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Gelders Dagblad 1 Zwolse Courant

VOORWOORD
Tussen heuvels en rivier is de naam van een wekelijkse natuurrubriek in de regionale edities van het Gelders Dagblad en de Zwolse Courant.
Toen de Raad van Europa het jaar 1970 tot Natuurbeschermingsjaar uitriep
deden enkele leden van de Koninlzlijlce Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
(KNVV vereniging voor veldbiologie), afdeling Epe-Heerde het voorstel om in het
Noord- Veluws Dagblad een geïllustreerde rubriek te gaan verzorgen over de natuur in de streelc. Het doel ervan werd verwoord in het eerste artikel van deze bundel, in feite het allereerste stukje dat verscheen.
Na enige jaren werden de welzelijlcse column ook opgenomen in de Zwolse Courant en bestreek daardoor de gehele regio tussen Apeldoorn en Zwolle.
Uit verscheidene opmerkingen van lezers bleek de wens om te komen tot een bundeling van de stukjes, waarvan er in de loop van de jaren meer dan 1200 zijn verschenen. Het feit, dat de rubriek in 1995 zijn vijfentwintigste verjaardag beleefde
werd aangegrepen om een honderdtal artikelen van de laatste jaren te selecteren.
De stukjes geven een beeld van wat er in de verschillende seizoenen in het zo afwisselende Noordoostveluwse landschap te beleven valt. Landschappen en hun
ontstaan worden beschreven: rivierdijken, akkers, beken, bossen, heiden, stuifianden en veel wat daarin leeft aan planten en dieren. Maar ook dichter bij huis, in
tuinen en ze@ huislcamers laat de natuur zich bekijken.
In de loop van de jaren werkten verschillende leden van de KNVV belangeloos
aan de rubriek mee. De redakie berustte bij Els Koopmans-Grommé en Henk
Menle, die ook het merendeel van de stukjes leverden. De tekeningen werden voornamelijk gemaalct door Els Koopmans-Grommé. De namen van de andere schrijvers en tekenaars vindt u in het colofon.
De samenstellers spreken de hoop uit dat dit boelge mag bijdragen tot betere lcennis van de natuur en begrip voor het behoud daarvan.
Tenslotte rest een woord van danlz voor de prettige samenwerking met de redalcties van beide Icranten.
Els Koopmans-Grommé
Henk L. Menlte.
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Tussen heuvels en rivier
e Raad van Europa besloot enige jaren geleden 1970 als natuurbeschermingsjaar uit
D
te roepen. In alle achttien aangesloten landen krijgt het natuurbehoud de volle aandacht van de publiciteit en men zal ook studieobjecten ter hand nemen en trachten concrete
doelen te verwezenlijken. Het accent van de activiteiten ligt per land verschillend. In Nederland is het motto "natuurbescherming in een dichtbevolkt land".
Voordat je je gaat inspannen om de natuur te beschermen, zou je moeten weten wat er
dan beschermd moet worden en waarom dat zo nodig is. Uit deze gedachten, ingegeven
door het embleem met de sterretjes en gevoed door de plezierige omstandigheid dat wij, Veluwebewoners, de natuur benijdenswaardig dicht bij huis hebben, is deze nieuwe rubrielt geboren.
Vandaag starten wij met een nieuw rubrielje, dat in principe wekelijks iets wil laten zien
over de natuur dicht bij uw huis. We zullen dat op een eenvoudige manier proberen te doen,
zonder Latijnse namen, en de lezer zal weinig worden lastig gevallen over zeldzame dieren
en planten, maar veel over dingen die met geen of betrekkelijk weinig moeite zelf te zien en
te doen zijn. De natuur begint bij de vensterbank en eindigt eigenlijk nergens, maar om
praktische redenen trekken we de grens ongeveer op de afstand van een flinke fietstocht.
Vandaar: tussen heuvels en rivier.
Die heuvels zijn niet zo hoog, dus daar zullen we, als dat zo uitkomt, wel eens overheen
kijken. We denken ook veel aandacht te besteden aan alle menselijke activiteiten in onze
streek, waar de natuur en het landschap bij zijn betrokken. Een plaats in deze rubrielt hopen
we ook te vinden voor groeperingen die zich bezig houden met natuurstudie en natuurbehoud, zoals bijvoorbeeld de plaatselijke afdeling van de Kon. Ned. Natuurhistorische Vereniging. Als het onderwerp past, zal in deze rubrielt dus ook wel eens een avond van deze of
een verwante vereniging aangekondigd worden en een verslag van een excursie te lezen
zijn. Al is het gebied begrensd, het aantal onderwerpen is dat niet. De belevenissen met het
voedertafeltje in de tuin horen er evenzeer in als de plannen om een nieuwe rijksweg door
een fraai landgoed te leggen en het provinciale natuurbeschermingsgebiedverdient op gelijke wijze onze aandacht als het dierenleven in een slootje.
We hopen ook dat het lezen van deze rubriek tot reacties zal leiden. Dat kunnen hele bijdragen zijn, maar ook korte notities over waarnemingen of vondsten. De lezer kan daarmee
terecht bij Mevrouw E. Koopmans-Grommé, telefoon 0578-12083, of bij de redactie, Lindenhove 7, Epe, tel. 0578-627400.
Het begin van daadwerltelijlte natuurbescherming is belangstelling voor het leven dat ons
omringt en als deze rubriek daartoe iets bijdraagt is haar hoofddoel bereikt.
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Vogelgeluiden in de coniferen

v

oor een doorsnee Nederlander is een conifeer zo'n
compacte boom die in de winter groen blijft en die in
allerlei kleuren en vormen gekweekt wordt om voor de aankleding van onze tuinen en parken te zorgen. Deze coniferen zijn heel populair en ontbreken bijna in geen enkele
tuin van enig formaat. Ze dienen ook als haagbomen om
een afscheiding te vormen. Het zijn geen inheemse soorten.
Voor de botanicus is het woord conifeer een veel ruimer "'I
begrip. Het woord conus betekent kegel. Coniferen zijn bomen die
kegels dragen. Wie zich dat realiseert begrijpt meteen dat onze Veluwse naaldbossen allemaal coniferenbossen zijn. Fijnspar, Grove den, Lariks, Douglas, om de meest algemene bosbouwsoorten te noemen, zijn dus ook coniferen.
We kennen allemaal dennen- en sparrekegels. Zelfs onze
meest oorspronkelijk wilde naaldboom, de Jeneverbes, is een
conifeer, al hebben zijn kegels de vorm van een soort harde
bessen.
Een andere, ook wat vreemde lcegeldrager is de Taxus, een
naaldboom die rozerode bessen draagt met een zacht doorschijnend vruchtvlees.
Coniferen- of naaldbossen vormen voor ons mensen dus
nog best een uitgebreide familie. Sommige vogels hebben
minder moeite met het herkennen van die voor hen belangrijke bomenfamilie. Wie naaldbomen in de buurt van zijn
huis heeft, of dat nu gewone dennen zijn of de bekende "tuinconiferen", zal op stille winterdagen daaruit vogelgeluidjes horen klinken. Er is fijn getinkel en gesieser, soms ook een luid
en scherp roepen.
Het fijne getinkel komt meestal van een troepje Goudhaantjes, dat ijverig alle takjes afzoekt naar iets eetbaars. Als vlinders fladderen ze tussen het groen, soms even zichtbaar;
dan weer horen we alleen hun geluidjes. Die zijn heel hoog, voor sommige mensen zelfs
niet hoorbaar.
Met een beetje geduld en wat geluk kan het gebeuren dat ze vlak bij ons komen. Dan is
zelfs het mooie goudgele streepje op de kruin te zien en het donkere oogje onder de zwarte
wenkbrauwstreep. Is er ook nog een duidelijk afstekend wit streepje vlak boven het oog, dan
hebben we te maken met een Vuurgoudhaantje, een andere soort dus.
Goudhaantjes worden wel als de kleinste vogeltjes van Europa beschouwd. Maar klein of
niet, ze moeten om in goede conditie te blijven, elke dag hun eigen gewicht aan voedsel binnen zien te krijgen! Dat bestaat uit allerlei kleine beestjes die tussen de naalden van de coniferen verborgen zitten. Spinnetjes vormen een belangrijk deel van het menu en verder eten
ze alles wat daar voor de gure winterwind beschut leeft. Een winterdag is maar kort, dus je
moet als vogeltje hard werken om aan de kost te komen.
Beide soorten goudhaantjes broeden ook op de Veluwe met zijn vele naaldbossen. In de
winter ontvangen we hier bovendien veel Scandinavische goudhaantjes.
In die winterse vogelgroepjes komen ook veel meesjes voor. Het bijna helemaal aan
naaldbossen gebonden Kuifmeesje zit soms bij zo'n troepje, dat onze coniferen afstroopt.
En ook een echt naaldhoutvogeltje als de Zwarte mees zien we wel in de tuinen, samen met
Kool- en Pimpelmees.
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Kleurenpacht in een oer- Veluws landschap
en zandpaadje voerde ons over.de heuvelige heide. Wat deze zonnige middag
E
vooral in dit toch zo vertrouwde landschap

