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Voorwoord

Voor U ligt het derde nruumer van de Kemphaan. De eerste verscheen begin

1982 op initiatief van de Vogelwerkgroep en bevatte een overzicht van de in 1981

door deze groep verzamelde gegevens. Dit initiatief sloeg aan en ook de planten-,

mossen- en paddestoelenwerkgroep besloten hierin hun gegevens te publiceren.

De bedoeling is de Kemphaan, naast het het convo het Heelblaad,je, te laten
fungeren als een soort databank die 1x per jaar verschijnt. Grote afgeronde

inventarisatiès worden afzonderlijk gepuliceerd, zoals dat met het Poelbos

en de Holland.se Hoeve gebeurd is. Voortgangsverslagen en kleine onderzoekjes

vinden een plaats in de Kemphaan.

De artikelen.geven een $reerslag van het vele werk dat door de verschil-
Iende werkgroepen van de afdeling is verricht. Niet alleen in het veld' maar

ook tijdens de praktikr:mavonden waar met behulp van microscopen, -die wij dank

zij sr:bsidies van het'!{ereldnatuurfonds en het Anjerfonds konden aanschaffen-,

vele determinaties zijn veirichÈ.
Vüij hopen dat dit. verslag voor veel lezers aanleiding zaL zijn zich aan

te sluiten bij één van de werkgroepen, üraarvoor ÍJ zích bij de werkgroepleden

of bij de bestuursleden kunÈ opgeven. Een adressenlijst treft U achterin dit
nulnmer aan.

Het bestuur is d.e leden van de wérkgroepen zeer erkentelijk voor het vele

werk dat ze hebben verzet en hoopt dat de Kemphaan nog een lang leven zaL zL)n

beschoren.

Tot slot willen wij van de gegelegrenheid gebruik maken om een fout in

de 2e Kemphaan te herstellen. Bij het verhaal over de grutto in Zuid-Beveland

is de naâm van de schrijver weggevallen. Dit noet André Nieuwenhuyse zijn.

Het bestuur.
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Eerste fase van het onderzoek naar het voorkomen van funqi oP

stobben van afqezaagde Ganada populieren oP de Haasdiik b¡i

's-Gravenpolder in Zuid-Beveland

Inleiding

Tot voor de oorlog t{aren de meeste dijken in de zogenaamde Zak van

Zuid-Beve}and met iepen beplant. De iepziekte (+ 1936) en de behoefte aan

brandhout in de oorlogsjaren (L94O-I945) hadden tot gevolg, dat na de oorlog

vrijwel geen dijk meer r^ras beplant. Na 1945 zijn in enkele jaren tijd de

meeste dijken weer herplant, nu echter voornamelijk net populieren. Doordat

slechts één boomsoort in kort tijdbestek is geplant, is nu het probleem dat

de bomen ongeveer even oud en daarom vrijwel gelijktijdig kaprijp zijn. Tot'

zover ir. M. van Oosten-Snoek in Zeeuws Níeuws.

Thans is het zover dat meÈ de kap van de Canada-populieren op diverse

dijken begonnen ís, zo ook op de Haagdijk bij rs-Gravenpolder. Op deze dijk

werden eind 1982 op de noordzijde 190 en op de zuidzijde 192 stuks populie-

ren afgezaagd waarvan de boonstobben in de grond bleven zitten. De middellijn

van de stobben is gemiddeld 60 cm, de hoogte van de stobbe bij de kruin van
+

de dijk is I tO cm en op het talud 30 tot 40 cm (zie tekening) -
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De boomstobben zijn aan de omtrek met loten begroeid welke geniddeld

130 cn lang zijn. Eieruit blijkt dat de stobben niet met herbiciden zijn in-
gesmeerd.

Het is de bedoeling een onderzoek te doen naar het verschijnen van

fungi op de boomstobben en de successie hiervan. Er zal alleen aandacht worden

geschonken aan de zgn. macro-fungi. IIet onderzoek is gestart op 2 septenber

1983 en wordt hier besproken tot en net, 28 december 1983. Dit onderzoek dient
beschouwd te worden als de beginfase. Het onderzoek zal worden voortgezet tot
de stobben verdlvenen zijn. De dijk is ongeveer t,5 kn lang en gelegen in
uurhok 48-37 en de km-hokken 42-43-44.

Methode van onderzoek

IIet is de bedoeling om tenninste één keer per maand een inventarisatie
te doen. Deze inventarisaties worden door tvree personen uitgevoerd en nemen

ongeveer 2L uur per keer in beslag. Door de ene persoon wordt de noordzijde

en d,oor de andere persoorL de zuidzijde gecontroleerd terwijl bij de volgen-

de inventarisatie de rollen worden ongedraaid. Op deze wijze is gedurende het

beschreven tijdperk vijfnaal geinventariseerd.
In veel gevallen werden exemplaren meegenomen voor microscopisch on-

derzoek. Peziza repanda is vijf maal mede met behulp van een microscoop gede-

termineerd, de andere keren werd aangenomen met dezelfde soort te doen te heb-

ben. Van verschillende soorten is bewijsmateriaal gedroogd en in herbarium

no. 52 van Vü.D.J. Kuijs opgeslagen.

De tveersomstandigheden tijdens het jaar 1983 werden geregistreerd
(zie bijlage).

Resultaten van het onderzoek

Resultaat le inventarisatie op 2 september 1983.

De boomstobben waren voor 50t bezet met Chonrostereum purpureum.

Verder geen vondsten. Tijdens de voorafgaande maand heeft het 4115 rnm geregend.

Resultaat 2e inventarisatie op 30 september 1983.

De stobben ïraren voor 958 bezet met Ctrondrostereum purpureun. Tegen

zes verschillende stobben werd Coprinus disseminatus gevonden waarvan vier

op de noordzijde en twee op de zuidzijde. Op één stobbe aan de noordzijde

groeide Bjerkandera adusta en op één stobbe op dezelfde zijde van de dijk
pluteus podospileus: één exemplaar in een spleet. Verder werden op één stobbe

aan de zuidzijde twee exemplaren van Pezíza repanda gtevonden. De neerslag tij-

dens de maand september bedroeg 107 mn.
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Resultaat 3e inventarisatie op 26 october 1983.

Op 100t van de stobben komt nu Ctrondrostereum purpureum voor. Op de

zuidzijde bij twee stobben Coprinus disseminatus; in drie gevallen Scutellinia
scutellatar op één stobbe Amillaria mellea; op vier en twinti-g stobben Pezíza

repanda te:n*ijl zes maal Pholiota d,estruens werd aangetroffen en op de loten,
Irtaarvan er hier en daar enkele afgestorven
zr'jn, d,rie maal Nectria cinnabarina. Op de

stobben aan de noordzijde werd in drie ge-

vallen Psattryrella spadicea gevonden, één-

maal Coprinus rlisseminatus; drie maal Ar-
millaria mellea en op vier stobben Peziza

repanda. Peziza repanda en Psattryrella
spadicea werden in de meeste gevallen ge-

vonden op plaatsen waar door het afl¡reken

van de boom een ruwe plek en spleten zLjn
ontstaan. Voorts werd op de noordzijde
één maal Pholiota destruens gevonden; in
één geval Bjerkandera ad.usta en op één

stobbe Dacrlm!'ces stillatus. Tijdens de

maand october is er 50t nm neerslag gemeten.

Oesterzvtam

Resultaat 4e inventarisatie op 21 rpvember 1983.

Op 1008 van de stobben is weer Chondrostereum purpureum geconstateerd.

Op de zuidzijde 13 maal Pezi-za repanda, in zeven gevallen Pholiota destruensi
op één stobbe Pleurotus ostreatus en op 3 stobben (loten) Nectria cinnabarina.
Op de stobben aan de noordzijde kwam I keer Peziza repanda voor, in vier geval-

len werd. Pholiota destruens gevonden en één maal Pleurotus ostreatus. De laatsi
soort op een stobbe waarvan de boom waarschijntijk een jaar eerder werd afge-
zaagd. Verder vonden wij éénnaal Dacrlrmyces stillatus en vijf naal Nectria cin-

nabarina. Op één stobbe Psattryrella spadicea, één maal twee exemplaren van

Flanmulina velutipes en één maal Ascocoryne sarcoides. In het laatste geval

hadden wi j de indrr:k dat de stobbe ouder was dan de overige. Itlmenoscyphus cal¡

culus kwam voor op ongeveer 25t van aIIe boomstobben. De neerslag tijdens de

maand november bedroeg 5513 nm.

Resultaat 5e inventarisatie op 28 december 1983.

Na in begin december wat nachtvorsÈ te hebben gehad is het nu weer open

weer, vochtig met hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Tijdens de maan<

december viel er 6015 m-. regen. Chondrostereum purpureum komt nog steeds op

alle boomstobben voor. Verder treffen we op de zuidzijde twee stobben met Tr:ba-

ria furfuracea aan. Nectria cinnabarina werd één keer aangetroffen op afge-

-6-



storven loten, Flanmulina velutipes op drie stobben en Peziza repanda twee

maal. Op de noordzijde op loten één maal Nectria cinnabarina en vier maal Flam-
mulina velutipes. van Pleurotus ostreatus werden weer nieuwe exemplaren op

dezelfde stobbe als op21 november gevonden. Bjerkandera adusta werd, eveneens

op dezelfde stobbe als voorheen gevonden.

Rest nog te vermelden dat in augustus nog een globale inventarisatie heeft
plaatsgevonden, welke geen resultaat had. Vergelijk de neerslagcijfers tijdens
de zomermaanden.

Discussie

Na de langdurige droge zomer was de venr¡achting fungi aan te treffen
op de boomstompen niet hoog. Dit viel echter mee. Totaal werden zestien soor-
ten gevond.en (zie soortenlijst). Mogelijk wordt door het begroeien van de

meeste stobben met loten, die de oppervlakte van d.e stobben beschad.uwen en te-
gen de wind beschermen, een vochtig klimaat geschapen waarin de fungi kunnen
gedijen. De stobben welke niet met loten begroeid waren werden ook veel later
met fungi bezet. Bovendien heeft het hout contact met de grond waardoor het
vocht kan opstijgen. Vooral op de zuidzijde waar de stobben begroeid $¡aren

met Kleefkruid, Brandnetel en Dauwbraam rüas de oppervlakte van de stobben

vochtiger dan bij de overigen. Enkele andere stobben waarvan d.e boom kennelijk
eerder hras gerooid werden gemerkt om na te gaan of er nog verschillen optreden
met de overige stobben.

Uit de resultaten blijkt dat Ctrondrostereum purpureutr het meeste voor-
komt. Dit is in overeenstemmi¡¡g met het, feit dat, Ch. purpurer¡n één van de meest

algemene soorten van Zuid-Beveland. is en ook in de meeste gevallen op popu-

lieren wordt gevonden.

Opvallend is de vondst van Pholiota d,estruens. Hiervan was slechts
één waarnening bekend uit Zuid-Beveland en wel van 18 novernlcer 1982 op "de Piet"
bij Lewedorp, op het eind van een liggende populierenstam. Ook andere onder-
zoekers, zoals d,e Goesse huisarts dr. R.B. van den Bosch (1844-1847), dr. ir.
!{.G. Beeftinl< (t952-I958) en B.,J.J.R. Walrecht (1952-1960), hebben Pholiota
destruens niet genoemd. Tijdens de inventarisaties op de Haagdijk komt Ph.des-

truens nogal eens voor: op 13 stobben op de zuidzijde en op 5 stobben op de

noordzijde. Deze mooie paddestoel werd voorts gevonden op "de PieÈ"r op een

stapel populieren bij het statíon van rs-Gravenpolder en op een stapel populie-
ren aan d.e Groene Weg tussen rs-Gravenpolder en Kloetinge. De soort lijkt het.

best Le gedijen op verse stobben en stammen. Ðe toekomst zal leren of deze ver-
onderstelling juist is. Er zullen nog heel wat populieren gerooid worden zodat
nog veel waarnemingen gedaan kunnen worden.
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Eveneens opvallend is het voorkomen van PsatJryrella spadicea. Deze soort
kenden wij nog ¡naar van één plaats in Zrrid-Beve1and, namelijk bij Wilhelnina-
dorp op 10-11-1982. Ook voor Pluteus podospileus geldt dat dit de tweede vind-
plaats is. De eerste keer werd deze gevonden in Kloetinge op 1-9-1982 eveneens

op een stobbe van een afgezaagde populier.
Het is te ve:¡.rachten dat zich verschillen zullen ga¿m voordoen in het vo

komen van fungi op de noord- en zuidzijde van de dijk. Bij het voorkomen van

Chondrostereum purpureum en Hymenoscyphus calyculus werden geen verschillen
geconstateerd. Pholiota destruens werd meer op de zuidzijde dan op de noordzij-
de van de dijk aangetroffen; hetzelfde geldt voor Peziza repanda. Psattryrella
spadicea werd evenwel alleen op de noordzijde gevonden. De overige soorten

komen nog in te geringe mate voor om conclusies te rechtvaardigen.

Honingzwan
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gelegre.legtsc.he gegevegs-over !983-verSalle!d-deoå lieter-Påêgtkajn deie-
bouwde kom van Goes.

maand neerslag

in m.
gen.max.

temp.

gem. temp.

om I uur.

rel. vochtig-
heid in B

jan.

febr.
maart

april
mei

juni
juli
aug-

sept.
oct.
nov.

dec.

1 dec.

2 dec.

3 dec.

4 dec.

12 dec.

13 dec.

14 dec.

7L.6

58.2

63 .8

106.5

88.7

35.5

55.5

4L.5

107 .0

50. 5

55. 3

60. 5

7.7

3.5

ro.4
t4.t
t6.2
22.9

26.6

24.5

78.4

L4.9

9.9

6.2

4.7

o.2

3.5

6.L

9.2
15.1

18.9

16.8

L2.2

9.4
5.5

3.3

75.0

59.2

74.3

72.6

76.7

7t.9
76.4

77.6

82.L

79.6

76.3

7L.4

Totale neerslag in 1983 z 794.7 rnm.

Vorstdagen in decenber in graden Celsius

-2.L
-213

-2.3
-0. 5

-0. 1

-1 .0

-2.2
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Lijst. v¿rn gevonden soorten.

Ar¡rillaria me1lea

Ascocorynesarcoid.es

Bjerkandera adusta

Chondrostereum purpureum

Coprinus d.isseminatus

Dacryqfces stj-Ilatus
Flarmulina velutipes
flymenoscyphus calyculus
Nectria cinnabarina
Peziza repanda

Pholiota destruens

Pleurotus ostratus
Pluteus podospileus

Psathyrella spadicea

Scutellinia scutellata
Tubaria furfuracea

Honingzran

Paarse knoopa*em

Grj-jze gaatjeszvr¡m

Paarse korstzl'r¡m

Zwerm inktzwam

Oranje dropzwam

Fluweelpootje

l{eniezwametje

Bleelcbruine bekerzwam

lfollige popelzwam

Oesterzwam

Dadelfranjehoed

!üimperzwammetje

Gewoon donsvoetje.
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Over het voorkomen van muizen oP Zuid-Beveland op

g rond van braakbalanalYses van kerkuilen

sinds enkele jaren houd ik mij, evenals de overige leden van de

vogelwerkçJroep, bezíg met het uitpluizen van braakballen van kerkuilen' In dit

artikel wil ik iets vertellen over de resultaten van dit ond'erzoek, met name o-

ver eruit voortvloeiende gegevens over de verspreiding van kleine zoogdieren'

Een ander interessant aspect van braakbalonderzoek, het voedselpatroon van

kerkuilen, blijft hier onbesproken.

