substraat, een 
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algemeen voorkomend verschijnsel bij 
hoog-littorale soorten. Verder zijn zij 
eurytoop, want zij groeien op steen, op 
sedimenten en epifytisch, als er ter plaatse 
maar aan hun verdere eisen wordt voldaan. 
Zo prefereert Bostrychia zeer fijn slib, en 
daar dat slechts op zeer beschutte plaat
sen wordt afgezet, beperkt zij zich tot 
plaatsen, welke niet aan westen- en zuid
westenwind zijn blootgesteld. Haar voor
keur voor de zoutmeldevegetaties is terug 
te brengen op het grote slibvangende ver
mogen van deze begroeiingen. Hoewel ze 
een voorkeur heeft voor enigszins be
schaduwde plaatsen, is dat geenszins een 
factor sine qua non. 
Catenella verdraagt slibafzetting goed, 
doch komt ook op meer aan de golfslag 
geëxponeerde plaatsen voor, waar geen 
sedimentatie plaats vindt. Deze soort is 
echter in de eerste plaats sciafiel; zij mijdt 
het directe zonlicht. Op steenglooiingen 
vinden we haar vooral in spleten en onder 
het Fucaceeën-dek. aan natuurlijke rots-
kusten ook in grotten. Op kwelders komt 
ze slechts voor in de ondergroei van goed 
schaduwgevende fanerogamen. zoals de 
dichte veldenvormende Zeebies, de half-
heester Zoutmelde en de sociaal groeiende 
Lamsoor. 
Aan de hier genoemde oecologische eisen 
van beide soorten wordt op Terschelling 
ruimschoots voldaan, maar hetzelfde geldt 
voor meer kwelders in de Waddenzee. In 
een artikel over de verspreiding van 
Bostrychia scorpioides in Nederland (Den 
Hartog 1956) werd reeds gesteld, dat het 
voorkomen van deze soort op Terschelling 
zeer waarschijnlijk mag worden toe-
L i t t e r a t u u r ; 
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geschreven aan een combinatie van gun
stige, klimatologische en hydrologische 
factoren. Aan de noordoostgrens van een 
areaal mag men verwachten, dat de tempe
ratuur, i.h.b. de wintertemperatuur een rol 
speelt, doch deze verschilt te West-Ter
schelling niet noemenswaard met die van 
de andere Waddeneilanden. 
Door het lage zoutgehalte van de ooste
lijke Waddenzee treedt daar evenwel in de 
winter nogal gauw ijsvorming op. In het 
zoutere westelijke deel gebeurt dat veel 
minder, maar daar liggen vrijwel alle 
schorren geëxponeerd aan de oostenwind. 
Deze stuwt het uit het IJsselmeer en de 
oostelijke Waddenzee afkomstige drijf ijs 
over deze schorren. De vindplaatsen op 
Terschelling liggen alle zeer beschut tegen 
het drijf ijs, daar dit door de havenwerken 
als Komdijk. Grote Dam en Verlengde 
Dam wordt tegengehouden. De invloed 
van het drijfijs zal aan de Kom en de 
Dellewal-schorretjes dus nihil zijn. De 
enige Bosfryc/jfa-vindplaats buiten deze 
beschermende dammenring is het Sehaal. 
ten zuiden van Midsland. Dit kweldertje 
ligt in een luwe bocht, en is niet bloot
gesteld aan de oostenwind. 
Nu wil ik hier geenszins beweren, dat de 
hier besproken wieren geen bedekking met 
ijs of invriezen kunnen doorstaan. In 
strenge winters zullen ze ongetwijfeld ook 
bevriezen en onder het ijs geraken, maar 
dat zijn exceptionele gebeurtenissen, welke 
door een aantal exemplaren wel overleefd 
zullen worden. Op de andere kwelders. 
waar ijsbedekking 's winters meer geregeld 
voorkomt, hebben de wiertjes evenwel 
geen kans. 
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