'

opviel, waren de kleuren. De tinten van een
heidelandschap zijn haast te subtiel om te beschrijven!
schriiven! Hoewel de Struikheide alleen maar
vale restjes uitgebloeide bloemen bevat, lijkt er
in de lage zon nog een restant van het lila in het
bruin overgebleven. Tegen de bovenste heuvt
heuvelflanken gaat die tint over in heel licht grijs, ja zekfs
haast in wit. Daarachter een donkergroene kartelige
rand, gevormd door de toppen van het dennenbos,
waardoor het effect nog groter wordt.
Maar hoe verrassedis even verder op dan weer
een ander soort rossigpaarse tint, veroorzaakt door een D41 E H OORM I"I EST YEVLR S
berkenbosje. Je kunt je haast niet voorstellen dat het dunne, dichtbij zo donker lijkende berkenbos in de winterzon dit kleureffect teweeg kan brengen. De witblinkende berltenstammetjes staan met hun voeten in de goudgele pollen van het
Pijpestrootje, het gras dat zo snel de Struikheide de baas wordt. Enkele jonge Eikjes zijn
dicht bijeen midden in de heide geplant om straks tot fraaie boomgroepen uit te kunnen
groeien. Geplagd heeft men de hei hier ook, om de Pijpestrootjes wat in te tomen. Jonge hei
komt al weer op in de kale stukken.
Op zullte plekken zijn vaak interessante dingen te ontdekken. Zo verrassen ons deze keer
helder oranje plekken op de zandige bodem. Een haarmossoort heeft er honderden sporenkapsels gevormd en die geven het inos zo'n onverwachte fleur. De sporenkapsels worden
bovenaan stengeltjes gevormd. Als ze rijp zijn valt het "huikje" , dat als een soort mutsje op
dat sporendoosje zit, er af en laat stoffijne sporen vrij, die dan door wind en regen worden
verspreid. Wat op de kleine heide op het landgoed Petrea te Wapenveld, waar we deze keer
wandelen, opvalt, is dat hier het zand van de Veluwse stuwwal erg grof is. De harde regens
hebben alle stof, leem en ijzer eruit gespoeld. Hier en daar is het daardoor spierwit geworden, net of er sneeuwrestjes liggen. Bekijk je zulk zand eens met een loepje, dan blijkt het
voor het allergrootste deel uit halfdoorzichtige ltwartsbrokjes te bestaan, pieterkleine rotsblokjes eigenlijk. De grotere verwanten van deze korreltjes zien we hier ook: veel witte ltiezelstenen, inaar ook enkele bijna zwarte steentjes, die Lydiet heten. Ze wijzen er met elkaar
op dat de bodem opgebouwd is uit zand, door rivieren aangevoerd uit het zuiden en oosten
van Europa door de Rijn, de Maas en zelfs de Elbe. Dat was ver voordat de gletsjers van het
noordelijk landijs dit zand weer omhoog drukten. Er is hier nog een echte berg die na alle
afslijtprocessen toch nog veertig meter boven NAP meet, de Hoge Berg. "Het Geldersch
Landschap", eigenaar van Petrea, laat hem onbegroeid om het fraaie uitzicht van de top.
e

Het witte zand laat nog andere dingen zien: er is gegraven. Op heel kleine schaal weliswaar, door Mestkevers. Vooral waar konijnelteutels liggen, vinden we veelvuldig het tot
bergjes opgeworpen zand uit hun holletjes. Een gaatje verraadt dikwijls nog waar de konijnemest het hol ingetrokken is, als voer voor de Mestkeverlarve. Die bergjes hebben steeds
twee kleuren: het wit van de bovenste zandlaag en het geelbruin van het diepere, niet uitgeloogde zand. Met zonnig weer zien we de glanzende blauwzwarte kevers ook nu nog wel
rondscharrelen. De Driehoornmestkever is vooral in de winter actief.
In het bos wordt het sombere naaldhout opgefleurd door een rij jonge Beuken, die nog vol
goudbruin blad zitten. Kleur ook hier door felgroene moskussens, die samen met de bijna
witte korstmossen de oude stobben overgroeid hebben.
De Veluwe is ook in de winter kleurig!

Wintertover
ot vlak voor Kerstmis wilde de natuur nog niet echt in de winter geloven. Natuurlijk,
T
er bloeit elk jaar wel wat je hoeft in december nooit ver te gaan bijvoorbeeld, om
een bloeiende Fluitelauidplant tegen te komen. Maar dat rond 20 december de Hazelaar zijn
-