Braakballen zijn onverteerde resten van door uilen gegeten prooien en

bestaan uiÈ b.v. botjes, haren en dekschilden van kevers. Met behulp van spe-

ciaal hiervoor samengestelde tabellen kun je, na uitpluizen van de braakballen'

aan de hand van schedeldelen de soortnaam bepalen van de aangetroffen zoogdie-

ren. lfanneer je nu van één plaats een aantal braakballen onderzoekt krijg je

een indnrl< van d,e op die plaats voorkomende kleine zoogd'ieren' Helaas kleven

er een aantal bezwaren aan deze manier van onderzoek. Het is ten eerste niet

zeker dat een uil alle op een plaats Ievende kleine zoogdieren ook eet' Van

de ransuil is b.v. bekend dat hij een afkeer heeft van spitsmuizen' Deze wor-

den dan ook zelden in de braakballen van ransuilen aangetroffen' Ten tweede

kan de prooi uit een heel andere plaats afkomstig zijn dan de plaats waar de

braakbal is gevonden. Met name zwervende uilen in het najaar en de winter

kunnen grote afstanden afleggen en uitpluizen van braakballen ervan kan een

onjuist beeld geven van de verspreiding van een soort. Ook levert braakbal-

onderzoek geen informatie over het biotoop waarin een soort voorkomt (b.v. in

grasland of bouwland of in beide), omdat het jachtqebied van een uil uit aller-

Iei biotopen bestaat. Om toch zo betrouwbaar mogelijke verspreidingsgegevens

te krijgen zijn daarom alleen braakballen van zo mogelijk broedende kerkuilen

verzameld en onderzocht. Deze uil is van aIIe uilesoorten namelijk het rninst

kieskeurig Ln zooqdierkeuze, hij eet zowel spits- als vüare en woelmuizen' Ook

is de kerkuil, jonge vogels uitgezonderd, erg plaatstrouw zodat verslepen

van prooien weinig voorkomt.

!{anneer je de verspreiding van kleine zoogdieren met zekerheid wilt weten'

zal een andere methode van onderzoek gevolgd moeten worden, en \¡¡eI het plaatsen

van valletjes. Dit is echter in vergelijking met braakbalonderzoek een zeer

tijdrovende bezigheid, terwijl alle soorten zich niet met één type val Iaten

vangen (b.v. de dwergmuis). Gecombineerd vallen- en braakl¡alonderzoek zou dus

moeten plaatsvinden om een duidelijk beetd te krijgen van de verspreiding van

kleine zoogdieren in Zuid-Beveland. Omdat tot nu toe alleen heÈ laatste is gedaan

en omdat momenteel een landelijk onderzoek naar de verspreiding van zoogdieren

gaande is, zou het nuttig zLjn \^ranneer op Zuid-Beveland ook iets aan vallenon-

derzoek gedaan zou worden.

11 -



In totaal heb ik 257 braal<lcallen onderzocht, afkomstig van 6 plaatsen.

Bovendien zijn enkele van 3 plaatsen afkomstige braakballen van ransuil en

velduil onderzocht en zijn enkele incidentele waarnemingen van muizen gedaan.

In de braalclcallen zijn 966 kteine zoogdieren aangetroffen, verdeeld over 10

soorten (zie taþel). Per soort volgt nu een bespreking.

SPITSMUIZEN

Drvergspitsmuis, Sorex ninutus

Dit kleinste in Nederland levende zoogdiertje (gewicht 2-5 gran) kont

vooral voor in Èerreinen met een ruige (gnasachtige) begroeing. Deze terreinen

kunnen zowel droog als vochtig zLjn. De dvrergspitsmuis is nergens in Nederland

talrijk, maar is op !{alcheren en Zuid-Beveland eerd.er zeldzaam tenoeoen. Tij-

dens een recente inventarisatie van glalcheren is de soort slechts op Èwee

plaatsen aangetroffen (Maas, 1983). In Zuid-Beveland heb ik in totaal slechts

16 exemplaren gevonden en wel in Borssele, Hoedekenskerke en Heinkenszand.

Ook de verspreidingskaarten door van Wijngaarden c.s. (I97L) vermelden van

drie plaatsen braakbalvondsten, terwijl bovendien op één plaats een of meer-

dere dieren zijn g"v"ttg.tt.

gogsgilssuls, sorex araneus.

Deze spitsmuis komt algemeen op Zuid-Beveland voor. In braakballen

zi-jn I10 exenplaren op vier verschillende plaatsen aangetroffen (Borssele,

IleinkenszandrHoedekenskerke en Wemeldinge), terrrijl bovendien op twee plaatsen

dieren zijn gevonden/gevangen. Bernard Krebs

ving enkele exemplaren in zijn kevervallen
op de schorren van het Markiezaat, tert^lijl
ikzelf een verkeersslachtoffer vond op

een ðijk in de omgeving van Baarland. Hier-

uit blijkt aI de ruime bioÈoopkeuze van

de bosspitsmuis. Overal waar ruige begroe-

inq, heggen, struikgewas, e.d- aanwezig

zi-jn, kan de soort worden aangetroffen, ter-

wijl de vochtiglreid van het terrein niet van belang schijnt te zijn. Van de

bosspitsmuis zijn bij recent onderzoek twee chromosoomtlpen bekendgeworden'

gewoonlijk aangeduid als þpe A en B. Hoewel ze uiterlijk niet duidelijk van

elkaar zijn te onderscheiden, bastaarderen ze niet en men houdt er rekening

mee dat het om trree verschillende soorten gaat. Vtaarschijnlijk komt in wes-

telijk Nederland (dus ook Zuid-Beveland a1leen tlpe B voor, terr,vijl in oos-

telijk Nederland type A is aangetroffen. Enkele schedeltjes die ik heb opge-
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stuurd naar het RIN zijn tot nu toe niet ged.etermineerd, zodat nog niet zeker

is welk type hier voorkomt.

Huisspitsmuis, Crocidura russula.

In braakballen de talrijkste spitsmuizensoort. Maar liefst 328 van de

prooien (302 ex.) bestond uit huisspitsmuizen. Aangetroffen werd d'e soort in

Borssele, Eversdijk, Heinkenszand, Hoedekenskerke en Wemeldinge' Het grote

aantal huisspitsmuizen is opmerkelijk. In het grootste deel van Nederland, m.n.

in het noorden is de huisspitsmuis niet erg algemeen en zeket rainder talrijk

dan de bosspitsmuis. Waarschijnlijk is het algemene voorkomen in de braakbal-

len voor een deel te verklaren door de biotoopkeuze van de huisspitsmuis- Van

alle spitsmuizen leeft deze soort het meest in de nabijheid van de mens, b.v.

in tuinen, heggen, ruige overhoekjes bij boerderijen en soms in boerderijen

zeLf. Vochtige gebieden worden echter vermeden. Hierdoor wordt de huisspitsmuis

relatief veel door de kerkuil geslagen. Toch doet het grote aantal aangetrof-

fen exemplaren vermoeden, dat de soort hier algemeen voorkomt. Geschikte bio-

topen komen relatief veel voor in Zuid-Beveland, waarbij je kunt denken aan

de vele binnendijken in de Zak meÈ de aangrenzende boerderijen. In de omgeving

van Vlolphaartsdijk daarentegen zal de huisspitsmuis beslist ninder voorkomen-

Walersgitsquis, NeomYs_fodies .

Hoewel door nij niet in de braakballen aangetroffen, komt de zeer sterk

aan schoon water gebonden waterspitsmuis mogelijk toch op Zuid-Beveland voor.

Van Vüijngaarde c.s. (1.97L) vermelden namelijk braakbalvondsten op drie plaat-

sen. Chiel Jacobusse vond enkele jaren terug (ong. 1975) een dood exemplaar

op de Koedijk. Bovendien lijken geschikte gebieden toch wel aanl¡¡ezig te zijn-

Te denken valt aan het Zwake en de plassen en sloten in het Poelbos- Je kunt

je afvragen in hoeverre braakbalonderzoek geschikt is om de verspreiding van

een zo sterk aan water gebonden en zeer "bedekt" levende soort vast te stellen.

Een gerichÈ vallenonderzoek is hiervoor beter geschikt'

WOELI4UIZEN

qoe_Ilat, _:A!v!ce.Ie le5rgs trj- s .

De woelrat komt algemeen in Nederland voor, vooral in gebieden waar

open water aanwezig is. Ook in Zuid-Beveland is deze grote muis algemeen en

reqtelmatig z¡^rernmend in sloten $/aar te nemen. In de braakballen is ze slechts

vijf keer aangetroffen (Borssele, Hoedekenskerke en Wemeldinge), \^tat aangeeft

dat de woelrat door zijn grootte niet tot de normale prooien van de kerkuil

mag worden gerekend.
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gngergrogds e_woe.þr+j. s r Pi subterraneus

In de literatuur wordt de ondergrond,se woelmuis een bewoner van hoog-
gelegen, vrij vochtig cultuurland met een losse bod,em genoemd. Door de voorna-
nelijk ondergrondse levenswijze en de gewoonte zich niet buiten goede dekking
te begeven wordt de soort slechts weinig geslagen door uilen.

De noordgrens van het verspreidingsgebied ligt in zrrid-Nederland. Van

!{ijngaarden c.s. Ieggen de grens bij de Westerschelde en van daar oostÌ¡¡aarts

Noord-Brabant inlopend. Ze ve:melden ook twee braakbalvondsten van g'talcheren

en één van Zuid-Beve1and. Deze bewijzen echter naar hun mening het voorkomen

van de ondergrondse woelmuis in deze

gebieden niet, omd,at deze vondsten

afkonstig kunnen zijn uit zeeuvts-

Vlaanderen door het oversteken van

de Westerschelde door de uilen. In
dit licht bezien is de vondst van

drie exemplaren in de braal<lcallen

uit lloedekenskerke opmerkeli)k. ze

lijken te wijzen op het voorkomen

van een redelijke populatie aldaar.
Dit, omdat 3 van de 58 prooien (68)

een, grezien de levenswijze, groot
aantar is. De braaldcarlen waarin oodergrondse roelnui's = maTnetJe van 21 8r

de ondergrondse woelmuizen gevonden

zi)n, dateren uit de maanden juli,
septenber en october 1983, dus Ítaan-

den waarin de uilen bezig kunnen zijn net, het grootbrengen van een legsel en waarin

er in het algemeen een ruim aanbod van voedsel is. Het bovenstaande maakt het in
mijn ogen onwaarschijnlijk dat, de uilen een ruim 12 kn lange tocht naar zeeuws

Vlaanderen v.v. zouden ondernemen om voedsel te verzamelen. Dit houdt dus automa-

tisch ook in dat er op Zuid-Beveland ondergrondse woelmrrizen zouden voorkomen,

iets wat echter alLeen na vallenonderzoek met zekerheid kan worden vastgesteld.

!e!dn-uis, _ulcrotug arvalis .

l{aarschijnlijk is de veldmuis het meest algemene zoogdier in Zuid-Beveland-

De veldmuis komt vooral voor in vrij droge terreinen rnet een niet te hoge vegeta-

tie, zoals wegbeæn, weilanden en akkerland (vrnl . klaverakkers) . Deze biotopen

komen op Zrrid-Beveland veel voor, wat het talrijke voorko¡len van de soort, ver-

klaart.
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Aardmuis Microtus gsre$5.

De aardnuis bewoont duidelijk andere terreinLypen dan de nauw ve::vrante

veldmuis. Men kan stellen dathij, ecologisch gezíen, de plaats van de veld¡nuis

inneemt in Èerreinen die voor de laatste minder geschikt zj-jn, en d.at ze elkaar

bekonkurreren in streken vtaar ze beide voorkomen (zoals b.v. het grootste deel

van Nederland). Hier blijken de soorten elkaar uit te sluiten, hoewel een door

aardmuizen bevolkt terrein soms niet verder dan 20 meter verwijderd is van een

door veldmuizen bewoond terrein.
De aardrnuis vindt zijn optinale biotoop in hoog, ruig grasland, begroeide

braakliggende terreinen, moerassen, houtwallen en lichte bossen met een stevige

ondergroei. In het algemeen dus meer begroeide plaatsen dan de veld¡nuis, wat

wellicht veroorzaakt wordt door de wat hogere voorkeurstemperatuur van de laat-

ste. (Het verspreidingsgebied van de aardmuis reikt ook verder noordelijk dan

d.at van de aardmr¡-is. )

Gezien het schaarse voorkomen van genoemde terreintypen is de aardmuis

op Zuid-Beveland minder algemeen dan de veldmuis. Op vijf plaatsen heb ik in to-

taal 21 exemplaren gevonden, als volgt verdeeld: Borssele !4 ex., Eversdijk 3 ex-'

Heinkenszand 1 ex., Kwistenlcurg 1 ex en V'Iemeldinge 2 ex-

Omtrent het voorkomen van de aardmuis bestaat overigens nog altijd ondui-

delijkheid. Volgens van lrfijngaarden c.s. (t97t) komt de aardmr:-is, uitgezonderd

Zeeuws-Vlaanderen, niet in Zeeland voor, hoewel ze wel twee braakbalvondsten ver-

melden in de omgeving van ts-Gravenpolder. Deze aardmuizen krrnnen in theorie door

versleping daar terecht zijn gekomen; voor de auteurs reden om deze vondst niet

als bewijs van voorkomen te zien.
Tijdens een onderzoek naar de verspreiding van de aardmuis in zw.-Nederland

troffen Hartog en Polder ín 1979 de aardmuis aan op een drietal plaatsen in

Zuid-Beveland, en wel op 2 plaatsen in de omgeving van Nisse en in de buurt van

Goes. Op vier andere, wat biotoop betreft, geschikte plaatsen werden geen aard-

muizen gevangen. Op grond hiervan veronderstellen ze dat op Zuid-Beveland een

relictpopulatie aanwezig is in de oude kern van het eiland. De aardmuis zou hier

dan voorkoemn in restanten van het heggenlandschap en op ruig begroeide d'ijken.

Onlangs is de aardmuis echter ook op Oost-V'Ialcheren gevangen en in braakballen

aangetroffen (Maas, 1983). AlIe gegevens samen maken volgens mij bovenstaande

theorie onhoudbaar. Het lijkt mij meer waarschijnlijk dat de aardmuis overal op

Zuid-Beveland en (Oost?)Walcheren in geschikte terreinen voorkomt. Overigens kun

je je afvragen of de aardmuis, zoals Hartog en Polder suggereren in aantal is af-

genomen en alleen nog voorkomt in restanten van het oude landschap. Immers, het

kleinschalige weidelandschap in de oude kern van Z.-Beveland was in het algemeen

toch een veldmuizenbiotoop terwijl veel zuidbevelandse dijken in de eerste helft

van deze eeuw veel werden beweid door koeien en schapen waardoor de vegetatie te
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kort, bleef om een geschikt aardmuizenbiotoop te vorrnen. Bovendien zijn er d,e af-
gelopen 20 jaar nieu¡e geschikte gebieden bijgekoren door het aanbrengen va¡r be-
plantingen (Poelbos, Veerse I'teer, waterstaatsbosjes langs rregen e.d.).

