
dagraria) en Robertskruid (Geranium 
robertianum). 

V. Strandvlakte. Gleyvlekken ondieper 
dan 30 cm (vaak echter dieper ont
waterd), veenachtige bodem. Bosvege
tatie: Ruig elzenbos (Macrophorbieto-
Alnetum) met Zwarte els (Alnus gluti-
nosa). Es, Moerasspiraea (Filipendula 
ulmaria), Engelwortel (Angelica syl
vestris) . • 

Deze drie zones kunnen ook bij Wassenaar 
onderscheiden worden, hoewel gedeeltelijk 
ook hier, evenals bij de meeste landschaps
typen in het jonge duinlandschap, de vege
tatie wijst op grotere kalkarmoede van 
het zand, 
De verzamelde gegevens werpen vele 

interessante problemen op in verband met 
het ontstaan van het duinlandschap, ver
band tussen vegetatie en milieu, betekenis 
der verschillende terreinen voor recreatie 
en natuurbescherming enz. Deze proble
men worden uiteraard nader onderzocht, 
doch het was niet de bedoeling, hierop 
thans in te gaan. Het bovenstaande moge 
slechts dienen, om aan te tonen, dat ook 
in het zo uitermate gecompliceerde en 
schijnbaar weinig stabiele duinlandschap 
een aantal „grote lijnen" zijn te ontdekken. 
die niet alleen van belang zijn voor de 
kennis van bodem en vegetatie van Neder
land, doch die ook iedere liefhebber met 
enig geduld kan leren herkennen, waar
door weer een nieuw veld van onderzoek 
en van genot voor hem kan opengaan. 
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DE MYXOMATOSE OP VLIELAND 
M. F. M Ö R Z E R BRUIJNS 

R.I.VO.N. 

De myxomatose heeft in de winter van 
1956/57 de konijnenstand op Vlieland 
vrijwel geheel opgeruimd. Vlieland is dus 
niet verschoond gebleven. Dat was ook 
niet te verwachten, al heeft het drie jaar 
geduurd voor de ziekte, na op Texel te 
hebben gewoed, Vlieland bereikte. Er zijn 
evenwel verscheidene Vlielanders geweest, 

die hoopten, dat dit wonder gebeuren zou. 
De konijnenvangst was er van ouds een 
niet te versmaden bron van inkomsten ge-
aurende het winterhalfjaar. 
Het verloop van de epidemie is op Vlie
land niet principieel anders geweest dan 
elders in het land. Er is dus weinig reden 
om over de gang van zaken op het eiland 
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nadere mededelingen te doen. Ook elders 
in Nederland is er onderzoek gedaan naar 
het verloop van de myxomatose en naar 
de gevolgen daarvan voor de planten- en 
dierenwereld en er zijn daarover de nodige 
rapporten geschreven. In het buitenland 
is er daarover ook het een en ander ge
publiceerd. 
Het nagaan en ter wille van de documen
tatie vastleggen van de ontwikkeling van 

wing van de myxomatose op Vlieland 
heeft daarom ten doel enkele gegevens 
vast te leggen, die later misschien nog 
kunnen worden gebruikt. 
Er huisden op Vieland, met zijn opper
vlakte van bijna 1300 ha duin en 292 ha 
bos, vóór de myxomatose uitbrak naar 
schatting een 15000—21000 Konijnen aan 
het einde van ieder zomerseizoen. Dat was 
dus met een gemiddelde dichtheid van 

Fig. 1, Konijn, lijdend aan myxomatose. Ogen dicht door sterk gezwollen oogleden. 
Foto I.T.B.O.N. 

de epidemie op een betrekkelijk klein, goed 
geïsoleerd gebied als Vlieland heeft even
wel iets aantrekkelijks en het kan zijn nut 
hebben. Nu zijn de feiten nog bekend, na 
een paar jaar zijn de details wellicht weer 
vergeten. Al vaak is gebleken, dat er op 
veldbiologisch gebied, vooral in vroeger 
jaren, te weinig kwantitatieve gegevens 
werden vastgelegd. Nu het mogelijk is het 
beter te doen, moeten wij deze gelegen
heid niet voorbij laten gaan. De beschou-

10-—13 Konijnen per ha. Deze dichtheid 
was voor een duinterrein in Nederland 
niet bijzonder hoog, ook niet extreem laag. 
Op grond van persoonlijke ervaring was 
zij bepaald hoger dan de dichtheid van de 
konijnenstand van Terschelling, misschien 
met uitzondering van het oostelijk gedeelte 
van de Boschplaat. De dichtheid op Vlie
land was bepaald lager dan die in sommige 
delen van de duinen op Texel en die op 
enkele terreinen in de duinen van Noord-
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en Zuidholland, of bv. op de Beer, naar 
schatting even groot als in de duinen van 
het Staatsbosbeheer onder Noordwijk. 
De schatting van de sterkte van de totale 
populatie is gebaseerd op de aantallen 
Konijnen, die jaarlijks op Vlieland werden 
geschoten en gevangen en op taxatie op 
grond van veldwaarnemingen en er
varingen van het deel van de konijnen
bevolking. dat telkens het winter- en 
vangseizoen overleefde. 
De jaarlijkse vangst en afschot varieerde 
op Vlieland tussen 5000 en 7000 stuks. 
Dit zou volgens bovengenoemde en andere 
ervaringen aldaar overeenkomen met hoog 
geschat ruwweg i / s van de totale be
volking. Deze schatting vindt nog steun in 
enkele waarnemingen elders gedaan in ter
reinen, waar behalve het normale jaarlijkse 
afschot plus vangst ook bekend is gewor
den hoeveel Konijnen er in totaal ongeveer 
huisden. Dat is bekend van enkele ter
reinen. waar tijdens de myxomatose-
epidemie alle gestorven dieren stelselmatig 
werden verzameld, geteld en begraven of 
op andere wijze vernietigd. 
Voor het terrein van het Staatsbosbeheer 
onder Noordwijk leverde dat op: een „nor
maal" afschot van 1300 op een totaal van 
ongeveer 7000 dieren, dat is bijna 20 %. 
De myxomatose manifesteerde zich daar 
in 1954. Van een ander duinterrein in het 
Zuidhollandse is bekend, dat er bijna 
10000 Konijnen werden vernietigd, terwijl 
het normale jaarlijkse afschot op dit terrein 
voor de ziekte uitbrak 20 a 30 % bedroeg 
van dit aantal. Het is mogelijk volgens 
deskundigen door uitzonderlijk intensief te 
jagen en te vangen het percentage van de 
konijnenbevolking dat wordt gedood op te 
voeren tot 80 % of zelfs 90 %. Een op
ruimen, zoals dat door de myxomatose 
veelal tot stand wordt gebracht, waarbij 
een vermindering tot 1 % of minder nor