katjes al liet stuiven had ik zelden of nooit meegemaakt. En dat gold ook voor de Sneeuwltloljes, die op ongeveer dezelfde datum in onze tuin hun bloempjes openden.
Wat bezielt planten om midden in de winter te gaan bloeien? Nu zijn planten geen bezielde wezens; ze reageren op fysische omstandigheden, op een herfst met vrij hoge temperaturen in dit geval. Nachtvorst is nauwelijks voorgekomen. Onze Hazelaar maakt het niets uit
of hij een maandje vroeger of later bloeit. Dat is immers een windbloeier, niet afhankelijk
dus van in de winter schaarse insecten, voor het voortbrengen van nageslacht.
De meeste mensen weten het wel, maar even ter herinnering: de grijsgele katjes van de
Hazelaar zijn de mannelijke bloeiwijze. De hazelnoten groeien uit de vrouwelijke bloempjes. Die zijn heel onopvallend. Ze zien er als gewone knopjes uit, maar zijn te herkennen
aan de stempels: een paar rode pluisjes die uit de knopjes steken.
De Japanse Toverhazelaar heeft inet de gewone Hazelaar alleen gemeen dat hij ook een
winterbloeier is, of liever gezegd: een erg vroege voorjaarsbloeier. Hij heeft "echte"
bloempjes. De vier draaddunne goudgele bloemblaadjes zitten vaak opgerold. Hij is dus op
insectenbezoek aangewezen. In de bergbossen van zijn vaderland zijn dat kleine vliegjes.
Wat er van bestuiving bij ons terechtkomt weet ik niet.
Winterbloei - van de herfst tot het vroege voorjaar - zit bij de toverhazelaars in de familie.
Een andere Hamamelis, want zo heet de fanlilie, groeit in Noord-Amerika. Die bloeit in
de herfst en krijgt zijn vruchten pas ver in het volgende jaar. Schijnbaar eerst de vrucht en
dan de bloei: een duidelijk voorbeeld van hekserij. "Witch hazel" is vertaald met
"toverhazelaar" en die naam geldt nu ook voor de andere soorten. Net als Hazelaars bloeit de Harnamelis op het kale hout. Een enkele leer hebben ze wel
eens een tweede bloei in de nazomer, een vreemd gezicht, als ze nog volop
in blad zitten! Nog meer een uitgesproken winterbloeier is de Winterjasmijn. Een uit China afkomstig, nogal hangerig struikje dat we dan ook
meestal tegen muren opleiden. Zo bootsen we beschutte hellinkjes na. Zonnig hoeft blijkbaar niet eens, want aan onze noordoostgevel bedekte hij ook
al rond half december zijn kale groene takken met wolken gele bloempjes.
Over insectenbezoek kon ik niets vinden, maar dat is er ongetwijfeld wel in
zijn vaderland, anders waren er waarschijnlijk geen wilde Winterjasmijnen.
We komen nog even terug op het waarom van de winterbloei. Waarom
wachten Toverhazelaar en Winterjasmijn niet een paar inaanden, tot er veel
meer insecten zijn? Het is gemakkelijker daar iets in het algemeen over te
zeggen dan voor afzonderlijke soorten. Voor allebei geldt dat ze uit berggebieden van veel zuidelijker streken komen, uit heel andere. klimaten dus. Beschutte hellingen inet een hogere zonnestand maken ook in de winter een microklimaat mogelijk, waarbij insecten zich lekker voelen. Hamamelis en Winterjasmijn zijn echter tegen onze winters uitstekend bestand en ze geven fleur
aan onze kale tuinen. Maar bloeien hier vergeefs, waarschijnlijk tenminste.
Laten we toch maar eens goed op insectenbezoek letten.
Intussen is hier de tover van de winterbloei verstijfd onder de koude adem
van de vorst. Maar er kwam wat voor terug. In de mistige nieuwjaarsnacht
overdekte diezelfde adem alle bomen en planten met bloemen van ijskristallen. De Sneeuwklokjes overleven het wel. Die houden gewoon een winterslaap en bloeien straks weer vrolijk verder. T o ~ ~ ~ ~ & , l ~ L & ~
Maar de bloemetjes van de Winterjasmijn aan onze gevel zijn \ j C I Z t ~ p , ~ ~
wit geworden van de schrik en de kou: kleumende immigranten. W \P\TLRJASNYb\
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Nvlganzen in het IJsseldal
VERHAAL
OVER EEN IMMIGRANT
zijn vogelsoorten op de Noord-Veluwe die
.
y
,
,
verdwijnen, maar er zijn ook nieuwe soorten die zich uitstekend kunnen handhaven. Dit artikel begint met het trieste beeld van enkele soorten die verdwenen zijn, maar behandelt ook de
succesvolle opmars van de Nijlgans. Uit onderzoekgegevens blijkt dat tal van vogelsoorten het er
moeilijk hebben om zich als broedvogel te
handhaven. Heel beltend is het verdwijnen
van de Korhoenders in onze regio. De laatste
Korhoenders op de Noord-Veluwe werden
voor het laatst waargenomen op de Elspeter
heide en de Doornspijkse heide.
Een vogelsoort die verdwenen is na de uitvoering van de ruilverkaveling Heerde is de
Kemphaan. In het Wapenvelderbrnek kon men
vele tientallen jaren vechtende Kemphaantjes bewonderen. Nu rijdt men van Vorchten naar Wapenveld over een asfaltweg. De baltsplaats die vele deLGANZEN
cennia door Kemphaantjes gebruikt werd om Kemphennetjes te verleiden, is onder asfalt verdwenen.
Op de Noord-Veluwe zijn echter de laatste jaren ook nieuwe vogelsoorten gekomen. De
Brilduiker broedt al jaren in de omgeving van Veessen en Welsum. Mandarijneenden zijn
een normale verschijning en zijn onder andere in het Apeldooims kanaal bij Vosbergen dagelijks te zien.
Ook de Nijlgans is een nieuwkoiner die zich in de uiterwaarden en in de binnendijks gelegen polders een plek veroverd heeft. De Nijlgans heeft een spectaculaire doorbraak gemaakt. Aan het eind van de zeventiger jaren werd een paartje Nijlganzen gemeld dat in de
omgeving van Nijmegen in een hoogspanningsmast een oud kraaienest als broedplaats verkozen had. Daar bleef het niet bij. De aantallen stegen en honderd stuks in de omgeving van
Vorchten en Veessen is beslist geen uitzondering.
Veel vogelaars moeten wennen aan de nieuwkomers, omdat dieren die uit een ander werelddeel komen, aangeduid worden als exoten. Het begrip exoot is wel enigszins beladen;
iinmers het Veluwse bos is volgeplant met exoten.
Hoe denkt U over de Douglas? Voor de bosbouwer de broodboom bij uitstek en door veel
wandelaars gewaardeerd vanwege de afwisseling in het bos.
/'

''

Ook onze Fazant is een exoot die hier van nature niet thuishoort, maar bij jachtininnend
Nederland in trek is als jachtvogel.
Met de Nijlgans ging het net zoals met veel andere diersoorten die ontsnapt zijn uit collecties van particulieren of uit dierentuinen, parken en kinderboerderijen. Eenmaal in vrijheid is de Nijlgans niet meer weg te denken uit het IJssellandschap.
Nijlganzen horen tot de groep van eendachtigen die in het verre verleden al zijn gedoinesticeerd. Ze behoren tot de familie van de Bergeenden en zijn dus geen echte ganzen.
Oorspronltelijk komt de Nijlgans uit twee gebieden in Afrika. De broedgebieden liggen
daar ten zuiden van de Sahara en in het Nijldal, noordelijk tot Zuid-Egypte.
De Nijlgans wordt al heel lang in gevangenschap gehouden vanwege zijn opvallende
kleuren: warm bruine rug, grote witte vleugelspiegels met groen, en roze poten. Al circa
tweehonderd jaar is de Nijlgans broedvogel in Europa. In Nederland vestigde hij zich pas
omstreeks 1967. Ontsnapte vogels uit een dierenpark bij Wassenaar zorgden ervoor dat in
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Zuid-Holland thans grote groepen Nijlganzen in allerlei gebieden broedden en later oprultten naar de Betuwe en Oost-Nederland.
Nijlganzen maken graag nesten in dichte vegetaties, onder struiken of in knotwilgen. De
eerste eieren worden al eind februari gelegd en dat gaat door tot begin juli. Het is niet ongewoon dat één paar twee broedsels grootbrengt. In onze omgeving worden vaak lcuiltens
waargenomen. Zeven of acht kuikens per paar is heel gewoon.
Tijdens het broedseizoen zijn Nijlganzen erg agressief en dulden vaak geen andere vogels
in de omgeving van het nest. Vorig jaar bereikte ons een waarneming van een paartje Nijlganzen in Terwolde dat een paartje Steenuilen uit een knotwilg verjaagd had oin daar zelf
een nest te maken en te broeden.
Vooral agrariërs vinden de opmars van de Nijlgans verontrustend. Als echte graseters verblijven de Nijlganzen graag in cultuurweiden die bestemd zijn voor de inelkveehouderij. De
ganzelteutels stinken. In weilanden waar langdurig Nijlganzen verblijven, wordt volgens agrariërs het gras niet graag gegeten door weidend vee.