Noordse woelmui Microtus oeconomus.

Het voorkolpn van de Noordse woelmuis in Nederland is, in gebieden waar
ook andere woelnuizen leven zeer sterk gebonden aan natte terreinen zoals rieÈ-
land' schorren en moerassen. In gebieden waar het de enige woelmuissoort is (

Noord-Beveland tot 1967, Texel) worden ook minder natte terreinen bewoond. Deze

biotoopkeuze heeft te maken met de

voor keurstemperatuur voor de om-

geving, die voor de Noordse woelmuis

25oc bedraagt,, tegen 35oc voor d.e

veldnuis. In d.rogere gebieden waar

ook veldmuizen voorkomen wordt, door

de hogere daar heersende temperatuur,
de Noordse woelmuis dan ook door de

veldmuis verdreven. Noordse woelmuis

Van i{ijngaarden c.s. (197L)

geven op hun verspreidingskaart een

braalcbaLvondst en een vindplaats (omgeving Pietkreek) in Zuid-Beveland aan. Ge-

zien de achteruitga,ng, veroorzaakt door het binnendringen van de veldmuis aldaar
en het droger (en dus warmer) worden van vele gebieden door ontwatering, is het
onwaarschijnfijk dat de Noordse woelmuis nog in zuid-Beveland voorkomt. Vallen-
ond.erzoek is het meest geschikte niddel om hierop een antwoord te kunnen geven.

WARE MUIZEN MURTDAE

Dnergmuis r_$!c:osp'g *igrgr" .

Oorspronkelijk kwam de dvrergmuÍs voor in zegge- en rietvelden. Door aan-
passing aan kultuurgewassen wordt ze nu ook aangetroffen in graanvelden en in
hoog, ruig grasland. Deze aanpassing is er waarschijnlijk de oorzaak van dat de

dwergrmuis, die als plaatselijk algremeen bekend staat, op liefst 5 plaatsen in
braakballen is aangetroffen (Heir¡kenszand, Borsseler !{emelrringe, Rilland en in
braakballen van de ransuil afkonstig van de Pietkreek). Daarnaast vond Frank

Noppert een exemplaar in Kruiningen dat, door een kat, gevangen r,vas. Een rnooi

voorbeeld van het oorspronkelijke dwergrmuisbiotoop zijn de schorren van het Mar-

kiezaat, waar Bernard. Krebs trtee exemplaren in zijn al eerder genoemde vangpotten

aantrof .
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Bosmuis r_APod.emus sVlvatrcu:s .

De bosmuis komt van alle genoemde muizensoorten waarschijnlijk in de meest

uiteenlopende biotopen voor: bossen, akkerland, weiland, tuinen, heggen, ge-

bouwen enz. Hierdoor is het niet ven^Ionderlijk dat de soort op I van de 9 vind-

plaatsen is aangetroffen (Rilland uitgezondercl). Vermoedelijk is de bosmuis in

heel Zuid-Beveland algemeen, behalve in grote akkerbouwgebieden \^raar geen heggen

of andere opgaande begroeiing voorkomen (b.v. de Bathpolders) ' Door de bedekte

Ievenswijze wordt de bosmuis relatief weinig door uilen geslagen' Het feit dat

desondanks bijna 12t van de prooien uit bosmuizen bestond, ondersteunt deze

veronderstelling.

Huismuis, Mus musculus.

De bij ons voorkomende huismuis is een kommensale, d.w.z. eerl aan de mens

aangepaste vorm, die dan ook vooral in de omgeving van menselijke bebouwing kan

worden aangetroffen. In Oost-Europa leeft een niet-kommensale vorm volledig in

het wild. In de zomer kan men de westeuropese vorm echter ook gedeeltelijk in

het wild levend aantreffen. Hoewel de huismuis algemeen in en rond boerderijen

voorkomt, is ze slechts op twee plaaÈsen in de braakballen gevonden (Borsse1e

en V,lemeldinge, totaal 33 van de prooien). Vlellicht komt dit doordat de kerkuil

niet of nauwelijks in en rond gebouwen jaagt, wat toch bij uitstek het biotoop

is waar huismuizen voorkomen.

Conclusie.

Het blijkt dat in Zuid-Beveland acht soorten muizen voorkomen- van een

drietal soorten (waterspitsmuis, ondergrondse woelmuis en Noordse woelmuis) is

het aI dan niet voorkomen onzeker. Het verdient zeker aanlceveling om hiernaar

verder onderzoek te doen, temeer omdat het, wanneer uitgevoerd met vallen, te-

vens informatie levert over heÈ biotoop \^/aarin de muizen voorkomen-
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Àbrah¡me !1- en M. de Ridder, t979¿ De achteruitgang van Microtus oeconomus op
Noord-Beveland sÍnds de invasie van Microtus arvalis in 1967-
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bant. Mollerinstituut, Tilburg en RIN.

A B c

.Kauwpetræn v¡n dc Liczcn bij Microtidae Bovcn rcchlcr bovcnl,aal cn o¡rder

æchtcr ondcrlaak bij ' a. Clcthriommys gbrcolus, b. Micmus agattis. c. Hiooas onalis
an d. Pitymys subtc¡¡oncu¡. (Naa¡ Husso¡¡).

o
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De kerkuil op Zuid-Beveland

Dit derde verslag in de Kemphaan over de broedgevallen van de kerkuil
betreft de seizoenen 1983 en 1984. 1983 rúas een slecht broedseizoen æt slechts
3 broedgevallen.

Broed,gevallen 1983.

wecelqinge.

Ilier zijn ninimaaL 2 jongen gehoord. omdat de nesþlaats niet bereikbaar is,
kon het exacte aantal jongen niet worden vastgesteld.

Hoed.ekenskerke.

Volgens de bewoners van de boerderij nininaal 2 uitgevlogen jongen.

Ileinkenszand.

Deze broedplaats werd pas in 1983 "ontdekt" toen de jongen aI uitgevlogen wa-

ren. Zeker 2 jongen zijn dat jaar uitgevlogen.

BROEDGEVALLEN 1984.

!{eeeldinge.

De nestholte die vorig jaar werd gebruikt is dit jaar gekraakt door een paartje
torenvalken. Even scheen het of de kerkuilen de wijk naar eld.ers genomen hadden'

maar enkele weken later werden slechts een tiental meters verder, weer braak-

ballen gevonden. Tijdens dit schrijven was nog niet bekend of er door de uilen
gebroed is, maar dit is wel de venrachting.

Iloedekenskerke.

Minimaal 2 jongen.

Ileinkenszand.

Hier zijn 3 jongen uitgevlogen. Deze zijn eind juli door Gerard Slob geringd.

gosdük.
In deze boerderij hebben in t976 ook kerkrrilen gebroed. Dit )aat zLin er drie

jongen uitgevlogen. Met een bezoek aan deze boerderij om de jongen te ringen

waren we net te laat. Ze Learen drie dagen tevoren rritgevlogen.

In 1982 is een broedgeval vastgesteld op minder dan een kilometer afstand' van

deze boerderij. Daarom is het best mogelijk dat dit broedpaar in 1983 ook in deze

ongeving heeft gebroed.

Na regelmatige controle in de laatste 4 jaar kunnen wij vaststellen daÈ het

aantal broedparen kerkuilen op Zuid-Beveland gemiddeld 4-6 bedraagt.

-20-
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Ganzen op de Bevelanden tijdens de winter van 1982 / f983

Sinds vele jaren worden door de Deltadienst afdeling Milieuonderzoek

van de Ftijkswaterstaat en door Staatsbosbeheer naandelijkse watervogeltellingen

georganiseerd in het Deltagebied. Aan deze tellingen wordt deelgenomen door

zowel professionele als door entTrousiaste amateurs. Eén van de resultaten van

d,eze telling is dat het aantalsverloop van de ganzen in grote lijnen bekend wordt-

Het is zeer plezierig dat RWS en SBB ook dit jaar weer deze gegevens

ons ter beschikking stelden,zodat, aangevuld met onze eigen gegevens, een beeld

kon worden verkregen van de ganzen in de Bevelanden gedurende de winter van

tg82/I983. Omdat na dit seizoen RWS en SBB de maandelijkse wintertelling stop-

pen is dit tevens de laatste maal dat van hun gegevens gebruik genaakt kan worden-

Het is de bedoeling om met de vogelwerkgroep zelfstandig de maandelijkse ganzen-

telling voort te zetten op de Bevelanden.

Evenals het seizoen L98L/t982 ís aan de gecombineerde telling van RVIS

en SBB weI een ernstig bez¡¡aar verbonden, namelijk de grote tijdspanne \^Iaar-

binnen de telling verricht werd. Soms lagen de uiterste data van de gegevens

10 dagen uit elkaar, waardoor het gevaar van dr¡bbeltelling¡en of rnissers zeer

groot is. De uitwerking van de gegevens leverde dan ook de nodige problemen

op. Omdat van enkele gebieden meerdere tellingen bekend r¡¡aren' zowel van

R!{S/SBB als van de W{G, is getrac}rt om de gegevens zodanig te ordenen dat de

tijdspanne waarbinnen greteld ís, zo klein mogelijk is. Om dit soort problemen

in de toekomsÈ te vernijden is de WG voornemens in het seizoen I983/t984 de

Bevelanden in één niddag te tellen.

De weersomstandigheden (naar gegevens van Dieter Piëntka)

Tot eind november was het najaar zadnE. In de periode t5 E/m 31 october

bedroeg de gem. I uur t. 8,8oc. rn november bedroeg deze t/m de 27e 6,9oc. van-

af 28 november E/m 2 december heerst er kouder vreer met op 1 decemlcer lichte

vorst. De gem. 8 uur t. gedurende deze periode bedroeg !r!o1. Hoewel december

geen echte vorstperiode kende, vroor het op verschillende dagen licht (trl3,

t4,t9,23,24 en 31). De gem. I uur t. bedroeg 3,2oC. I{etzelfde geldÈ voor ja-

nuari. Deze maand was aan de warme kant (gem.8 uur E. 4r7oC.).Op enkele dagen

(1 ,23 en 24) kwam lichte vorst voor. Februari kenrerkÈe zich door een vorstpe-

riode van I t/m 24 febr, waarin de gem.8 uur t. -z,OoC was. Gedurende die pe-

riode woei de wind uit het oosten. Daarna brak een dooiperiode aan die tot 2

urrart duurd.e. De gem. I uur t. over geheel februari was -O r2oC, in vergelijking

met januari een koude maand. De gem t. in maart bedroeg 3,5oC( 9 uur). Otr>

slechts enkele dagen lferd vorst gemeten (3,L2 en 29). In vergelijking ret de
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r,{inter van 1981r/1982 was de winter van t982/1983 een typische kwal<kelwinter.

Kolgans

De eerste kolganzen (35b ex.) werden op 18-1L-Lg82 gezien bij de Piet
op het recreatieterrein (Ilannewijk). o¡l 2-L2 werden bij de Planketent rs-och-

tends en 's avonds 30 ex. ovenrliegend van Veerse Meer - de Poel en v.v. Ì¡vaar-

genomen. *ijdens de decenber telling, gehouden tussen 10 en I2-I2 werden totaal
6160 ex. geteld. In januari steeg ðit aantal tot 8250 ex. In februari werd

het hoogtepunt bereikt net 10370 kollen. De dieren zaten voornamelijk geconcen-

treerd in 2 gebieden: het ganzenreservaat de PoeI en de Yerseke Moer-met ie-
.L

der resp. : 4500 ex. In maart was het aantal kollen tot ongeveer 2000 terug-
gelopen. Deze zaten alle in de Yerseke Moer. Dit gebied fungeert duidelijk als
concentratiegebied voor het aanvaarden van de terugtocht.

In vergelijking met het seizoen L98L/L992 valt op dat, tengevolge van

d.e strengere winter gedurende de naanden december en januari, het aantal kol-
ganzen in díe naanden aanzienlijk hoger ligrt dan die in het seizoen 1982/1983.

In februari gebeurt precies het omgekeerde: in het seizoen L98L/L982 vras er
nanrrelijks vorst, ten*ijI. in 82/83 juist de enige vorstperiode van belang van

d.eze winter optrad. Hierbij dÍent wel aangetekend te worden dat in febr. L982

een week later werd geteld dan in het, seizoen 1982/1983. Ook in maart bleven,
Ín vergelijking net 1982 de kollen langer "hangen". Een vergrelijking van de

twee seizoenen ziet er als volgt rrit,:

nov. dec. jan. febr. ma.

Seizoen 8t/82 13 18.500 l2.3IO 4.700 100

Seizoen 82/83 6.t6O 8.240 10.370 I.97O

Van enkele gebieden op zuid-Beveland zijn meer gedetaileerde gegevens

bekend over het verloop van het aantal kolIen in deze winter. Een korte bespre-
king van deze gebieden volgt hieronder.

sc\eqsggsþreg.

Relatief pas laat werden in het weekend van 1I/I2 december de eerste

kollen aan de grond gezien. In de Broeder en Zusterpolder \derden ongeveer 600

kollen tussen ongeveer evenveel rietganzen geteld. De Heerenpolder Èelde 37 ex.

oE, t9-t2 werden op de Oosterschenge 520 ex. geteld tenrijl de Heerenpolder

"Ieeg" was. Zoals bekend dient de populatie kollen van de Oosterschenge en de

Heerenpolder als één gezien te worden. O¡r 6 januari was de Oosterschenge goed

voor 600 en de Heerenpolder voor 110 ex. , samen ongeveer 700 stt¡ks. Na een

kleÍne inzinking op 9-1 (totaal OS +EP 400 kollen), werden op 16-1 750 ex. ge-

teld. Ondanks enige fluctuaties kan nen hier toch van een redelijk stabiele
groep spreken. Een dag later, op maandag I7-L gebeurde er iets onve:¡rachts.

-22-



Om ongeveer 10 uur hadden zich 250 kollen verzameld op de akker met winter-

tande tegenover de planketent in de Perponcherpolder. Dit aantal liep snel op.