maal is, kan door afschot en vangst even
wel praktisch niet worden bereikt. 
De ziekte werd op Vlieland het eerst ge
constateerd in het oosten van het eiland en 
zeer kort daarna in het midden, dat was 
begin oktober 1956, De ziekte verbreidde 
zich vanuit deze haarden langzaam maar 
gestadig, eerst over de oostelijke helft van 
het eiland, daarna ook naar het westen. 
Het duurde 5 maanden voor ook de laatste 
gezond gebleven populaties, die in het na
tuurreservaat de Meeuwenduinen, werden 
aangetast. Dat was in februari 1957. In 
die 5 maanden verbreidde de ziekte zich 
dus over een afstand van 15 km. 
Opvallend was het verschijnsel, dat de 
waterlossing, die aan de zuidzijde van 
het eiland bij de Dodemansbol op het wad 
uitmondt, een maand lang een scherpe 
grens vormde tussen een sterk door de 
ziekte aangetast gebied ten oosten van de 
wateroplossing en een nog gezond gebied 
aan de westkant ervan. Toch is deze 
waterlossing niet veel meer dan een diepe 
greppel met een bovenbreedte van nauwe
lijks 2 meter. Toen de ziekte tot het ter
rein ten westen van de water lossing door
drong, kwam zij daar uit het westen en 
niet van over de greppel. De Konijnen 
dicht bij de greppel bleven nog het langst 
gespaard. 

Het uitvallen van de vreterij van zovele 
duizenden Konijnen heeft een duidelijk 
merkbare invloed gehad op de vegetatie en 
ook op de dierenwereld. De invloed op de 
wilde duinvegetaties was vooral aan de 
veel weelderiger en dichter groei van de 
duinplantengemeenschappen reeds in 1957 
waar te nemen, in het bijzonder van die 
van de drogere duinen. Er is op Vlieland 
evenwel geen botanisch vegetatiekundig 
onderzoek met permanente proefvakken 
gedaan, zodat de verschillen niet kwantita
tief kunnen worden bepaald. Zeer specta-
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culair was de verandering van de grasgroei 
op de in de duinen gelegen graslandper
celen. De hoeveelheid hooi, die J. Cupido. 
de boer van het Posthuis, van zijn duin
grasland kon oogsten, was in 1957 volgens 
zijn zeggen minstens vier keer zo groot als 
in voorgaande jaren en op zijn weidegrond 
konden de koeien ook vier keer zo lang 
worden geweid als in „normale" jaren. 
Toch is het seizoen van 1957 op Vlieland 

bemesting met fosfor en kali, iets wat voor 
1957 eigenlijk nooit gebeurde, omdat alle 
extra groei toch grotendeels door de 
Konijnen zou worden opgegeten. 
Een gevolg van de myxomatose was dus 
wel, dat het aantal koeien op de ± 45 ha 
in de duinen aanwezig grasland in beginsel 
aanzienlijk kon worden uitgebreid. De voor 
duingrasland normale bezetting van 1 koe 
per ha zou kunnen worden verwezenlijkt. 

Fig. 2. Konijn, gestorven aan myxomatose. Gehele kop opgezwollen. 
Foto I.T.B.O.N. 

niet bijzonder gunstig geweest voor de 
gras.~ioei. Dit kwam door langdurige 
droogte in de voorzomer, waardoor het 
grondwater op het eiland eind juli lager 
siond dan het in een lange reeks van jaren 
was geweest. De meeropbrengst van 1957 
was evenwel niet uitsluitend te wijten aan 
tiet uitvallen van het Konijn. Cupido heeft 
de mogelijkheid van een goede oogst zien 
aankomen en bemestte zijn grasland met 
50 kg kalkammon per ha en een matige 

Dit zou vergeleken met de toestand voor 
1957 tenminste een verdubbeling be
tekenen. 
De invloed van het verdwijnen van de Ko
nijnen op de dierenwereld is gewoonlijk het 
grootste ten aanzien van het roofwild. 
Veel roofwild is er op Vlieland niet. Roof-
diertjes zoals Wezel. Hermelijn of Bun
zing kwamen op Vlieland voorzover be
kend nimmer voor. Alleen in 1956 werden 
er twee verwilderde fretten gevangen en 
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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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