Berkenzwam
e natte stammetjes van de jonge Zwarte dennen lijken nog
D
somberder dan anders. Ze staan bovendien dicht geplant
en laten weinig licht door. De bodem eronder vertoont dan ook
nauwelijks enige begroeiing: een saai bos.
We ervaren het als een verademing wanneer het smalle pad
op de open heide uitkomt. Ook daar is de zon vandaag niet
echt aanwezig, maar het winterlicht geeft heldere tinten aan
het heideveld en de heuvels in de verte.
In deze hoek heeft jaren geleden een hevige storm het oud
bos van Grove dennen geveld. Hier zijn er echter niet, zoals
achter ons, Zwarte dennen voor in de plaats gekomen, inaar
men heeft een aardig, doorzichtig berkenbos geplant. De witzwarte stammetjes staan weliswaar in keurige rijtjes, inaar ze
steken met hun grillige vormen toch heel schilderachtig af tegen het heideveld, dat er doorheen zichtbaar is. Hier een aardige bodem met felgroen mos, oud blad en afgevallen takken.
Berken horen hier van nature thuis, maar ze zijn ook allerwegen aangeplant. Heel belend is de toepassing in de zogenaamde brandsingels, brede oven banen in vooral dennenbossen.
Een paar van &e oude braidsingelberken komen we een eindje
verderop tegen, waar een ander pad op de heide uitkomt. Dikke takken zijn er door ouderdom en wind afgebroken, de schors is gebarsten en een specht heeft er boven elkaar een
aantal nestgaten in uitgehakt.
Enkele jaren geleden zagen we hier wel dertig Atalanta's die van het suilcerrijlce sap dronken dat uit de berken druppelde.
Het beste bewijs van hun verval zijn echter de grote witte zwammen die hoog aan de
stammen prijken. Het zijn de bekende Berltenzwammen. Ze zijn hier bezig het proces van
verval te versnellen. "Berltendoder" noemde men hem vroeger. Deze naain is echter niet helemaal juist. De zwain tast eigenlijk alleen Berken aan die al oud en verzwakt zijn. Zoals
veel paddestoelen vervult ook deze Berkenzwam de belangrijke functie van opruimer in de
natuur.
Berltenzwarnmen zijn heel goed te herkennen. De grote, platte, houtige hoeden stelten nagenoeg zonder steel opzij uit de stam. De witte onderkant lijkt zo op het oog helemaal glad.
Bij nauwkeurig kijken, liefst met een loep, zijn echter de vele gaatjes te zien, die uitmondingen zijn van dunne buisjes. Daarin, goed beschermd tegen de regen, worden de sporen ge-
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vormd, die voor verspreiding zorgen. De bovenkant van de hoed is meestal lichtbruin. De
rand kan netjes glad en rond zijn, maar soms is hij merkwaardig gegolfd.
Ook op al dode takken die op de bosbodem liggen groeien nog levende Berkenzwaininen.
Een bewijs van hun vitaliteit is het feit dat er steeds weer hoeden uit het hout groeien. Hun
stand is ook hier horizontaal, inet de gaatjesltant onder. Ze zijn pas uit het dode hout gelcomen of ze zijn, zoals we eens in onze tuin waarnamen, na het omvallen van de berk in verloop van enkele dagen een kwartslag gedraaid! Want die hoed moet horizontaal staan om de
sporen te laten vallen!

Grootoren in de kelder
ls mensen vleermuizen in hun huis ontdekken kunnen de reacties erg verschilA
len. Soms roepen deze dieren afkeer op. Zelfs
als ze zich klein gemaakt hebben en hun levensritme tot een minimum teruggebracht is,
kunnen diertjes van een paar gram onvoorstelbare paniek veroorzaken.
Er zijn ook mensen die met verwondering en
bewondering reageren. Zij willen vaalt meer weten over de winterslaap en de mogelijkheid
vleermuizen gastvrijheid te verlenen in hun ~
huis.
Over een paar voorbeelden gaat deze rubriek dit keer. De aanleiding tot dit verhaal is
een telefoontje van iemand die woont in het noordelijk buitengebied van Apeldoorn. Enkele jaren
geleden was er 's winters in de kelder van het huis
een vliegend vleermuisje gezien.

ontwakend

~

~

~

P

Zon waarneming berust natuurlijk op toeval en is
ook niet erg betrouwbaar, omdat het gebeuren
zich in een flits afspeelt. Toch werd de kelder
daarop grondig onderzocht op het voorltomen van nog meer dieren. Helaas werd er
niets gevonden.
Dit jaar kwam er een nieuwe reactie: weer
waren er vleermuizen gezien, nu echter heel
duidelijk. Twee diertjes hingen in winterslaap. Doordat de bewoners niet op de
G R G > D - ~ o ~ R v L ~ ~ ~ ~ s
hoogte waren van hun aanwezigheid werden zowel de mensen als de dieren erdoor verrast. De vogels zijn nu gevlogen (bij wijze van
spreken natuurlijk, want vleermuizen zijn zoogdieren).
De mensen waren echter zo enthousiast dat vleermuizen hun kelder benutten, dat ze advies vroegen om de kelder vleennuisvriendelijlter te maken. Nu is daar niet bijzonder veel
voor nodig. De belangrijkste voorwaarden zijn: een vorstvrije, vochtige en donkere ruimte,
waarin voldoende nist is. Veel kelders voldoen aan die voorwaarden. Natuurlijk moet de
ruimte ook door de vleermuizen bereikt kunnen worden.
Een voorbeeld dat vleermuizen het niet altijd zo nauw nemen bleek tijdens de vorstperio-

t
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de van november. Aan de wand van een toilet in een lcantoorgebouw in Epe hing plotseling
een vleermuis. Het diertje was waarschijnlijk door het raampje binnen gekomen.
Bij de controle bleek dat het om een Grootoorvleermuis ging Deze soort is makkelijk te
herkennen aan de eigenaardige gewoonte zijn grote oren tijdens de winterslaap onder de
vleugels te vouwen. Het waarom daalvan is nog niet helemaal duidelijk; het zou kunnen, dat
anders de lange, uitstekende oren voor te veel overlast door temperatuurschominelingen,
tocht, of kans op aanraking zouden kunnen zorgen.
In winterverblijven in onze omgeving is de Grootoorvleerinuis een veel voorkomende
soort. Verder komen er nog drie soorten veelvuldig voor en een paar andere sporadisch.
Een derde voorbeeld van een winterverblijf is een keldertje onder een schuur waar de bewoners al enkele jaren vleermuizen aantroffen. Men had van de ruimte een wijnkelder willen maken, maar deze bleek daar te vochtig voor. Dat was ideaal voor vleermuizen. Bij toeval kwamen de mensen achter het bestaan van de Vleermuiswerkgroep Gelderland. Twee
vrijwilligers namen er een kijkje en constateerden dat er maar liefst zeven vleermuizen aanwezig waren. Allemaal Grootoren. De kelder wordt opgenomen in hun jaarlijkse controleroute.
Door van jaar tot jaar de bekende winterverblijven te controleren, krijgt men zicht op de
ontwikkeling van de aantallen van de verschillende vleermuissoorten, op hun voorleuren
voor verblijven en ook op mogelijkheden tot vleermuisbescherming.

Een bol met zeven staarten
en tuin verder horen we ze al aankomen, luid sieserend tijdens hun
tocht door bomen en struiken. Dan zien we de eerste uit de hoge Hemlockspar van de buren onze tuin binnenvliegen, kleine bolletjes veren met een
lange staart: Staartmezen.