Steeds bleven nieuwe groepen kollen binnenvallen. Om ongeveer t2-3O uur deden

zich 1800 å 2OOO kollen te goed aan de taffe. Een snel uitgevoerde telling leer-

de dat er bovendien in de Heerenpolder 300, de Oosterschenge 275 en de Broeder

en Zusterpolder/perponcherpolderseweg 350 ex zaEen. Totaal waren in deze hoek

dus 2750 â 2850 kollen aanwezig. Het is niet vervronderlijk dat dit d'e zwaar

beproefde boer te ver ging. Waarschijnlijk kwamen de "niet-eigen" kollen van

het ganzenreservaat, gezien het feit dat de binnenkomende dieren uit zuidelijke

richting kwamen. In het ganzenreservaat bivakkeerden op 8-t 2150 en op 9-1

2950 kollen. Echter op 16-1 werden er slechts 375 ex. geteld. Vùaar de resL zat

is niet bekend. Na deze plotselinge explosie

nem het aantal kollen in het Schen-

gegebied af. op 23-1 werden er 340

geteld (OS 150, HP 0, WS 190). OP 5-2

220, aLLe op de Heerenpolder. Op 13-2

178, alle OosÈerschenge. Tggen het
eind van de vorstperiode trad er een

verhoging op in het bestand: oP 24

-,-2 werden op de OS ongevee r 400 kol-
len geÈeld die na verstoring gedeel-

telijk op het ijs gingen zitten, ter-

wijl het, andere deel in het open \dafer

zr¡rom. Iletzelfde gedrag vertoonden

trou\,'rens ook de kemphanen. Enige da-

gen later, op 27-2 was het aantal nog steeds stabiel z 42O stuks (OS 400 en HP

2O). oÞ 1 maart evenzo met ong. 350 kollen op de os en 10 op de HP. Tijdens

latere excursies, waarvan de eerste op 6-3, werden er geen kolganzen meer ge-

zien in het Schengeqebied.

In gebieden in de omgeving van de Schengekreken waar in het seizoen

tg1t/Igg2 kollen werden gezi..en, zoals de Westerlandpolder en nabij de landbouw-

schuur langs de Pietweg, werden dit seizoen geen ganzen gezj-en.

Ganzenreservaat.

Naast de in de ta.bel genoemde aantallen zijn de volgende gegevens bekend.

I -1-1983
9-1
23-r
26-7

30- 1

2150 ex.

2950 '!,

920 '
320 'i,

350 '|,

6-2

t3-2
20-2

6-3

230 ex.

350 "

420 '!,

t70 ir
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Aagta t_Ko lgagzen_wþle1 L9 92 L I983 Noord- en Zuid-Beveland.

novenber december januari maart

Kust Sloe - Ilansweert

Kust Hansweert, - Bath

Binnendijks oost. R.S.-kanaal
lltrolseinde - Yerseke kust
Roelshoek - Rattekaai
Yerseke Moer

Kapelse Moer

de Poel/Ganzenreservaat

Goese Sas - Wemeldinge

Wilhelninapolder
Oos te rs chenger/Heerenpo lder
Broeder en Zuster polder
Soelekerkepolder N. Bev.

Noord-Beveland binnendi jks

TotaaI

data

r.520
2.250

L4

3

335

553

800

10

I
37

600

30

10

374

1.800

2.688

2.950

15

T4

395

februari

340

40

4.592

450

4.500

2.897

I

\r
ô¡

I

0

260

6. 160 8.240 10 .370 2.89?

Lo/LLl12 7/8/e/tL ? / t2/ t3/ t4 t4rt / L3/ L7



Gezien het verloop van de aantallen in het Ganzenreservaat, zoals uit de tabel

blijkt, is enige twijfel ontstaan aan de aantallen in februari van het ganzen-

reservaat (4500) en de Yerseke Moer (4592). Is het nogelijk dat hier, tenge-

volge van b.v. storing, sprake is van een dubbeltelling?

Yerseke Moer.

Gedurende deze winter zijn door Chiel Jacobusse, t.b.v. een begrazings-

onderzoek, de ganzen in het reservaatsgebied van de Yerseke Moer geteld. Hij
v¡as zo vriendelijk de Èelgegevens af te willen staan zodat hieronder een tabel

met de gegevens van zowel kol- als rotgans volgt. Duidelijk vallen de fluc-
tuaties op die per dag in een bepaald gebied kunnen plaatsvind.en. Ook valt
duidelijk op dat de Yerseke Moer in het voorjaar als een verzamelpunt voor

wegtrekkende kollen fungeert. Omstreeks 15-3 zitten alle kolganzen in Zuid-

Beveland geconcentreerd in de Yerseke Moer; in de overige gebieden zijn geen

kollen meer te vinden. Na de peik omstreeks half maart trekken de kollen ook

langzaamaan uit de Yerseke Moer \^reg. Deze reeks cijfers benadrukt wel het gro-

te belang van de Yerseke Moer voor de ganzen.

Yerseke Moer, reservaatsgebied.

d.atum

r-t2-82
2-t2
6-t2
8-12

9-12

TT.L2

T3-T2

T4-12

76-L2

T7-L2

L8-t2

20-r2

2t-t2
23-t2
24-t2
25-L2

27-12

28-t2

29-t2

3t-r2

kolgans

254

2170

r204

548

980

940

t225

1068

t445

815

to52

181 5

825

3650

2376

2870

t970

725

1950

1056

rotgans

0

0

0

100

26

250

50

95

100

280

350

205

60

575

430

0

320

t20

0

0

datum kolgans

5584

5067

2385

3170

1956

465

3470

2670

t235

360

3

3830

1310

43

1866

4805

1954

32L5

37 t8

2t30

rotgans

t79

780

404

305

656

740

250

400

225

0

0

1465

525

980

92

s60

0

0

50

230

1-1-83

3-1

4-t
5-1

6-t
7-L

8-1

10- 1

L2-t
13- 1

15- 1

t7-l
1B-1

T9_L

20-t
22-t
25-t
26-r

27-t

29-t
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datun

31-1-83

2-2

3-2
4-2

7-2

8-2
9-2

rt-2
t2-2
L4-2

L5-2

L6-2

t7-2
L8-2

L9-2

2L-2

23-2

24-2

kolgans

3099

2440

4t75

4375

4300

5473

2t55

4665

3990

6010

3750

2960

3490

2620

3720

2545

2t60

L7 t5

rotgans

879

2LO

690

50

480

t200

500

600

500

160

110

35

90

0

35

300

475

625

datr-¡n

26-2

28-2

1-3

3-3

4-3

5-3

7-3

8-3

L2-3

14-3

15-3

16-3

18-3

27-3

22-3

23-3

24-3

kolgans

2380

1660

t294

980

1009

2358

1 565

2340

2362

2897

3L42

3050

1916

1606

821

1035

432

rotgans

655

160

350

0

0

0

80

230

0

420

0

0

2ro

850

500

600

0

Rietoans.

De eerste waarnening van de rietgans werd gedaan op 13 novernber 1982 in
de lfilhelninapolder, !Íaar zj.c}a 20 exenplaren ophielden op het traject Goese

Sas - Zandkreekdan nabij de Oosterscheldekust. Kort daarop, op 19 noveriber

werden I ex. gezien in de !{ilhe'lrninapolder nabij het benzinestation. Daarna

duurt het tot de decembertelling voor er geregistreerde waarnemingen bekend

worden. Totaal werden er in dat telweekend 7470 riet-ganzen geteld. !{aarschijn-

lijk dank zij de zachte winter zijn veel exemplaren in januari al weer uit
de Bevelanden verdwenen. Een dikke 3000 ex. werden er geteld. In februari Ioopt

dat aantal terug tot ongeveer 1400 ex.i een vermindering d.ie hr.s. tengevolge

van de vorstperiode in deze maand niet zo snel verloopt als in het seizoen

t98L/L982. De laatste ríetganzen (21 ex.) werden gezien in de !{ilhelninapolder

op 5 maart 1983. Nog sprekender dan bij de kolgans is bij de rietgans het

verschil te zien in aantallen gedurende strenge en zachte winters. IIet volgende

staatje spreekt voor zichzeLfz

nov. dec. jan. febr. ma.

seizoen et/82 130 22.250 22.5OO 1.184 0

seizoen g2/83 20 7.470 3.080 1.600 0
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AantaI

nov, dec

4.560

1.050

470

500

794

jan.

78

1.340

860

220

230

L70

150

32

febr

3

820

360

15

60

350

1.600

1,2/1.4/ts

winter L982/L9 83 Noord- en Zuid-Beveland.

ma

Kust SIoe - Hansweert

Kust Hansweert - Bath

rest oostelijk R.S.kanaa1

Goese Sas - !{emeldinge

lfilhelninapolder
Schengegebied

kust Oosterschelde Roelshoek-
Rattekaal-

Soelekerkepolder N.Bev.

westelijk van KamPerland

O: Nieuw-Noord-Beveland Polder
Noord-Beve1and rest
Totaal

data

7 .AVO 3.080

t1./ L2 7 /8/e/tt./1.6

20

20

94

I

F-
c\¡

I

0

13 t3/14



Opvallend dit seÍzoen is het byzonder lage aantal rietganzen in de Zak

van Zuid-Beveland. De omgeving van Ellewoutsdijk herbergt geregeld rietçJanzen,

maar dÍt, seizoen komt het hoogste aantal miet verd,er dan enkele tientallen.
Dat de Yerseke Moer, vooral het dmein van kol- en rotganzen, ook rietganzen
kan herbergen bewijst de waarnening op 29 januari toen hier 600 ex. werden

geteld.

Op het bouwland tegenover de Planketent in het Schengegebied, -hetzelfde
gebied waar zich plotseling zoveel kolganzen ophielden-, streken op 29 jan. 27

rietganzen op de tanre neer. Een dag later (30-1) zaten er 50, 4 dagen later
(4-2) 90, weer een dag later 115 ex en op 6-2 t75 ex., in gezelschap van 1 brand-
gans. OE, I2-2 vÍaren er nog maar 60 ex. en later zíjn ze niet meer gezien. op 18

-2 werden langs de Oude zeedíjk tegenover Goes-Noord mog een groep van 350

rietganzen gezien.

Brandgans

De brandgans is op de Bevelanden voornanelijk beperkt tot enkele gebiè-

den op Noord-Beveland, zoals de oud- en Nieuw-Noord-Beveland polder, en de Mid-

delplaten. Regelmatig pendelen de ganzen tussen deze gebieden en verder noord-

waarts gelegen terreinen op Schouwen. lilaruneer deze dieren niet op één niddag

geteld worden zíjn de problenen bij het uitwerken groot. Een voorbeeld. Op 11

decenber werden tijdens het telweekend in Noord-Beveland. 900 brandganzen geteld.
Op 9 december zaten 650 ex. op de Middelplaten. Zijn dit verschíllende groepen

of behoren ze tot één groep? Ik ben ervan uitgegaan dat een aanname van 900 ex.

Ín december het dichts bij de waarheid zaL liggen, temeer omdat op 28-12 een

groep van 900 ex. en op 31-12 een gïoep van 800 ex. gezien werd. Hetzelfde
probleem speelt in januari. Op zeven (of dertien) januari Noord-Beveland binnen-

dijks 320 ex., op 11 januari Middelplaten 1050 ex. en om de zaak nog lastiger
te maken, een losse waarneming op'9 januari van 300 ex. op de Schotsmanplaat

in Noord-Beveland. Ook hier leek nij het aantal van 1050 op de Middelplaten

het, meest betrouwbare , doch zeker Ís dit niet. Een duidelijker pleidooi voor

teLlingen in een kort tijdbestek is er niet.
De februaritelling, die gehouden werd omstreeks de !2e, leverde slechts

2 brandganzen op. BeÍde werden gezien in de omgeving van Rilland-Bath. Op 26

januari werd.en nog 450 ex. op de Middetplaten gezien. O¡r 6 februari werd 1 ex.

in het SchengegebÍed gezien tr¡ssen een groep rie@anzen. In november werden

geen brandganzen !ìraargenomen. Opvallend waren de 22 brandganzen in de Yerseke

t'toer op 6 decenber L982.

Een samenvatting van de gegevens ziet er alsvolgt uit:

-28-



dec.

650

900

(e)

(11)

jan-

1050 (1 1)

320 (7 of 13)

300 (9)

13 (8)

febr

Middelplaten
Noord-Beve1and binnendi jks

Schotsman

Rilland-BatTr omgeving

Goese Sas-Zandkreekdam

2 (12)

Totaal 900 1050

(tussen haakjes de teldata)

Een vergelijking met het seizoen 8I/92 levert het volgende beeld:

2

8L/82

82/e3

dec.

750

900

jan-

2.225

1 .050

febr.
42

2

nov.

Vanwege de aard van de cijfers over 82/83 valt, hier verder weinig over

te zeggen. wel valt op dat.de dieren ín 8L/82 laÈer zijn weggetrokken dan in

82/83. Ðe 42 ex. in febr. 82 werden geteld op de 24e, Lenrijl de 2 in febr'

83 op de 12e werden gezien.

Grauwe qans

In tegenstelling tot andere gebieden zoals het Haringvliet' is het

aantal grauÌde gaîzen dat in het winterseizoen in de Bevelanden te zien is' erg

beperkt. Het seizoen 82/83 was wel heel erg aan de povere kant' De eerste

grauwe ganzeî, althans ons bekend, werden gezien op 31 october in de Heeren-

polder. Het ging om L2 ex. Op 14 novenber werden 50 ex. gezien in de omgeving

van de Rattekaai in de hals van Zuid,-Beveland. December leverde meerdere waar-

nemingen op. op de 9e werden 24 ex. gezien op de Middelplaten, terwijl op de

lle 5 ex. bij de Oosterschenge vertoefden. Op de 31e bivakkeerden 29 ex' op

de Midde1platen. Blijkbaar vormden de dieren van de 9e en de l1e toen één groep'

Januari leverde maar één waarneming van graulfre ganzen op: 11-1 14 ex'

op de Middelplaten. Daarnaast werden vanaf een boot, op de lle 40 ongedeterni-

neerde ganzen waargenomen op de ltiddelplaten. Mogelijk zijn dit grauwe ganzen

ge\'reest. Op 5 februari werd. 1 ex. in de }leerenpolder gezien, tensijl op de 13e

2 ex. op de oosterschenge verbleven. Evenals vorig jaar neemt tegen het eind

vande maand het aantal grauwe garrzen toe. IIeL gaat dan om Vogels die vanuit

hun ovenrinteringsplaatsen in Spanje op doortrek zijn naar hun broedplaatsen

en hier enige dagen pleisteren. Op 27-2 werden 55 ex' gezien op de Oosterschenge'

Het tijdstip kont aardig overeen met het vorige seizoen: toen werden hier 48 ex'

gezien op 28-2-1982. Op 6 maart werden 7 ex. gezien bij het Boerengat (schenge-
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Aantal wínter 1992L1983 Noord-en Zuid-Beveland.

s.

2 .833

575

r87

320

130

1 .310

620

388

370

250

330

280

603

32

2.250

215

25

t40

260

?

81

80

j.

147

1.050

1 .380

430

49

650

ro2

573

f

515

561

1 .615

290

850

m.

322

2.090

750

328

a.

151

1.110

47

42

620

o. dn m

Kreekrak - Oost,

Roelshoek - Kreekrak

Yerseke - Roelshoek

Goese Sas - Yerseke

Zandkreekdam - Goese Sas

Katse P1aat

Katse Schorren

Middelplaten

Veerse Meer/ Kwistenburg

Wilhelninapolder
Yerseke Moer

Borssele - Hansweert

Omgeving 5ùilland-Batå

O. en N. Noord,-Beveland polder
Noordkust, Noord-Beveland

Noord-Bev. binnen/overíg

Totaal

200

45

2.750

460

185 900

4. 108 4.469 6.478 5.855

tt/t2/t3/t4/17 Loln 7/8/e/to/tt
L3/t4

425

160 52

t.492
2

550

6.019 4.6t5 2.A22

1,2/ L3/ t4/ tr/ t 3/ L4

rs/ t8

630

I

o
rn

I

t2462

1

40058473

60

0 630.