E

Nu ze zo dichtbij zijn worden hun geluidjes duidelijker: het 'Se-sie-sie-sie-sie" blijkt nu
afgewisseld te worden door een laag trillertje: "trrr, trrr". Ineens heeft de vetbol vlakbij ons
raam zeven staarten! Naar alle kanten stelen ze uit, terwijl de vogeltjes verwoed in het vet
pikken, elkaar nauwelijks een plekje op die kleine oppervlakte gunnend. Nog meer vliegen
er in de struik rond, maar ze krijgen geen kans meer. Een Pimpelmeesje en een Koolmees,
stamgasten in onze tuin, doen woedende aanvallen op het troepje langstaartjes. Even later is
de struik weer het domein van de vaste gasten.
Hoewel we vrij geregeld Staartmezen in de tuin zien in deze tijd van het jaar, komen ze
lang niet altijd op het voer. Het zijn ook niet zullte fervente zaadeters. Meestal zoeken ze
talcken en stammen af naar allerlei klein gedierte dat daar schuilt. Het gebeurt wel dat ze
plotseling boven ons hoofd lawaai maken als we door de tuin lopen. Dan is nóg een lcenmerkend geluidje te horen. Het is een kort "tl?, of er een klein talje afbreekt.
Prachtige vogeltjes zijn het, met het roodbruin en zwart op de rug, de wat rossige gloed
op de buik, het mooie zwarte oogje en zwart snaveltje, die het ronde witte kopje markeren.
Vlak boven het oog loopt een zwart streepje.
Bij een enkele Staartmees ontbreekt het zwart aan de kop. Dat kan een soortgenootje uit
noordelijker streken zijn, waar de Staartmeesjes allemaal witlcopjes zijn. Ze komen in ons
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land door elkaar voor. De staart
neemt de helfi van de hele lengte van de vogel in beslag, wat
hem een wat koddig voorkomen geeft.
Je ziet in dit jaargetijde
zelden één of twee
Staartmeesjes.
Ze
zwerven meest in
troepjes rond en lijken wel gedurende
enige tijd een vaste
route te volgen, die ze
elke dag herhalen.
Soms zien we ze namelijk dagen achtereen ongeveer op dezelfde tijd
langskomen, altijd van
dezelfde kant.
Naarmate het jaar
vordert, zo in maart en
april, zien we af en toe
een enkel paartje en de
troepjes zijn kennelijk uit
elkaar gevallen. Scharrelt
zo'n paartje geregeld in
de buurt, dan gaan ze
meestal niet ver weg
broeden.
Onze tuinen en parken
bieden genoeg nestbomen voor Staartmezen.
Dichte coniferen. zoals
Thuja's, cypreSsen en
STPAR'I
LZcn
Jeneverbessen zijn favoriet. Zijn de neitjes door
het dichte groen van deze
bomen al haast onvindbaar, de bekleding aan de buitenkant, met stukjes korstmos, geeft ze
nog extra camouflage. Het is een wonder, hoe in de bolvormige nestjes met alleen opzij een
vlieggaatje zo'n hele Staartmezenfamilie kan huizen.

Dagpauwogen
"Wacht even, er vliegt een vlinder buiten," hoor ik afgelopen week tijdens een
telefoongesprek aan de andere ltant van de lijn roepen. De telefoon wordt even opzij gelegd om te gaan lijken wát voor vlinder er op 15 januari, hartje winter, wel
buiten vliegt.
Even later verneem ik dat het een Dagpauwoog is, een echte zomervlinder zou je
zeggen. Op de BuddlejaS zagen we ze in augustus bij tientallen honing zuigen.
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Maar wel in de warme zon! Hoe Izan zon
teer insect nu ineens in januari buiten
vliegen?
De oplossing is vrij eenvoudig: de laatste generatie Dagpauwogen overwintert
als vlinders in schuren, stallen, hooibergen en soortgelijke opstallen. Misschien heeft U zelf weleens zo'n
ovenvinteraartje bij U in de garage
gevonden, als een dor blaadje,
hangend aan een balk.
Als de luchttemperatuur buiten
boven de 12O C komt en de zon
deze plaatselijk nog een paar graden doet oplopen, worden de overwinterende dagvlinders "wakker"
uit hun winterslaap (en het was die
middag 13O C in de schaduw). Ze ltomen uit hun schuilplaats en vliegen het
licht tegemoet. Het was wel een uitzonderlijke vroege waarneming trouwens!
Dagpauwogen reageren meestal het eerst,
maar ook de knalgele Citroenvlindermailnetjes worden door de eerste warme dag al gauw
uit hun schuilplaats gelokt.
Zij overwinteren in boomspleten,
maar ook wel gewoon aan een takje.
Van Citroenvlinders is belend dat ze
zelfs een laagje sneeuw, rijp of ijzel
op hun vleugels overleven!
Onlangs fioorde ik van iemand dat
ze tijdens een skivakantie begin febniari in Frankrijk geregeld Kleine vossen boven de sneeuw zag vliegen, een
vreemd schouwspel. Het vroor toen 's nachts behoorlijk.
De Kleine vos is ook zon overwinteraar. De laatst
waargenomen Dagpauwoog in 1992 waar we van hoorden werd door een lezer van deze krant gemeld uit Hattemerbroek en wel op 30 november. Het was toen in de
schaduw 12O C na een koudere periode. Goed beschouwd vlogen er in onze streek dus alleen in december
geen dagvlinders buiten. Nog andere dan de bovenvermelde soorten kunnen we vroeg in het jaar ook verwachten, al is dat altijd maar heel tijdelijk, Het zijn de Kleine
vos, de Gehakkelde aurelia en de uiterst zeldzame Rouwmantel.
De laatste komt op bloedende berken af. Met sterke
zuidelijke winden kan nu ook een enkele Atalanta ons
land vanuit Zuid-Europa bereiken.
IN WIMTLRRUCT
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Bloeddruppels in de sneeuw
ls bloeddruppels zaten ze tussen de besneeuwde takken van de spar. In de lage ochtendzon leken de rode vogelborstjes nog roder. Roodborstjes zeker? Neen, want die
A
bekende vogeltjes hebben eigenlijk helemaal geen rode, maar meer een oranje borst.
De dikke rozerode vinken met hun pikzwarte

A

ze rug en de zwarte staart maakt ze Ook in de
vlucht herkenbaar.
De vrouwtjes hebben dezelfde tekening,
maar de borst is bij haar beige-grijs. Aan
hun korte, sterke snaveltjes herken je
de Goudvinken als echte zaadeters.
Hun aanwezigheid in de buurt
merken we meestal het eerst door
hun kenmerkende goudvinkenroep,
een wat eentonig "duw.Nu de zon meer
kracht krijgt, komen ze ook in de stemming om heel zachtjes aan het "du" een
prieselige andere toontjes toe te
voegen, heel bescheiden. Je hoort die eigenlijk alleen als je ze vlak bij je hebt en erop bedacht bent.
Ze schijnen ook goed te kunnen imiteren. Hoe men vroeger door middel van een fluitje
Goudvinken leerde zingen weet ik echter niet.
Soms worden we gefopt, want de Spreeuwen, waarvan we er tijdens de sneeuwperiode
soms wel vijftig tegelijk op het voer hadden, kunnen net zon geluidje maken. Imitatie of gewoon hun repertoire? Maar meteen volgen daarop dan weer andere, echt spreeuwachtige geluiden, waardoor je je vergissing snel bemerkt.
Wanneer de zaden buiten op raken of door sneeuw en ijs onbereikbaar worden, schakelen
de Goudvinken over op knoppen van bloemen. Ze zijn verzot op bloemknoppen. Die zijn
heel voedselrijk. Menigeen heeft moeten ervaren dat de pruim, de appel, de peer, de prunus,
de Forsythia en nog andere vroegbloeiende vrucht- en sierbomen schade opliepen door
Goudvinken. Door hun fraaie uiterlijk wordt het hun meestal ook weer vergeven.
De winter is de beste tijd om Goudvinken te zien. Ze komen in onze streek vrij veel voor,
vooral in parken en tuinen, waar ze een nest kunnen bouwen in dichte coniferen. Hun jongen voeren ze hoofdzakelijk met insecten. In de zomer leven Goudvinken nogal verborgen,
maar aan hun kenmerkende roep verraden ze hun aanwezigheid. Met wat geduld kunnen we
ze het hele jaar door wel te zien krijgen.

A

Een klein Fuutje
ij een tochtje langs de IJsseldijk is hij ongetwijfeld het kleinste zwemmende watervogeltje dat we zien. Een klein eendje lijkt het in de verte. Bemerkt het onze aanwezigB
heid - en dat is al gauw - dan duikt het snel onder water om een flinke poos later ergens anders weer boven te komen. Soms is de vogel ook meteen wéér onder de oppervlakte verdwenen. Een lastige soort dus om eens rustig te bekijken, deze Dodaars. Met de kijker lukt
het al wat beter. We zien dan dat de snavel spits is, anders dan die van een eend. De rug eindigt in een dot veren; een duidelijke staart ontbreekt. Men zegt dat het beestje daar zijn
naam aan te danken heeft: dod-aars, een vogel met een dot veren aan zijn aars!
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cipe niet dichtvriezen. Sprengen zijn immers gegraven bronnen die het
diepere grondwater aftappen. In hoeverre een sprengenbeek vorstvrij
blijft, hangt af van een paar voor de hand liggende factoren: de
strengheid van de vorst en de afstand tot de plaats waar het water
uit de bodem komt. Soms gebeurt dat laatste ook op plaatsen
waar het van ver weg komende sprengenwater al bevriest.
Dan krijg je allerlei grillige vormen van aangroeiend ijs in
de beek.
Het ijs in de beek is ook vaak gelig:
voordat het bevroor is het in het
grondwater opgeloste ijzeroxyde
nog uitgevlokt.
Dat we het over beken hebben
is een mooie aanleiding om een
paar opmerkingen te maken over
de Dorpsbeek van Epe. Die is een
paar keer vermeld geweest in de
lokale pers, o.a. in verband met
waterverontreiniging.
In een ander artikel werd de
nogal onduidelijlte oorsprong genoemd. In elk geval is de Dorpsbeek van Epe geen sprengenbeek.
Een tekening uit de 17e eeuw, die
het opschrift "Eepe" draagt, vertoont
weliswaar een landschapje met een wa- . ,
termolen, voorzien van forse onderslaBLLK MET K V P L S T R O K E I ~
graderen, maar heeft in elk geval niet te
maken met ons Veluwse Epe.
Ook buiten het dorp zijn er langs de Eper Dorpsbeek geen molenplaatsen te vinden. Voor
een watermolen zou de hoeveelheid water ook te klein geweest zijn. De beek ligt 's zomers
meestal droog. Een euvel dat zich begin vorige eeuw ook al voordeed, getuige een brief van
een toenmalige burgemeester die zorgen had omdat de brandweer geen bluswater had.
Sprengen zijn zo kundig aangelegd dat ze nooit droogvallen. Molenaars hadden er uiteraard alle belang bij dat risico uitgesloten werd.
Wie eens wil uitzoeken waar de Dorpsbeek vandaan komt, zal dus geen sprengen tegenkomen op zijn weg stroomopwaarts. Hij begint zijn speurtocht waar het beekje, vanuit het
dorp gerekend, rechts aan de noordkant ligt. Ter hoogte van Kolthoven kruist het de Tongerenseweg, loopt vervolgens ongeveer parallel met deze weg aan de zuidzijde en blijkt dan
zijn water te verzamelen uit een aantal stromende greppels en bermsloten rond de Rauwenhoffweg. Dit vlakke lage gebied is het Tongerenseveen, een kwelgebied.
Bij de kruising met de Tongerenseweg is goed het kunstmatig karakter van de beek te
zien: hier is hij door de iets hogere rug gegraven, waarop (niet toevallig) de Tongerenseweg
ligt. In deze buurt ook - buiten het kwelgebied - verliest de beek in de zomer zijn water.
Geen sprengenbeek, geen molenbeek, toch een kunstmatige beek. Maar waarom en wanneer is hij dan gegraven? Misschien voor een gracht rondom het adellijke huis de Quickbom, gebouwd in de 15e eeuw op de plaats waar het Sweers de Landaspark is?
De Engels klinkende naam lijkt wel te maken te hebben met stromend water, maar over
de herkomst van de naam en een verband met de Dorpsbeek is, voorzover ik weet, niets bekend. Dat is de moeilijkheid waar geïnteresseerden in de geschiedenis van de Veluwse beken steeds weer op stuiten. Van het wel en wee van de vroegere beekgebruikers, de adellijke
huizen, maar ook de molenaars is veel vastgelegd, maar van wat ze met hun landelijke omgeving deden en vooral waar en wanneer precies helaas erg weinig.

-
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Winterbloeiers
n januari eindigde ons stukje over de bloeiende heesters met
de verbleekte, bevroren bloempjes van de Winterjasmijn. Ze
I
waren minder vorstbestendig dan die van de Toverhazelaar. Die
trok zich van de vorst niets aan en bloeide gewoon verder, nu al
wekenlang.
Maar de Winterjasmijn heeft dat niet op zich laten zitten: ze had
nog wat bloemknoppen bewaard voor betere tijden en is na de
vorst aan een bescheiden nieuwe bloei begonnen.
Het is nu half februari. Nog een paar dagen en de volgenPLPER
de winter- (of vroege voorjaars-) bloeier is aan de beurt: de
Gele kornoelje. Dan breekt het ronde bloemknopje open en
de vier steunblaadjes spreiden zich uit onder een schermpje
van kleine gele bloempjes. Hij is wat bescheidener en teerder
dan de andere winterbloeiende struiken, maar bloeit even massaal. (Voor Epenaren: er staat een prachtig, heel oud exemplaar
in het plantsoen voor het postkantoor, maar ook in andere plantsoenen en tuinen is hij te zien). Hij bloeit, als de winter niet al te
warm wordt, flink lang. De vier schutblaadjes blijven als een
sterretje onder het bloemschermpje zitten.
Iedereen heeft zo zijn voorkeuren: van de winterbloeiers is
de Gele kornoelje mijn favoriet. Hij verdient best wat vaker
aangeplant te worden in tuinen en plantsoenen. Ook al omdat
hij een Europese struik is en zelfs nog net inheems. De wilde
soort groeit in Zuidoost- en Midden-Europa en de grens van
zijn groeigebied gaat nog net door Zuid-Limburg.
.
Ik had nooit op de vruchten gelet. Meestal zijn die er ook nauwelijks, maar de "vruchtbare" lente van 1992 overlaadde de Kornoelje met rode bessen. Je moet er een lekkere jam van kunnen maken.
Zijn alle vroege bloeiers geel? Je zou het haast zeggen. Een bleekgele Kamperfoelie in
mijn tuin bloeit ook al wekenlang en straks - maar dan loopt het al naar april - komt nog de
alom bekende Forsythia. (Die Engelse naam - hij komt van de Schotse plantkundige Forsyth
uit de 18e eeuw - wordt door bijna iedereen verkeerd uitgesproken als "Forsiet-sia". Als dat
woord niet zo ingeburgerd was, zouden we de struik beter "Chinees klokje" kunnen noemen).
Maar het is niet alles geel wat er bloeit. Iemand had al een bloeiend Peperboompje gezien. Meer dan de Gele kornoelje is het Peperboompje bekend en geplant als heel vroeg
bloeiend struikje. Zijn takken zijn dicht bezet met helderroze bloempjes. Het blad komt later. Aan het eind van de bloei krijgen de toppen van de takken groene bladpluimpjes.
In onze tuinen staan meestal kweekvariëteiten, maar de wilde voorouder groeit van nature
ook in ons land. Hij houdt van kalk en komt dan ook het meest in Zuid-Limburg voor. Net
als de Gele kornoelje heefì hij rode bessen, maar die van het Peperboompje zijn zwaar giftig.