+?

L4e/Lo/
L4/18

data rs/17 /te



gebied). Op diezelfde dag toefden er 10 ex. in het ganzenreservaat en 7 ex' in

het heggenreservaat, wat het totaal voor die dag op 24 grau$re ganzen brengt'

Tijdens het telweekend tussen 11 en 13 maart l^Ierden op de Bevelanden

totaal 34 grauwe ganzen gezien, vraarvan 2t op Noord-Beveland, 5 bij Kreekrak-

VÍest en 7 op de Oosterschenge. De laatste grauvfe gans van dit seizoen werd op

9 april gezien: 1 ex. oosterschenge.

Rotgans

Het aantal rotganzen dat deze winter in de Bevelanden verbleef lag dui-

delijk hoger dan in de winter van gI/82. Alleen in januari waren d'e aanÈallen

ongeveer gelijk. In october en novernlcer schommelde het aantal tussen de

4000 en 45OO ex. In december trad een stijging op tot 6500 ganzen' Dit aantal

bleef in januari en februari vrij stationair meÈ resp. 5900 en 6000 getelde ex.

De maart-cijfers illustreren een daling van het aantal ganzen tot 4600 ex. April

!{as nog goed voor 20OO dieren. In mei verzamelen de resterende dieren zich

voor de terugtrek voornamelijk op de Miditelplaten. Half mei werden hier 630 ex'

geteld. De laatste rotganzen vertrekken eind meiþegin juni naar hun broedgebied'

De interpretatie van de tellingen van de rotganzen leverden nogal wat

problemen op. Ook hier werd dit weer veroorzaakt door de lange telperiode.

De vemelde aantallen geven dan ook een hopenlijk zo betrouwbaar mogelijke be-

nadering rrüeeri dr-rbbeltellingen zijn echter niet uitgesloten.

Ook dit jaar werden de rotganzen weer binnendijks foeragarend aangetrof-

fen. De belangrijkste gebieden hiervoor zijn de V'Iilhelminapolder' I¡Iaar een spe-

ciaal terrein voor deze ganzen gereserveerd is, en de Yerseke Moer' Van dit

laatste terrein zijn van het reservaatsgebied veel teltingen bekend, welke on-

der het hoofdstukje kolgans zijn sa:nengevat.

Een vergelijking met het seizoen 8L/82 levert het volgende beeld' op:

et/82
82/83

sept
2

oct.
2.L75

4. 108

nov.

2.864

4.469

dec.

2 -365 +?

6.478

jan.

5. 170

5 -855

febr
2.975

6.0 19

ma. apr.

2.537 952

4.615 2.022

met

400 +?

630 +?

Kleine rietqans

Van deze ganzensoort is ons dit seizoen slechts één waarneming bekend:

1-1-1983 60 ex. in de yerseke Moer, een soort nieuwjaarsgeschenk - zíin ze er

verder niet of worden ze over het hoofd gezien?

Roodhalsgans

Ook dit seizoen werd de roodhalsgans weer waargenomen. De Vfilhelminapol-

der krijgt wat dat betreft aI een zekere fa¡rn. Een ex. dat zich Èussen de rot-
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Totaal overzicht_Ganzeqts_Uingen_og {e_Bgv9_landen sei zsen P 92 L IZB!.

se. oc no de. ja. fe

50 29 40?

900 1050

4108 4469 6478 5855 6019 461 5

6160 8240 10370 1970

20 7470 3080 1600

4108 4539 21037 18265 17993 66L9

ma

34

êp

Grauwe gans

Brandgans

Rotgans

Kolgans

Rietgans

Roodhalsgans

Totaal

data

2

2

1

T4,

t6,
22

L4,

15,

L7,

2t

LT,

13,

t7

9,

10,

tt,
t2.

7,

9,

11,

L6

t2,
13,

18

LT,

L2,

13.

2022

2024

9,

10'

18

¡

(\
(a

I

1



ganzen bevindt, trekt regelmatig bekijks en verstoring. Er zijn echter twijfels

gerezen over de wilde staat van dit' dier'

Dwergans

Ook de dwerggans was dit seizoen weer in het Bevelandse present- Op

18 januari 1983 werd één exemplaar aangetroffen tussen een groep kolganzen in

de yerseke Moer. Ook in de PoeI is de soort lraargenomen in gezelschap van kollen,

maar ons is de datr:n hiervan niet bekend.

Dankwoord

Vanaf deze plaats wil ik aIIe tellers hartetijk bedanken. In alfabetische

volgorde zijn het: c. Balkenend.e, H. Baptist, G. Davidse, A. Ilannel¡tijk' ch. en

R. Jacobusse, ch. Kalden, B. Krebs, P. Maas, P. Meininger, A. Nieul^Ienhuyse, A'

ovaa, R. Provoost, G. slob, Y. !{eeber, L. de wolf en P. vÙondergem. Ik hoop dat

ik niemand vergeten ben in deze opsornning'

Bernard Krebs.
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De etie van enkele interessante afrit es van de Schen edi k

Inleidins
De Schengedijk is gelegen tussen het huidige woonwagenkamp bijGoes en de planketent ( aus tussen d.e weg Goes_zierikzee en deÌreg I s-Heer Hend.rikskind.eren_Ilo].phaartsdijk ). zo"fu-î"""*"r"*].aangeeft loopt hij langs het Schenge ( Oosterschenge ).De d.ijir loopt ongevee? in een oost_west richting¡ waard.oor Ìuij eenkou.ere scha,d,uwrijke noordkant heeft en een warmere zuidkant.De zuid'ka¡rt van d'e diik word.t voor het grootste ged.eelte gebnriktvoor beweid'ing van koe'en. Ðe noordka¡rt wordt hiervoor in hetgeheer niet gebnrikt, De dijk is over vrijwel d.e gehere lengtebeplant met bomen, voornamelijk populieren en iepen. verder staaner nog wat versprei.de strulkenr zoâ.ls meidoorn en vl_ier.De dijk is eigend'om van het waterschap, ma,,r .elen ervan wordenaan enkeLe boeren verpacht, die er zoals vermeLd koeien op laten8?azen.

Het is ons gebleken d.at bepaarde ged.eeÌten van de sehenged.ijk eenerg intemessaJrte vegetatle hebben, name]-ljk de ged.eelten waarafritjes zj,in var¡ wegen of pad.en d.ie op d.e dijrr uitkomen . Dezellggen al1en aan de zuid.ka¡rt van de dijk. Brj deze afritjes zijner altij. enkele stukken ( driehoeken ) aie voor de boeren teklein zijn voor beweid.ing en er daarom ongebruikt bijligg;en.Alleen de rand.en va¡r deze ged.eelten word.en eens per jaar ( eindjuni - begin juli ) d.oor het waterschap gernaaid.0p d'e schengeilijk zijn er drie van zur-ke afritjes, waarvan eendubbele' Alledrie d'e afritjes be zitten een inte*essante vegetatie.Dit is niet verwonderlijk, daar de zuid.kant van d.e dijk de meestezon }*ijgt, wat veel ,fleukerr planten nodig hebben.Het zaq eT eehter wel naar uit dat d.e betreffende gedeelten enigs-zins aan het verruigen warenr iloor opkomend.e €roei varl 0.a. bra.,.mrroosr meid.oorn en distels. 0& deze verruiging tegen te gaen eneni'gszins een verschraling te bewerkstelligen zou het rnrttig zijnom cle gehele stukken te maalen en tevens het maaiser- af te voeren.D¡s niet arleen de ra¡rden maaien zoals het waterschap d.oet.0m d'e invl0ed van het maaien na te gaan r.eek het ons nuttig on bijte houd'en welke planten er bij de afrities groelen. Dit word.t gedaandoor een of meerdere inventarisaties van de pJ-antenwerkgroep.
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'rvi_j hebben toestemming gekregen van het waterschap en de betreffende

boeren om d.e stukken geheel te maaien.

Afgelopen juli ( tg$+ ) i= er voor d"e eerste keer gemaaid.

ResuLtaten van de inventarisatie .iuni 1983

De inventarlsatie is gehouden door een bezoer- van de plantenwerk-
groep in juni 1983 en door enkele bezoeken van ind"lviduele l-eden

van de groep. Bij d.e inventarlsaties 1s gewerkt met ned.erland.s-tal-ige
streeplij sten.
Ðe drie afritjes zi-jn alledri-e enigszins verschill-end" van karakter.
Bij het meest oostelijlc gelegen afritje ( bij het woon\¡/agenkanp )

groeien grote rateLaar ( erg veel ) en St- Jansirrurd., die belde niet
bij de and.ere afritjes voorkoraen ( Ae corn'oinatle van ratelaar net

St-Jansrruid komt trouwens toch erg veel voor¡ zie o.â. d.e lindeCiik
en lange Ì,,,;airedijk in de Zak van Zuld-3eveland ). Andere leu,ce soor-
ten van dit afritje waren wilde marjolei-n, tcnooprruirl en .{rul srlistel-
Oncler aan d.e dijK langs en in d.e sfoot vlax bij net afritje ¿.;roeit
ook nog heemst. Dit ged.eelte valt echter buiten het gema:.id-e stuk.

Soorten d.ie alleen bij het tweed.e afritje groeien ziin: e5lelantiert
en glad walstro. And-ere leuke soorten zijn: wilde marjolein (vee1),

ijzerhard, knooprrrrid., klelne moréîenster, kruisdistel en katteci.oorn.

TJzerharri 1s een soort clie op Zuld-Seveland veel langs zeerC.i.'ì5s¡

voorkomt t zoâ,Ls b.v. op de dijk tussen Katse-veer en het Goese sasl.

De kruisd.istel is een soort met een 1n l.tiditen-Zeeland oprlerkeli j;<e

versprelding: i{ij is op ii{id.den-Zeel-and bijna afleen te v1nden op

Noord.-tsevel-and en rond. r,lolphaartsdijk. Vaak groeit hii op berve-jde

d ij ken.
lVilde marjolein, lcnoopkruld en kattedoorn ziin in Zeeland t¡rpische

dijtcplanten die verder veel- te vinden zijn op de bloernendijken in
ile Zak van Zuid-3eveland..

Bij het meest westeli-jk gelegen afritje staat no€r een interressante
vrij zeLd,zame soort die op d.e beide andere afritjes niet voorÌront,
nl. donderkruid.. Dit is een gele composj-et dle vrij hoog ran worden

en d.ie bladeren heeft dle veel- op d-e bfaderen van vingerhoed.sxruid
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Iijken.
Veriler groeien op ð.eze afrit ook nog: wiJ-ite marjoLein, knoopkrtrid.,
ijzerhard; kleine morgenster, kruisd.istel en kattedoorn.

Ienslotte is nog vermeldensvraardig dat op cle dijr tussen het meest
westelijke en het niddelste afritje dubbeLkelk groeit.

Het totaal aantal bij de d.rie afritjes gevoïrd.en soorten bed.raagt
85. Dit is vri.j veel voor d,eze toch vrij kl-eine stukjes. ze zijn
d'an ook zeker ile moeite waard. on bij te houden en te zorgen dat de
verruiging niet teveel toeslaat.
Het is echter jarnmer dat het waterschap juist langs cleze afritjes
jonge boompjes (iepen) heeft geplant. Als de bomen groter worden
zullen ite stukken mind.er zonnig woriten en zal ile vegetatie waar-
schijnlijk ninder interressant word.en.

Soortenli.i st

Ïn de hierna volgend.e soortenlijst zijn alle gevonden soorten bij
cle ilrie afritjes al-fabetiseh naar wetenschappelijke :naam gerang-
schikt. De naamgeving is volgens d.e z1e d.ruk van de fl_ora van
HeukeJ-s / van Oostrom.
Achter cle soorten is nog een cod.e aangegeven, bestaancle uit ilrie
cijfers. Deze cijfers geven een vergelijking tussen de landelijrre
uurhokfrequentieklasse (UFK) a¡rlo 1930 en 198O en de kilometerhok-
frequentieklasse (r¡'r) anno 198o voor lfidden-Zeeland. ( walcheren
en Noord- en Zuld-Beveland. ). Voor ile land.elijke sltuatie is hler-
voor uitgegaan vaå ile uurhokfrequentieklasse van de StaLrla.a-dlijst
van d.e NeiLerland.se flora ( Van der l/leijden c.s. ¡ 1983 ).
Voor IIiC.den-Zeela¡td. is uitgegaan van de kil-ometerhokfrequentiekl-asse
uit ttDe vegetatie van Mi-,iLd.en-Zeeland,' (Van Haperen, 1983 ¡ uitgave
PPD).

De indeling in frequentieklassen is al-s volgt:
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klasse aantal- uurhokken
(lande1ij k )

aantaL klioi¡eterho kken
(i,':iaaen-ZeeLand )

0

1

2

3

+

5

6

7

I
9

1

4

11

3o

80

190

411
711

121 1

3

10

29

79
189

410
710
1210
1677

2

4

14

"i4
67

166

298

463

3

13

3i
66

165

297

462

661

o 0

1

a = landelijkd zeld.zaamheid (U¡i<) anno 1930
b = landeì-i j ke zeLð.zaa¡nheid (U¡,f ) anno 19gO
e = zeldza.amheid in l;lidden-Zeel_and (f¡f) anno lqBO
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SoortenliJ st I

Duizenilblad
Gewone agrimonie
Fioringras
Kraailook
Geknilrte vossestaart
Dt¡ist
F]-ultekmid
Zand.uuur

Glanshaver
Bijvoet
Madeliefje
Zae}rte clravlk

Herilerstas j e
Stekelzegge
iûro opknrlct
Gewone hoornbloem
Zanilhoornbloem
Á.kkerdistel
Speercliste1
Akkerwind.e
Eenstijlige meiitoorn
Klein streepzaail
Kropaar
Peen
Kweek

I(ruisd istel
Rietzwenkgras
Rood zwenkgras
Kleefkruitl
Glad walstro
Slipb1ad.ige o oievaarsbek
hond.sd.raf
Sint Janskruicl
Donilerkmicl

.å.chille a nillefolium
Agrimonia eupatoria
Agrostis stolonifera
.[1]-iun vineale
ÀIopecurus geniculatus
.A.lopecurus myo suroide s
Anthriscus sylvestris
Àrenaria serpyllifolia

ssp serpyllifolia
Arrhenatherum elatius
Artemisia nrlgaris
Bel-lls perennis
Sromus hordeaceus

ssp horileaceus
CapseJ.la bursa-pastorls
Carex spicata
Centaurea jacea
Cerasti-um fontanum
Cerastium sem'i ile eandrum
Cirsium arvense
Cirslum vuJ-gare
Convolrrulus arvensis
Crataegus monogytla

Crepis capi.llaris
Daetylus glomerata
Daucus carota
El¡rmus repens
Eryngium campestre
Fe stuca arundina.eea
Festuca rubra ssp eon¡lutata
Galium aparine
Galiun mollugo
Gerani-um d.issectum
G].echoma hederaeea
Hypericum perforatum
Inula conyza

999
778
889

abc

778
889
777
999

999
776

777
889
889
999

999
999
666
??8

9e9
999
BB9
889
BB9
999
BB9
999
656
7 7'9
999
999
886
779
999
8 B7
444
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abc
Zeegroene rus
Witte ilovenetel
Paarse ilovenete].
Ve]-dlathyrus
Gewone velclbles
Schi j fka¡nilIe
Reukloze kamille
Eehte kamille
Gevl-ekte rupsklaver
Hopklaver
Katted,oorn
Å¡ilde marj oleln
Gewone klaproos
Pastinaak
Smalle weegbree
Grote weegbree
Straatgras
Veldbeendgras
Ruw beemd"gras

Veenwortel
Zilverschoon
Scherpe boterbloem
Knolboterbl-oem
Kruipende boterbloem
Grote ratelaar
Hond sroos
Egelantier
Dauwbra¿m

Veld-zuring
Krulzuring
T/iIg
S¡nalb1adi g krui skruiil
Jacobs"<rulskruid
Klein kruisicruid,
Herik
Gewone raket
Bro sse rnelkd.istel

Juncus i.nfl-exus
lamium album
Iranalum Purpureu¡n ssp Purpureum
lathyrus pratensls
Luzu|a campêstris
þiatricaria dlscoid"ea
l/latricaria maritina
I{atricaria re cutíta
i'riedicago arablca
l/ledieago lupulina
Ononls spinosa
Origanun vulgare
Papaver rhoeas
Pastinaca sativa
Plantago l-aneeolata
PÌantago major ssP major
Poa annua
Poa pratensis
Poa trlvialis
?oJ-ygonum anphibium
Potentilla anserina
Ranunculus acrls
Ranunculus bul-bosus

Ranunculus repens
rlhinanthus angustif o l1us
.iosa canina
Rosa rubiginosa
.rlubus caesius
iìumex acetosa
Rumex crispus
Sal-ix spec.
Senecio eruci-folius
Senecio jacobea vâr. jacobea
Senecio vuÌgarls
Slnapis arvensis
Sisynbrlun officinale
Sonchus asper

778
998
BB9
889
885
B 9 9

BB9
889
557
889
766
556
779
779
999
999
999
999
999
999
999
999
777
999
87 ?