In het winterbos
at is er nu eigenlijk te zien in een Veluws bos op een koude, wat trieste februariWdag?
Niet veel, op het eerste gezicht. Een enkele specht laat een hard "ptiek" horen en vlucht
weg tussen de berkenstammen.

Er zijn veel oude Berken in dit spontaan opgegroeide bos. Bonte spechten
Een paar dode Berken bevatten
meer dan één spechtenwoning.
Grote hoeden van de Berkenzwam versieren de grillige bast
van de dode stammen.
Ook op de grond ligt veel hout.
Als we door een perceel met Douglassparren lopen zien we zelfs een complete
CJ'~T&RHOL\Tz~~
forse Douglas die pas omgewaaid moet
zijn. De regen heeft nog nauwelijks sporen
nagelaten in de opgewoelde grond om de wortelkluit.
De bodem onder de brosse Douglassparren ligt, zoals na elke harde wind, bezaaid met
groene afgebroken takjes. Soms vinden we er één met een sierlijk Douglas-appeltje er nog
aan. Ook hieraan is te zien dat de lange periode van windstil weer opgevolgd is door dagen
met stormachtige winden.
Dood hout in een bos kan ons laten zien hoe de natuur haar spullen zelf opruimt. Dat gaat
langzaam, veel langzamer dan met de moderne motorzaag. Massas hoedjes van allerlei
zwammen steken uit de bezweken stammen en takken. "Elfenbanltjes" zullen de meeste
mensen ze noemen, die platte schijfjes. Echte Elfenbankjes zijn er zeker ook bij, maar veel
meer zien we de kleine hoedjes van verschillende soorten korstzwammetjes, waarmee een
stam over vele meters bedekt kan zijn. Vooral naaldbomen worden door zulke zwarnmetjes
langzaam maar zeker verteerd. Die paddestoeltjes maken deel uit van een hele schare organismen, zoals vogels, schimmels, insecten, slakken en diverse bodemdiertjes, die het hout
teslotte weer aan de aarde teruggeven als voedsel voor nieuw leven.
Een heel aardig paddestoeltje kwamen we dit weekend tegen op een oude berkenstobbe.
Het leek een gewone paddestoel met steel en hoed, een soort zwavelltopje of zoiets, alleen
wat donkerder. Maar aan de onderkant van de taaie hoed bleken geen plaatjes te zitten, maar
een sponsachtig laagje. De heel fijne poriën van die lichtbeige spons zagen er onder de loep
een beetje langwerpig uit.
We hadden hier te doen met een echte winterpaddestoel: de Winterhoutzwam. Een soort
om eens naar uit te kijken in deze nog zo winterse dagen.
'

Wandeling over het stuifiand
en artikeltje in het blad van de stichting "Geldersch Landschap" vormde de aanleiding
om weer eens in het stuifzand van "De Haere" bij 't Harde te gaan wandelen. Bij veel
E
mensen uit de streek tussen heuvels en rivier een minder bekend terrein. Het ligt tussen 't
Harde en Nunspeet, pal ten noordwesten van de snelweg. Voor Epenaren is dat "over de
Knobbel", zoals men het hoogste punt van de Woldberg huiselijk aanduidt. Voor hen uit Elburg en omstreken ervóór.
Kleine wegen, westelijk van 't Harde, leiden naar De Haere, eigendom van "Geldersch
Landschap". Het is een gebied van bijna driehonderd hectare groot. Een stuk van zestig hectare is nog echt, levend stuifzand. De rest is voor een groot deel korter of langer geleden ook
stuifzand geweest, maar intussen bebost of begroeid met heide.
De kaart van Het Geldersch Landschap geeft liet stuifzandgebied een naam: de Zoom. Die
naam duikt ook westelijk van Nunspeet op. Ook daar lag ooit stuifzand en wie een geologische of bodemkaart van de Noord-Veluwe bekijkt, ziet dat het stuifzand lang geleden een
brede strook vormde langs de noord- rand van de Veluwe, van Ermelo tot Hattem.
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In de buurt van Nunspeet was ook een "rokende berg". Rond die plek en die naam bestonden in het Nunspeetse bloedstollende legenden (zie: "Onder de Clockenslach van Nunspeet", 1954), maar die rokende berg zal wel het beeld zijn dat de Nunspeters zagen als de
windvlagen, vóór een zomerse donderbui uit, het zand lieten opwolken tegen de achtergrond
van een zwarte buiwolk. . . .
Het was echter een winters stuifzand, waar wij, op een zonnige zondag eind januari, wandelden. Niet dat in de winter het Veluwse stuifzand nu zoveel anders is dan in de zomer - al
scheelt het minstens een trui en een jas - want de binnenlandse zandverstuivingen zijn als
woestijnen zo arm aan leven, tenminste aan plantenleven. Vliegdennen, wat Berken en Eiken, heide, ijle dorre grassen en groengrijze korstmossen vertonen in de winter en zomer ongeveer hetzelfde beeld.
Die heide was soms Kraaiheide, die hier af en toe zelfs aan de duinvorming meehielp.
Nog beter zou het Helmgras dat moeten doen, beroepshalve, zou ik haast zeggen. Nu staat
er hier en daar in De Haere wel een polletje Helm, maar dat lijkt niet op de Helmduinen
langs de kust. Helm houdt behalve van stuivend zand ook erg van kalk en zeelucht en ik
denk dat de verspreide Helmpolletjes hier de nakomelingen van mislukte aanplant zijn.
Wel een echt stuifzandgrasjeis het Buntgras. Daarvan zagen we de jonge rozetjes, die alweer mooi grijsgroen werden. Bunt is een fijn, sierlijk grasje, maar hij mist de kwaliteiten
van de Helm als zandbinder. (Veluwenaren noemen overigens verschillende grassoorten,
o.a. Pijpestrootje en Bochtige smele "Bunt" maar het echte Buntgras kent men maar zelden).
Het dierenleven is minder arm dan je in het kale zand zou verwachten. We maakten onze
wandeling net aan het eind van een paar dagen vorst. De grond was wel ontdooid maar nog
niet mul; overal vonden we sporen van allerlei dieren. Daar waren veel konijnenprenten bij.
Overal lagen ook hoopjes zand rondom ron de gaatjes van een centimeter groot ongeveer. Insecten moesten die gemaakt hebben, maar welke?
Navraag leerde dat het om de holletjes van mestkevers ging. Nu, de
Konijntjes lieten genoeg voedsel voor ze achter.
Behalve door de duintjes, die het stuifzand zijn heuvelachtig karakter
geven, liepen we ook over grote stukken bijna vlakke grintbodem. Zoveel grint in een stuifzand lijkt vreemd, maar de verklaring is eenvoudig. Het oorspronkelijke zand is grintrijk. Steentjes van meer dan een bepaalde grootte waaien niet weg. Als al het zand is weggestoven blijft het
grint als een dun laagje achter: het "keienvloertje".
Tot hoe diep stuift het zand weg? Het stuiven houdt op waar de bodem
vochtig is, dus niet meer mul wordt, maar ook als de ondergrond anders is. In
De Haere zitten hier en daar leembanken in de bodem. Leem is heel fijn materiaal dat vocht goed vasthoudt. We kwamen die leembanken op het spoor door
een bodemwerking die ik nog nooit had gezien: hier en daar was de bodem
een paar centimeter omhoog gedrukt; het leek nog het meest op lage molshoopjes. Bovenop was de grond een beetje gescheurd. Die scheurtjes bleven even intact omdat de bodem al wel ontdooid was maar het zand
nog vochtig. Maar Mollen hebben in het stuifzand niets te zoeken.
Wat drukte het zand omhoog?
Graven op die plekken leverde op vijf centimeter diepte
steeds een natte leemkluit op.
Maar de verklaring? De vorst zal er wel mee te maken hebben, maar hoe, is me niet duidelijk. Misschien zet zo'n natte leemkluit wel uit bij bevriezing, En misschien trekt dat leem wel water aan
uit het zand, als een soort mini-pingo.
Er was nog veel meer te zien in en rond het
stuifzand. Dit stukje krijgt dus nog een vervolg.