889
665
77?

659
BB9
999
886

999
9e9

999
BB9
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cba
Gewone nelkdistel
Vogelmuur
Paardebloem
Wltte krod.d.e

Kle1ne morgenster
larwe
KLeine kLaver
liggend.e klaver
Rode kLaver
lVitte klaver
ïep
Grote brandnetel-
rJzerhard.
Vogelwi.kke
Ringelwiklre
Snalbladige wikke
Yierzaadwikke

Sonchus oleraceue
Stel-laria media
Taraxacum officinale
[lr,laspi arvense
lragopogon pratensi.s ssp mlnor
Triticum aestinrm
Trlfolium d.ubiun
TrifoLiun canpestre
lrifolium pratense
lrifolium repens
U1mus spec.
Urtica d.ioiea
Verbena officinaLis
Vicia cracca
Vicia hirsuta
Vieia satlva ssp nlgra
Vicla tetrasperna,

ssp tetrasperma 6j7

/

i " ''' t"4fi
'--'Z2P

zilverschoon smalle weegbree

Hierbij wil i-k ook Ja¡r-ttillem Jongepier bed.anken voor het krltisoh
doornemen van de soortenlijst en het geven van een aanta:- opmer-
kingen.

999
999
999
779
448

999
777
999
999

999
656
BBB
776
BB9

\
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Plantengroe¡ op de Zandkreekdam en berm Deltaweg

Inleidine
In 1983 is door ite plantenwerkgroep het sluisplateau van de zand-

kreekilam tussen Noord- en Zuid.-Beve]andr en cle aansluitende weg-

bermen va¡r ile Deltaweg geÍnventariseerd. ( ¿e Deltaweg is de weg

d.ie over cle zanclkreekda"n looBt ).
Vooral het sluisplateau heeft een heeL interressante vegetatiet
die veel fijlft op bepaafd.e clijkvegetaties langs de grote rivieren.
Het slulsp1.ateau is na^melijk opgehoogd. met aangevoercle iúaasgrond.

( vri j zand,ig ).
Het geînventariseerd.e deel van d.e DcLtaweg loopt vanaf d.e kruising
met cle weg rrVilhelminactorp - 'rïolphaartsdijr ( bij BP-tankstation )

tot en met het gehele sluisplateau ( zie kaartje ).
De bekeken westkant van de weg bestaat van zuid naar noord gezien
uit ile berm van cte Deltaweg en parallelweg net slootkant ( langs
een geileelte va,n cle wegberm staat ook nog een llgusterhaag ), iLe

zand.kreekd.am, het eigenlijke sluisplateau en een aangrenzend rt.de-
raal terrein waar hopen gronil gestort ziin.
De oostkant van ile weg bestaet van zuld naar noord. gezÍen u1t d.e

ber¡o van de Ðeltaweg ( inclusief greppel ), d.e zand,meekdam en nog

een klein geileelte van het sluisplateau.
Het sluisplateau is beplant met rijen iepen en eLzen d.1e vrij ver
van el-kaar staa¡.. Lrangs cle randen groeien o.â. ook nog : wil6ç en

populiero

Resultaten
In 1983 1s er d.oor ile plantenwerkgroep 6 maal- geinventarlseerd.
Veriler was er op 24 nei ook nog een algenene excursie naar het s]uis-
plateaur waarbi j ook d-e gevonilen soorten werd.en genoteerd. Daarnaast
zijn er nog wat aa¡lmllingen gemaakt iloor individuele bezoeken van

led.en van d.e plantenwerkgroep.
3ij ile lnventarisatles zijn in totaal 173 soorten gevond.enr vêr-
sprei-d over het gehele bekeken terrein.
Het meest lnterressante geileelte was het sluisplateau zeJ-f. Hier
kwa^men o.€1. voor : breeilblatlige ereprijs¡ veld.salie¡ heksenmelkt
kl-eine ratelaar, hand.jesgrasr echt walstror sikt<elklaverr plat
beemd.gras, blauw walstro en zachte haver.

-4t-



Het plat beemclgfas ls een grae wat normaal voorhomt op m¡ren en op
open plekken langs spoorlijnen. Hier groeid.e het op een vrij kaal
geileelte aan het eind. van het sluispJ.ateau.
À1 met al is dit clus een hele leuke vegetatie. Blj een kijkje op
het sluisplateau springt vooral het blauw van de breedbladj.ge ere-
priis en ite veld.ealie en het geel van d.e hekserrnelk en cle kl-eine
ratelaar in het oog.
Suiten het sluisplateau werilen ook nog verschillenil.e a¡¡dere leuke
soorten gevonclen clie niet op het slulsplateau voorkwa¡oen. Op ile
zanclkreekdan biJ het strandje komen ijzerhard. en scherpe fijnstraal
voor ( een plaats waar ook veel scherpe fijnstraal voorkomt 1s langs
het karraa]. van Goes naar het Goese sas ).
Een leuk gras wat in ile berm van ile Deltaweg staat is d.e g?oene
naalilaar. Evenals il.e geelroile naalitaar wordt hij voornamelijk in

wegbermen aangetroffen.
korenbloem Een mooie vond.st was ook de koren-

bloem. Deze plant net. zijn p'r.aeh-
tige blauwe bloenen ïyas vroeger
een algemeen akkeronkruiC wat
veel tussen graanvelden voorlcr¡va¡n

en d.e ve]-ilen sonÊ he]-emaal blauw
kon kleurêrlr Ðe hier hier gevond.en

korenbloem zaL echter ?¿eer wa;a;r-

schijnlijk weI verwililerd zi-jn.
I[et het huidige gebruik van be-
strijdlngsnidd.elen en kunstmest
krijgen korenbl-oemen geen kans
meer om tussen het graan te groei-
êltr ma;àT in tuinen e.d.. word.en ze
nog wel regelrnatig uitgeøaaJ-d..
Opval.lend. was ook clat bepaalde ge-
d.eelten van de wegberm wel wat op
een verwilclercLe moestuin leken.
Er werilen hier nanelijk versch:il-
J-enile verwiliterile groenten gevon-
den zoals : kool, boon, raitijs en
aarclappel. Verd.er groeit op bepaal-
d.e clelen in ile wegberm veel vroege-

,rrz
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ling.
Concluderend kunnen vre ilus zeggen ilat het meest interressante gedeel-

te van het gelnventariseercLe gebied het slulsplateau is door ziin
voor Zeelanil toch unieke vegetatie. Ðeze vegetatie kon zo ontstaan
cloor d.e aangevoerd.e l'{aasgrond.
Behalve het sluisplateau 1s ook cle wegberm van de Deltaweg zeer de

moeite van het bekijken waard.

Soortenlij st
De soortenlijst bevat 2A9 soorten. Hi-erbii ziin d.e aangeplante bomen

en struiken niet genoteerd. Deze lijst moet echter onderverdeel-d wor-
ilen in d.rie inventarisatiejaren¡ waarvan de laatste in 1983 1s ge-

houclen d.oor d.e plantenwerkgroep en d.e beid.e andere door de PPD in
1977 en 1981. De soortenlijst geeft d-us een vergelijking van deze

drie weer. Hierbij moet wel- aangetekend. worden dat bii ile inventari-
saties van de PPD alleen het slulsplateau geinventari-seerd isr ter-
wijl door de planten\r/ergroep ooK de berm van d-e Deltaweg bekeken is.
Hlerdoor ligt het aantal- gevonilen soorten door de plantenwerkgroe¡
ook hoger d.an het aantal gevond.en soorten door d.e PPD.

In ellr jaar ïverdeh soorten gevonden die in de andere jaren niet ge-

vond.en werden ( ai-t betreft ilus verdwenen soorten zoal-s zeealsem,

heelblaadjes en goud.haver en nieuw gevond.en soorten zoals koruelgan-
zevoet, wílcle kaardebol, kompassla en duist).
fn 1977 zijn d.oor de PPD 146 soorten gevond.en en j-n 1981 143 soorten.
Door d.e plantenwerkgroep werden in 1983 173 soorten gevonden.
Aan het eind van cle soortenJ-ijst is nog een aanrml]-ing gegeven van

soorten d.ie 1n 1982 gevonclen werden iloor J.\ry.Jongepier en 1n 1983

iloor Chie]- Jacobusse.

Achter elke naam 1s een cod.e weergegeven bestaand.e uit drie cljfer:s.
Deze cijfers €çeven een vergelijking tussen ile landelljke uurhokfre-
quentieklasse (U¡'f ) anno 1930 en 1980 en d.e kll-ometerhokfrequentie-
klasse (t<¡f ) anno 19BO voor Miitden-ZeeJand ( 'üal.oneren en Noord- en

Zuld.-Beveland. ).
Voor ile J-andelijke situatie is hiervoor uitgegaan van d.e uurhokfre-
quentieklasse van d.e Standaardlijst van de lied.erlandse Flora ( Van

d.er l{ei jd.en c. s. , 1983 ).
Voor lilidden-Zeeland. i-s uitgegaa¡r van de klLoroeterhokfrequentleklas¡se
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uit rrDe vegetatie van Lfid.clen-zeelaJrd.fr ( van Haperen, 1983, uitg.
PPD ).

De ind.eJ.ing in frequentieklassen 1s al-s volgt 3

klasse aantaL uurhokken aantaL kilometerhokken
(tøiaaen-Zee1and. )(ran¿erij t )

0

1

2

3

4

5

6

7
I
9

1

4

11

30
80

190

411

711
121 1

3

10

29

79
189

+10

7to
1210
1677

2

4

14

34

67

166

298
463

3

13

33

66

165

297

462
661

0 0

1

a - land.elijke zeldøaamheicl (Uf'f¡ anno 1930
þ = 1a^nd.elijke zeldzaa.mheiil (U¡f) anno 19BO

e = zeldzaamheid. in Mid.d.en-Zeelanil (f¡X) anno 1980

1 - inventarisatie PPD 1977
2 = inventarieatie PpÐ 1981

I = inventarisatie plantenwerkgroep 1983

klein hoefblad
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Soortenli.i st ¡

Duizenilblad
Gewone agrimonie
Gewoon struÍsgras
tr'ioringras
Kraai]-ook
Geknikte vossestaart
Duist
Rood. guiehelheiJ-
Reukgras
Fluitelauid.
Zanilmuur
Gl-anshaver
Zeealsem
Bijvoet
Zeeaster
Stranilmelde
Spie smelile
I\{adeliefje
Koolzaad.

x KooI
Zachte dravik
IJle d.ravik
Haagwinde
Herilerstasje
Kleine vel-ilkers
Knlkkend.e diste].
Valse voszegge
ZiLte zegge
Ruige zeg,ge

x Karwij
(x) Korenbloem

Knoopkruicl
Àkkerhoornbloem

x ViltJ-ge hoornbloem
Gewone hoornbloem
Kluwenhoornbloem

.e,ch:l]-Le a mill-efolir¡n
Agrimonia eupatoria
AgroetÍ.s capillaris
Agrostis " etoLonifera
Al-liu¡r vineale
Alopecì¡]îtrs geniculatus
Alope eurus myo suroiil.e s

Anagallis arvensls ssp arvensis
Anthoxanthum od.oratum
Anthriscus sylvestris
Arenaria serpyllifolia ssp serp.
Arrhenatherum elatius
Àrtemisia maritima
Àrtemisia vulgaris
Àster tripol.ium
Atri.pJ-ex J-ittoral.is
Atri-pl-ex prostata
SeLlis perenni.s
Brassica napus
Brassiea oleracea
Sromrs horileaeeus ssp hord..
Brouus steri.]-is
Calystegia sepium
Capsella bursa-pastoris
Cardarnine hi-rsuta
Carcluus nuta¡rs
Carex cuprina
Carex d.istans
Carex hirta
Carum carvi
Centaurea cyanus
Centaurea jacea
Cêrastiu& arvense
Cerastium biebersteinii
Cerastium fontanum
Cerastium glomeratum

x x x 999
x x x 77I
x I 87
x x x 889

x x 77 B

x x 889

1 2 3 ab e

x 999
x x x 467

x 777
x x 769

x x 996
x x x 999

x x x 669
x x x 666
x x x BB9
x x x 999

x x x 999
x x x 999

x x 666
x x x 664
x x 779
x 556

x x x ?? B

x.x x 777
x x x BB9
x 656
x x BB9

x x x 77?
x

x x x 99 9

x 777

x x x 777
x 665

x 86?

x x x 8B j
xx
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12J & cb

Zand-hoornbl-oem
Knikkend. wilgeroosje
lileLganzevoet
Stippelganzevoet
Korrelganzevoet
B.ode ganzevoet
lYilde cichorei
Akrerd"istel
SBeerd.lstel
Ax<erwlnd.e
Grote varkenskers

x Cotoneaster
l)ensti j lige meldoorn
Kl-ein streePzaad.
Paard.e blo emstr e e Pzaad
i{and j e sgras
Kamgras

Kropaar
Peen

Wilde kaard.ebol-

Stranilkweek
Kweek
Bekllerd. wilgeroosje
Harig wilgeroosje
Kleinbloemig wilgeroo sj e

Kantig wilgeroosje
Heermoe s

;'cherpe fljnstraal
Canaclese fijnstraal
Gewone reigersbek

Vroegeling
Kruisd istel
lYilde kardinaalsmuts
Heksenmelk
Kroont j eskrui-d
luinwolfsmelk
Rietzwenkgras

C erastium semi- d.e candnrm

C ha"merl on angustif o l-iun
Chenopod.iwn album
Chenopod.iu¡n ficifo lium
C henopod.ium polYspermum

Chenopod.ium rubrum
Cichorium intYbus
Cirsium arvense
Cirsium rnrlgare
Convolvufus arvensls
Ooronopus squamatus

Cotoneaster spec.
Crataegus monogyna

Crepis capillaris
Crepis vesicaria
Cynod.on daetYlon

.Cynosurus crlstatus
Dactylus glornerata
Daucus carota
Dipsacus fullonum
Illymus pycnanthus
Elymus repens
Epilobium cil-1atum
Epilobium hirsutum
Epilobiwn parviflorum
Epiloblum tetragonu.m
Equisetum arvense
Erigeron acer
Erlgeron canadensls
Erodium cicutarium

ssp clcutarium
lrophila verna
Eryngium eaJnpestre

Euonymus europaeus
Euphorbia esula ssp esufa
Euphorbia helioscopia
Euphorbia peplus
Festuca arundlna-cea.

x 776

x x x 99 9

x x x 776
x 8 B7

x x x 9 99
x x 6,6I

x 777
x 65?
x x x 999

x x x 889
x 77 çì

,qB9
8Bg
445
453
?88
qq9
889
,¡11

669
il 9g
ì6?

x
x
x
x
x
x
x

x

(lcì 
9

887
45?
'?99
554
778

??6
174
r\ Lr ¿-,

56?
675
?88
766
779

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
X

x
x
x
x
x

x
x
x
X

x

x

x

X

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
xx

x
x

x
x
X

x
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1 2 l abc
Rood zwenkgras

:+ .A.arclbei
Kleefkruid
Glad walstro
Echt walstro
Slipbladige oo ievaarsbek
Zae}¡te ooievaarsbek
l,{elkkruid.
Hondsilraf
Berekl-aüw
Duind.oorn
Gestreepte witbol
Sint-Janskruid-
Gewoon biggekruid

¡e Gewone ba]-semien
Greppelms
Zll-te rus
tr'akÌcelgras
Kompassla

Festuca rubra
ssp eommutata

FragarJ-a spee.
Galium aparine
Gal.ir¡m moJ.lugo
Ga1ium verum
Geranium d.issectum
Geranium mo]-le
Glaux maritima
GLechoma hederacea
Heracl-eum spondylium
Hippophae rhan¡oides
Holcus ]anatus
Ilypericum perforatum
Ilypochaeris rad.icata
Impatiens balsamlna
Juncus bufoni.us
Juncus geraritli
Koeleria macrantha
laetuca serriola

x x x aq9

x
x
x
x
x
x
Y

x
x
x

x

x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

999
BB6
?? R

779
BB9
56<
309
999
556
l?9
387
998

887
669
55?
47 5x

x

)F
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Witte dovenetel
Hoenderbeet
Paarse d.ovenetel-

.A.kkerkool
Velillathyrus
Herf stleeuwetancL
Kleine l-eeuwetand.

Steenkrui-drers
l{argriet
,Tllde liguster

x Vlas
-0nge1s raaigras
Gewone rolkl-aver
Snalblad.ige rolklaver
Gewone velilbies
Groot kaas j eskrui-d.
Schij fkamille
Reul<].oze kamille
ijchte ka-mille
Gevlekte rupsklaver
i{opklaver
Luzerne

Sikkelklaver

Wltte honingklaver

\

Lamiun. album
la^¡olum anplexlcaule
lamiun purpureum

var. purpureula
lapsana com¡ounis

Lrathyrus pratensls
l,eonto d on auturnnalis
leontodon saxatil-is
T,epid,ium ruderal-e
leucanthemlrm vulgare
ligustrum vulgare
Linun usitatissimum
troliu¡n perenne
lotus corniculatus
Lotus tenuis
I'uzula campestrls
i'{al.va sylve stris
lvlatricaria d i s coirlea
Matricaria maritima
}iatricaria re cutita
Iiledlcago arabica
ì;ledicago lupulina
lvledicago sativa

ssp sativa
lledlcago sativa

ssp falcata
l,{elil-otus alba

kamgras

x
12 3 abc

9eB
776

559

x

x
x
x
x
x

x

x
x

x

x

x
x
x

X

x

x
x
x
x
x
X

x
x

x
x

889
BB7
BBq
9 97
886
6i5
876
667

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

999
887
66?
BB5
778
799
889
889

xx
xx

xx

xx

x
x
x
x

x

X

X

157
88e

654
o66

v
t

\

-\

I

\

\

I

ijle dravik reukgras
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1 2 3 ab c

x Blauwe d.ruifjes

l'tid.d.eJ.st vergeet-ni j -nietj e

Katted.oorn
Gewone vogelmelk
Gewone klaproos
Pastinaak
Rietgras

x Boon
Timotheegras

Riet
Hertshoornweegbree
Smalle weegbree
Grote weegbree

ftrige weegbree
Straatgras
Plat beemdgras

Velilbeemilgras
Rtrw beemd.gras
Veenworte].
Varkensgras
Zwaluwtong
Viltige ilui zencl.knoop

Perzikknrid.
Zilverschoon
Vi j fvingerkrticl
SruneI
Vogelkers
Stomp kweld.ergras

Gewoon kwelclergrac
Heelblaacljes
Seherpe boterbloem
K:eo].boterb]-oem

iVluscari botryoid.es
of M. armeniacum
Ivlyosotis arvensis
Ononis spinoea
0rnithogalun umbe ll-atun
Papaver rhoeas
Pastinaca sativa
Phalaris anrnd.inacea
Phaseolus rmlgaris
Plr.leum pratense

ssp pratense
Phrag:uites austraLis
Plantago coronopus
Plantago lanceolata
Plantago rnajor ssp major
Plantago media
Poa anrrtra
Poa compressa
(bekeken .cloor RJ.j ksherb.)
Poa pratensis
Poa trivialis
Polygornrm anphibiu:r.
Polygonr:-n aviculare
Polygonum convolvufus
Po lygonum lapat h:j.fo lium

ssp pallidum
Polygonun persicaria
Potentilla anserina
Potentilla reptans
PruneJ-la rnrlgaris
Prunrrs padus

R¡ccinellia distans
ssp d.ista"rrs

hrccinellia maritima
PuIi caria d.ysenterica
RanuncuLus acris
Rarrunculus bulbosus

x x 779

x x x 766
x 66 3

x x x 779
x 887
x

x 33?
x BB7x

xx

xx

889
999
666
999
999
765
999
56?

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x

996
999
999
BB7
BB7
66?

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x

9

9

9

9

999

99

678
667
778
999
777

9

9

9

9

9

9

x
x
x
x
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1 2 3 abc
Speenknrid.
Kruipend.e boterbloem
Blaartrekkend.e boterbl-oem

x Radijs
K1elne rateLaar
Akkerkers
Hond.sroos
Dauwbraam

Koebraam

Veld zuring
Krulzuring
Rlilderzuring
Zeevetrruur
Liggend. vetmuur
Zeekraal

Velclsal1e
Gewone vl-ler
Zeebies
)[uurpeper
Srnalblad ig krui skmid.
Jacobskruiskrui¿l

K1ei-n knriskmid.
Groene naaLd.aar

Blauw wafstro
tt

Dagkoekoeksbloem
Avonilkoekoeksbloem
Gewone raket
Bltterzoet
Zwarte naehtschaile

x Aard.appel
AkkermetKd.iste].

Ranunculus ficaria
Ranunculus rePens
Ranunculus sceleratus
Raphanus satlvus
Rhinanthus minor
Rorippa sylvestris
Rosa canina
Rubus caeslus
Rubus ulmifollus
Rumex acetosa
Runex crlspus
Rrmex obtusifollus
Sagi,na maritima
Sagina proeumbens

Sal-i eornia bracþstaehya
of S. dolichostacþa
Salvia pratensis
Sambucus nlgra
Scirpus maritimus
Sed.um acre
Senecio enrcifolius
Senecio jacobaea

vâr. jacobaea

Senecio rmlgaris
Setarla viridis
Sherard.ia arvensis
SlLene spec.
51l-ene d.i-oica
Sil-ene pratensis
Si symbriun officinal-e
Solanum dulca^mara

Solanun nigrum
ssp nigrum

Solarnrm tuberosum
.(ionchus arvensis

var. arvensÍs
Sonchus asper

BB5
999
8Be

x
x
x

x
xx

x
x

x?x
x
xx
xx
x
xx
xx
XX
xx
xx

x
x
x

x
x
x

76?
776
BBq
77?
446
9gq
99e
8qs

6 67
543
889
779
776
669

x
x
x
x
x

889
99s
664
644x

77+
777
99s
998

x
x

556
q 97x

x
x
x
x
x
x

x
X

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
X

x

xx
xx

coÂ

x
x
x

x

67 9

BB9
x
x

x
x

x
xBrosse melkillstel
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Gewone nel-kdi.stel
Vogelrmrur
Schorrekmicl
Smeerworte].
Boerewornlanrid.
Paard.eb]-oem

t¡l¡itte krod.ile
Grote wilde tijn
Kleine morgenster

Kleine klaver
LiggeniLe klaver
Àarilbeiklaver
Roile kl-aver
Witte klaver
Goud.haver

Klein hoefblait
Grote brand.netel
Kleine branclnetel
I.ïzerhard
Veld.erepri j e
Gewone ereprijs
Grote ereprijs
Sree.clbladige erepri j s
Vogelwikke
Ringelwikke
Snalblad.ige wikke
Yierzaad.wikke

Sonchus oleraceus
Stellaria med.ia

Suaed.a maritima
S¡rnphytun offieinale
Tanacetum rnrlgare
laraxacu¡l offi ei.nale
fhlaspl arvense
thymus pulegioj.des
lragopogon pratensj-s

ssp minor
[rifolium d.ubiun
Trifolir¡m campestre
TrifoJ-ium fraglfenrm
frj.folir¡m pratense
lrifol-iu¡t repens
lrisetum flavescens
Tussilago farfara
Urtica d.ioica
Urtica urens
Verbena officinaLis
Veronlea arvensis
Veronlca c}røma,ed.rys

Veronica persica
Veronica teucriun
Vicia cracca
Vieia hirsuta
Vicia sativa ssp nigra
Vicia tetrasperna

ssp tetrasperma
Viola arvensi-s

1 2 I ab e

xxx
xxx

999
999
666
888
886
999
779
66?

x
xxx

xx
xxx
xxx
xx

999
999
777
999
999
998
656
886
776
779
43,3
BBB
776
BB9

x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x

xx

x
x

x
x

Ch-lel- Jacobusse
Jan-lV. Jongepier

x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x

448
999
777
777

x
x

x
x

x 657
884xAkkerviooltje

Vonclsten van and.erens
Zachte haver Àvenula pubescens
GLad vi.ngergras Di.gitaria ischaemtur
Harig vingergras Digitaria sanguinalis
Papegaaiekruiil Amaranthus retroflexus
Klein liefclegras Eragrostis minor

1 983
1982

rl

il

ll

il

It

il

n

il

il
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Straatllefd.egras
x Zonnebloem

Klein kaasieskruid.

Eragrostis Pilosa
Helianthus annuus

Malva neglecta

1982 Jan-lV. JongePier
il

il It

il

ll

f

pv

canadese fijnstraal scherpe fijnstraal

Hierbij wil ik ook Jan-fr/illem Jongepier bed.anlcen vocr het kritisch
doornemen van ile soortenlijst en het geven van een aantaL oþmer-

lcingen.

-53-

Reimond. V/11-lerose



De mosflora van Noord- en Zuid -Beveland

Van Noord- en Zuid-Beveland rfÍaren er op ljuli 1984 55 soorten Bladmossen

en I soorten Levermossen bekend. Het is leuk dat er binnenkort een rapport bij
de ProvincÍa1e Planologische Dienst gaat verschijnen, waarin de soortenlijsten
van Bladmossen, Levermossen en Korstmossen van de provincie Zeeland opgenomen

zíjn. Zo kunnen wij nin of meer een indruk krijgen van de bryologische waarde:

waarde op mossengebied -, van onze streken.

Volgens het bovengenoemde rapport komen er in Zeeland 161 soorten BIad-

mossen en 34 soorten Leve:mossen voor. Noord- en Zuid-Beveland kennen geen

duin- of dekzandgebieden, waardoor naast het aantal Bladmossen vooral het aan-

tal Levemossen sterk gereduceerd wordt.

Het aantal soorten Bladmossen valt eigenlijk best mee, zeker als men

rekening houdt met het feit, dat het grootste deèl van de Bevelanden uit
grootschalige landbouwgebieden bestaat. De interessante soorten worden meestal

gevond,en in kreekresten, zoals de Zwaakse !{eeI, in de inlagen van Noord-Beve-

landen op de voormalige zandplaten, zoals de Middelplaten en Kwistenburg.

Daarnaast bieden zandige d.ijklichanen in onze streek, vooral in de Zak van

Zuid-Beveland, plaats aan d,uinsoorten, zeker op de zondoorstoofde zuid- en

oosthellingen. Met de duinsoorten worden bedoeld de soorten DuinklauwÈjesmos,

Duinsnavelmos en Duinsterretje en in mindere mate de soorten Ttrujamos en

Pluimstaartnos.
Op zandige plaatsen in het Bevelandse treft men vaak Groot laddermos,

Bleek dikkopmos en Haamos-soorten aan. Enkele bijzondere mossoorten, die
recent gevonden zijn verdienen in dit verhaal nog enige aandacht.

In het begin van dit jaar (1984) vond Piet !{ondergem langs de Piet-
kreek Aulacomnium palustre (Rood viltmos). lfanneer dit mos aanwezig is, dan

zijn de omstandigheden in dit terrein.ook vaak gunstig genoeg voor Sphagnum-

soorten. In 1981 werd op de Schotsman-Ruiterplaat Aulacomnir:n palustre ge-

vonden. Dit jaar, drie jaar later dus, werd er tijdens een excursie op deze

platen voor het eerst door ons Sphagnr.m ontdekt. (Volgens J.W. Jongepier is

het echter aI ongeveer tvree jaar bekend dat op de Schotsman Sphagnum groeit).

In juni 1984 kwam onze ven'rachting om Sphagnr:m te vinden in de Pietkreek uit,
toen hier door Bernard Krebs verschillende pollen van dit mos gevonclen wer-

den. Dit soort waarneningen maken het mossenond,erzoek juist zo boeiend.

In november 1983 ontdekte Cor Ruina¡rd een tamelijk grote plek Ttruidir¡n tana-

riscinum (Ttruja¡nos) op een zandig sloottalud in het recreatiegebied Den Inkel.
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Ttrujamos \ías voor november 1983 atleen nog maar van de duíngebieden van Zeeland

bekend; een leuke vondst dus.

Alle waarneningen van llossen en Korstnossen worden door de leden van de

Mossenwerkgroep enthousiast ontvangen. vondsten van niet-werkgroepleden en

vondsten gedaan tijdens planten- of vogelexcursies kunnen nogal eens voor

verrassingen zorgen. Kruip.d,aarom eens over de grond of bekijk oude bomen en

oude murènì.eens van dichtbij, wie weet kunt u ons ook eens verrassen'

Soortenliisten

a soortenli jst Bladmossen -

Amblystegir:n serPens

Atrichr:m undulatum

Aulacomniun androgrYnum

Aulacomnir:m Palustre
Barbula convoluta

Brachytecium albicans

Brachyteciuro glareosum

Brachytecium rutabulum

Bqfum argenteurn

Brlrun bicolor
Bryum capillare
Bryum radiculosum ssp- radiculosr¡m

var. rubens

Calliergonella cusPidata

Ceratodon Purpureus
Cratoneuron filicinum
Dicranella heteromall'a

Dicranoweissia cirrata
Ðicranum scoPariun

Drepanocladus aduncus

Eurhynchium hians

Eurhynchium Praelongum

Eurhynchir:n striatum
Fissidens bryoides

Fissidens taxifolius
Funaria hYgrometrica

Grimmia apocarpa

Grimmia pulvinata
Eonalothecium sericeum

Pluisdraadmos

Rimpelmos

Knopjesmos

Rood viltmos
Smaragdsteeltje

Bleek dikkoPmos

Kalkdikkopnos

Gehtoon dikkoPmos

Zilvermos

Gedraaid knikmos

Puntmos

Purpersteeltje
Diknerfmos

Pluisjesmos

Sikkelsterretje
Gewoon gaffeltandmos

GeÌ¡toon sikkelmos

Fijn laddellnos

Plooibladmos

Gezoomd vedermos

Kleivedermos

Krulmos

Achterlicht¡oos
Muisjesmos

Zijdemos
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Hypnum cupressifonne

HIT)num cupressifonne ssp. lacunosum

Leptodictyum riparir:m
Leucobryun glaucr-:n

Orthotrichum anomalum

Orthotrichr:m diaphanrrm

Phascum cuspidatr:n

Physcomitriun pyrif orme

Plagionnir.m affine
Plagiomnium undulatum

Pohlia nutans

Polytrichum coûìmune

Polytrichum juniperinr:m

Pottia bryoides
Pottia davalliana
Pottia Ìr"eimmi

Pottia tmncata
Pseudoscleropodium purum

Rhynchos tegium megapoli tanr¡m

Rtrytidiade lphus squarrosus

Rtrytidiadelphus triquetrus
Sphagnum finbriatum
Sphagnun nemoreurn var. subnitens

Sphagnun squarrosum

Tttuidium tanariscinr¡m

Tortula muralis
Tortula ruralis

b. soortenlijst Levermossen.

Aneura pingruis

Cephaloziella rubella
Lophocolea bidentata
Lophocolea heterophylla
Marchantía polymorpha

Pellia endiviifolia
Riccardia chamedryfolia

Riccia sorocarpa

Klauwtjesmos

Duir¡klauwtjesnos

Beekmos

Kussentjesmos

Gesteelde haarmuts

Grijze haarmuts

Spits knopmos

Knikkertjesmos

Rondbladsterremos

C,erinpeld sterremos

Peermos

Gewoon haarmos

Zandhaarmos

Dvrergkleimos

Zilt kleinos
Kleimos

Groot laddermos

Duinsnavelmos

Ilaakmos

Pluinstaartsos
Gewimperd veenmos

Haakveenmos

Thujamos

Muurmos

Duinsterretje

Vet¡nos

Kant¡nos

Kantmos

Parapluutjesmos

Gekroesde pellia

Henk Mosterðijk.
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Flo ra en vegetatie in de Yerseke Moer

In tret kader van de woorbereiding van het betreersplan voor

de Yerseke Moer Ls in 198t+ een gedetailleerd onclerzoek wer-

richt naar de flora en vegetatie van het reservaatsgebied.
Totaal zLJn 1OO inventarisatie-eenheden onderscheiclenr t.w.

50 graslanden, 20 drinkputten, 1o akkers, 10 bermen l-3ngs

werharde wegen en 1O bermen langa onverllarde wegen. In de

inventarisatles werden tevens cle aangrenzende sloten betrol<-
ken. Totaal zíJn ruim 2JO soorten Ìrogere planten gevonclen.

Hiervan zíj'¡^ 47 soorten slec}-ts in één inventarisatie-een-
heíd gevonden. Vaak betreft dit soorten r{aarvan slechts één

of enkele exempl-aûen ziJn aangetroffen; bijvoorbeeld Dubbel-

kelk (etcrts ectrioidee) .tt Voederwikke (Meaícago sativa sspo

sativa). Soms zj-jn de soorten clie één keer gevonrlen zíJn bin-
nen één bepaalde eenheid echter zeer. talrijk o.ê. de Grote

ratelaar (nhinanthus serotinus) en Sl-anke waterbies (nfeocharis
palustris sspr uniglumis). Het zaL ctuícleliik zi.jn dat er in
de laatstgenoemde sit'uati-e geen sprake kan zijn van toevalt
maar rlat er steeds een directe relatie bestaat met de abioti-
sche ometandigheden en/of met het gevoerde beheer. De Grote

ratelaar komt massaal. voor in een grasland waar gedurende meer-

clere decennia een extensíef hooilandbeheer is gevoerd en de

Slanke waterbies ís beperkt tot het enige perceel waar sprake
is van stagne::end zoet water (gelegen op een kreekru¿ç).
Een nog sprekender voorbeeld van oecologische relaties vor-
men de p1-anûen die in dén van de onderzoctrte milieutypen in
meerdere eenheden algemeen voorkomt, maar clie in de anclere

miJ-ieutypen geheel" of nagenoeg ontbreken.
Omdat binnen 1 milieutype vaak grote versctrillen in abioti-
sctre or"¡¿n,ligtreden voorkomenr kan gestel-d worden dat de soor-
ten dLe in ctat type algemeen zijn en elders niet een nauwe

relatie hebben met Ìret gevoerde beheer. IIet voorkomerr varr der-
geliJke aoorten is voor de betreersplanning van groot belangt
omdat deze soorten aangeven welke beheersvorm het beste is om

bepaalde vegetaties te laten ontvikkelen of Juist tegen te
gaan. Ult de onclerzoeksresultaten is gebleken clat alle milieu-
typen in de Yerseke Moer eoorten trerbergen die in dat type alge-
meerî. ziJn, maar die in alle andere typen zel-dzaam ziJn of ont-
breken. Anderzijds blijkt dat er sLechts zeet weinig soorten
zíJn die in alle typen algemeen voorkomen (b.v. Kweek; Ðlytri-
gia repens en Straatgras; Poa annua).
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In het onderstaande
soorten in het kort

Graslanden

worden per milieutype de meest kenmerkende
beeproken.

Kenmerkend voor graslanden zijn naae¡t enkele zoutplanten, zo-
al-g MeLkkruid (Claux maritima) en Strandzoutgras (Triglochin
maritfuna), onder meer ltrrincLa (Leontoclon nudicaulis) "r. Draact-
klaver (trtfoftum mLcranthum). Belde laatstgenoemde soorten
groeien opvallend vaak in elkaarc directe nabijheidr op de o-
vergang van zout naar zoet. Dat er níettemin belangrijke oeco-
logische versclrillen zLjn tussen deze soorten blijkt wanneer
deze overgangssituatie zíc}r voordoet op plaatsen waat dc t¡oog-
tcverrchillen relatief gering zíjn. Op dergelijke plaatsen
heeft de Draadklawer zijn optimum, terwijl de Thrincia er ge-
treel ontbreekt. De in weilanden algemene Draadklaver Laat het
in trooilanrlen woJ.J-edig a.fweten, terwíjJ- de Thrincia er soms mas-
saal- voorkomt. Het ziJn Juist deze subtiele verschillen clie een
dergelijk onderzoek niet alleen ongemeen boeiend maken, maar
die ook optimale informatie verschaffen voor tret te voeren be-
Ìre er.
Hct zíjn beslist niet alleen de zel-ozame planten die indicatief
zíjn voor een bepaalde beheersvorm. Het is bijvoorbeeld geble-
ken dat de Smalle weegbree (llantago lanceol-ata)(een soort die
in praktj-sch ledere berm voorkomt) in de graslandetr beperkt is
tot sterk versrchraalde kruidenrijhe hooilanden, waar hij dan voor-
komt Ln gezelsctrap van kritisctre soorten a1s Grote ratelaar en
Grasmuur (Stellaria graml-nea). Het Knoopkruid (Centaurea pra-
tensis) veetigt zích Ln hooiLanden al vrij snel nadat cle bemes-
ting worrlt stopgezet, maar ook Ln langdurig versctrraalde weilan-
den is deze soort uitgesproken schaars of ontbreekt geheel.
Kenmerkend voor weilanden waar verschraling pJ.aatsvindt is de

vestiging of uitbreLdíng van gewone soorten als Veldzuring (Rumex

acetosa), Rode kl,aver (trirofium pratense) 
"rt Sctrerpe boterbloem

(Ranunculus acrls). Het g,ezameliJk optreden wan cleze soorten is
voor de bel¡eerder het sein om uit te gaan kijken naar minder
gewone eoorten zoals Muizeoortje (Hieracium pilosella) of Kruip-
ganzerik (Potentilla anglica).
Een duLdelijke samenhang nt de geomorfologie van tret gebied
vertoont de verspreiding van de Hopklaver (tleaicago lupulÍ-na);
die strikt beperkt is tot kreekruggen. I{eJ.iswaar zeet al-gemeen,
maar toctl. . . . een supergpecLalist !
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Onverl.arde wegen

Dè soort van onverharde wegen in de Yerseke Moer is het Fijn

Goudsclrerm, een zeLdzaam sct¡ermbloemetie, dat in Joo/o van de

onderzochte traJecten voorkomt. Afgezien van één enkele groei-

plaats in een weiland, ontbreekt deze soort in de overige mi-

lieutypen geheel. Het Fijn goudscherm groeit in de onverharcle

bermen vriJwel staeds op de overgang van intensief bereclen spo-

ren naar begroeide -midden-bermen. opmerketijk is clat het Mui-

zestaar:tje (Myosurus minimus), een plant ilie massaal voorkomt

in karresporen in het grasland, op de onverharde paacljes niet

voorkomt. Deze twee tf sporenplantenrr sluiten elkaar in het 6;e-

bíed vollerlig uit .

In de bermen langs de vertrar<le wegen zijn de bloemctijkplanten

duidelijk beter vertegenwooyligd dan elders. I)e Agrimonie (lgri-

monia eupatoria) ¡ijvoorbeeld komt langs JOo/o van cle orverharde

Wegen voor en slechts langs 1Oy'o van cle verharde weßen en in 2"/"

van de graslan,len. nit versctrijnsel hangt l!¡aarschijnlijk samen

met het feit dat de onVertrarde h¡egen, in tegenstelling tot de

vertrarde wegen, vrijwel staecls op de -kalkrijke- kreekruggen

gelegen zl-jn. De kalkgradiënt mag dan in de Moer minrler bekend

zíjni zíJ is even duidel"iik aanwezig als de zout-gradiënt.

Verharde rüegen

Het meest opvallende aspect van de vertrarde we8en is dat de

bermsloten vrijwel staeds omvangrijke waterplanüenvegetaties
trerbergen, wa.t ln de sctreidingssloten tussen de €îrasl-anclen en

Ín cte bermsloten langs de onverharde wegen vrijwel nooit het

geval is. Een sprekend voorbeeld vormt in dit opzichtde snavel-

ruppia (Ruppia maritima), die ín 6Oofo wan de bermsloten langs

de verharde wegen voorkomt, en die in alle andere sloten (meer

dan lO x zoveel-) slechts één keer is aangetroffen. De enige

reden die triervoor aan te geven is, is de wrij íntensieve on-

derhoudscyclus van tret waterschap in de bermsloten, die de vor-

ming van een dikke sapropeliumlaag tegengaat. Ten opzichte van

de drinkputten onderscheiden de bermsloten zj-ch <loor een hoger

zoutgehalte en een geregelde doorstroming.
Een kenmerk van de bermen langs de verharde wegen is het inten-

sieve maaibeheer. KenneliJk weot de Veldlathyrus (lattryrus praten-

ais) triervan te profiteren, want deze soort komt l".ier drie keer

zo vaak voor aLa in atle andere milieutypen sârlêfir

ook ongewenste zaket1 zoa] s vuíl- en puinstort l-n de bermen langs

de verharde wegen resulteren 1n typerenrle soorten: de Gewone klis
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komt langc 4o/o van de verharde wegen voor¡ lnâaf, ontbreekt in
al-le andere milLeutypêû. KenneliJk dragen ook notoire milieu-
verpeaterc biJ tot de soortenriJkdom van het gebied.

prinkputten
De Zllte waterranonkel (Ranunculus baudotlL) tomt ln 6Oo/o van
de drJ.nkputten voorr maar ontbreekt ln sloten geheel. I{aterra-
nonkels ziJn nfet bestand tegen hoge stikstof- en fosfaatgehal-
tenr en ontbreken waarschl-JnltJk om die reden in de bermsloten
waar de uitspoeling va¡r meststoffen en de doorstroming van af-
valn¡ater een rol spelen. De Zanictrellla (Zannichel_lia palustris
sep pedicel.lata) ft een soort die zlctr van voedselrijkdom weinig
a.anfrektr en deze is zovel in sloten als in drinkputten alge-
meen.

Bour¡l"and

Slechts weinig akkeronkruiden zíJn in het gebied strikt beperkt
tot bour¡land. Ruderale plaatsen j-n de bermen en sterk betreden
plaatsen Ln het grasland vormen een geschikt milieu voor de mees-
te onkrulden. Slectrts uaar de a.kkers -zoals ln het verJ.eden!- op
kalkriJke kreekruggen gelegen ziJn, Ìrerbergen zíj een specifieke
fLora. Dat is met name het geval in l.et noordwestellJk deel van
het reservaat waar op enkele klelnschalige akkertJes de volgen-
de -strikt tot akkers beperkte soorten zíjn gevonden: Klel_ne
woLfsmelk (Buphorbia exigua), Gladde erepriJs (veronica potita),
Kleine maJer (Amaranthus lividus ) "t, Akkerleeuweklauv (.a,phanes

arvertsls). Dergel-ijke onkruiden ontwikkelen zich optimaal r¡an-
neer op de akkers een gevas verbouwcl wordt r¡at del-en van de bo-
dem onbedekt laat (Sutterbl-eten, Uien). Maar natuurliJk doet
ook een rvuulen boeril wat dat betreft wonderen.

In een kort artikel al-s het onderhavige kan uiteraard slechts
een beperkt aantaL soorten de revr¡e passeren. Er zijn tientallen
andere voorbeelden op te sommen van soorten die een net zo dui-
deJ.ijke relatie met tret betreer of met andere _abiotische omstan-
digheden vertonen. Elke plant staat op zj-Jrr plek.
Uel moet bedacht vorden dat de soorten die genoemd zíjn in ande-
re gebieden een heeL ander gedrag kunnen vertonen. Naarmate een
gebied minder geschônden is zullen de relaties tussen plant en plek
duideliJker ziJn. Alweer een reden om voorzichtíger met orrze om-

gewing om te springen.
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