Een wandeling in het stuifand
WESTVAN DE KNOBBEL(2)
nze wandeling in De Haere, bij 't
Harde, eindigde vorige keer in
uitgestoven laagten met keienvloertjes.
De vraag, waar al dat verstoven zand
blijft, was al beantwoord voordat hij gesteld was. Waar aan de oostkant een
dennenaanplant aan het stuifzand
grenst, zie je de Dennen verdwijnen in
hoge, verse, nog onbegroeide stuifruggen. Aan de bosrand verliest de met
zand beladen wind veel van zijn kracht
en laat het zand vallen. Het beste is dat
te zien aan de oostrand, vanwege de overheersende windrichting, maar aan de noord- en
zuidrand zie je ook vaak zandwallen op de grens van bos en stuifzand.
Wie het verschijnsel eenmaal kent, kan overal op de Veluwe langs oude en jonge zandverstuivingen gaan zoeken naar de grenzen van de stuifgebieden.
Het stormt niet elke dag uit het zuidwesten en het zand stuift niet bij elke storm. Vaak
kunnen de bomen in de bosrand de aanvoer van zand goed verwerken en blijven doorgroeien. De grenswallen worden dan ook steeds hoger en stuifruggen van tien tot vijftien meter
hoog zijn op de Veluwe geen uitzondering. Ook binnen het stuifgebied zelf vormen losse
boomgroepjes hun eigen duinen. Vooral Dennen en Eiken kunnen uitstekend tegen overstuiving en zo kan het best zijn dat een eenzame dennenlain bovenop een zandheuvel zijn stam
in meters zand verbergt.
Onze overheersende zuidwestenwinden verplaatsen geleidelijk flinke hoeveelheden zand
naar het (noord)-oosten. Maar wat gebeurt er in de grintrijke uitgestoven vlakten aan de
zuid- en westkant? Zand dat niet meer stuift raakt langzamerhand begroeid. Eerst met nauwelijks zichtbare algen, die met ander materiaal toch al een heel dun en breekbaar korstje
vormen. Dan volgen mossen, die met hun uiterst fijne worteltjes netjes breien om de zandkorrels. Op andere plaatsen verschijnen grijsgroene korstmossen in allerlei vormen. Langzamerhand ontstaat zo een laagje organische stoffen en de bodem wordt rijp voor de eerste
heidepolletjes en grasjes; de eerste berkjes proberen het kiemstadium te overleven. en het
uitgestoven zand verandert dus langzaam via een paar stadia in bos.
Levende stuifzanden verplaatsen zich dus geleidelijk naar het oosten. Dat is lastig in dit
volle land waar ook de natuur haar plaats behoort te weten.
Ook rondom het grote stuifgebied van De Haere liggen begroeide terreinen die ooit zijn
verstoven maar korter of langer geleden tot rust zijn gekomen. Hoe lang - dat kan de dikte
van de bovenlaag van zwarte grond, het podsolprofiel, leren. Dat heeft honderden tot duizenden jaren nodig om zich te vormen.
Hier en daar is dennenbos aangeplant. Niet altijd met succes; stuifzanden vormen een zeer
arme bodem en Geldersch Landschap heeft onlangs met een grote, vernuftige machine, die
de bodem minimaal verstoort, een aantal percelen gerooid. Het heide-areaal wordt daarmee
vergroot. Wat de heide van De Haere extra aantrekkelijk maakt zijn de talrijke Jeneverbessen. Vaal is de heide in de winter. Op het lichte voorjaarsgroen van de jonge Berkjes moeten
we nog een paar maanden wachten - hun kale takken hebben de kleur van de heide. Maar in
de winter breekt het groen van de Kraaiheide de sombere tint van de Struikhei een beetje.
De ICraaihei is de minst bekende van alle heidesoorten, denkelijk omdat hij ook in zijn
bloeitijd - in april - even onopvallend blijft als in de rest van het jaar. De Kraaiheibloempjes
zijn zo klein dat je er eigenlijk met je neus bovenop moet staan.
Na de winter - vooral na de strenge vorst denk ik - wil de Kraaihei wel eens sterk paars
verkleuren.

O

Ik kom de laatste maanden op allerlei plaatsen veel verdorde Kraaihei tegen. Misschien
een gevolg van de laatste droge zomers? Kraaihei groeit hier aan de rand van zijn leefgebied. Dat is noordwest Europa - koeler en natter dus dan hier. Voor opvallend fel groen zorgen grote mosplakkaten in de hei en in het stuifzand. Die kunnen tot allerlei soorten behoren, maar vaak overheerst een immigrant van het zuidelijk halfrond, die zich in enkele decennia geweldig heeft uitgebreid.
U zult het uit deze twee stukjes wel hebben begrepen: het is plezierig wandelen en er is
altijd veel te zien in een gebied als De Haere, waar de natuur veel gelegenheid krijgt om
haar eigen gang te gaan.
Thuisgekomen zochten we nog even naar de herkomst van de naam. Meer terreinen op de
Veluwe en daarbuiten heten "Haere". De naam kan ontleend zijn aan de naam "Haar" voor
zandrug. Die naam is zeker van toepassing in de omgeving van 't Harde en ook op andere
plekken die "De Haere" heten.

Een bijtende Prins Carnaval
Een poos geleden bracht iemand mij een prachtige rups. Het beestje deed mij aan een fraai aangeklede Prins Carnaval denken. De rups
was bijna tien centimeter lang. De kop was zwart en op het eerste
segment zaten vier grote zwarte vlekken. Het lijf was helder donkerrood en aan de onderkant oranjeachtig. De rups was zeker zo
dik als mijn pink. Het was een exemplaar van de Wilge-houtrups.
Aan de onderzijkant van de segmenten zaten vrij grote ademopeningen en verder zaten er twee rijen grijsachtige haartjes langs de
zijkant. De rups verspreidde een zurige lucht. Eerder azijn dan wijn.
De rups pakte met zijn stevige kaken mijn vinger beet. Het was
goed te voelen dat er flink wat kracht ontwikkeld werd door deze
kaken. Hij vreet dan ook in de twee jaren van klein rupsje
tot volwassen rups gangen in het hout van wilgen en
populieren. Volgens de boeken kan de rups ook leven in berkenhout en vruchtbomenhout. Zijn
speekselklieren zijn, zoals bij alle rupsen die in
hout leven, flink ontwikkeld.
Bijzonder is dat tijdens het vervellen uit kleine
kliertjes bij de ademopeningen vocht wordt afge- ,+,DL+,,
scheiden om het afstropen van de te klein geworWILCLS-~OUTR~PS
den huid te vergemakkelijken. De rupsen kruipen namelijk enkele kerenkit hun vel om te kunnen groeien.
Na twee jaar verpopt de rups zich. Dit doet hij in de grond en in de cocon, die roodbruin
is, zitten tussen het spinsel met speeksel samengeklonterdeplukjes houtzaagsel.
De levenswijze van de rups vraagt om een gespierd lichaam. In 1762 onderzocht een
Fransman, Pierre Lyonet, de spieren van deze mps en hij telde er vierduizendeenenveertig.
In de maanden juni-juli kruipen de vlinders uit de pop. Vooral bij aanplantingen van wilgen en populieren kan men ze aantreffen. Het zijn flinke vlinders tussen de zes en negen
centimeter groot. De voorvleugels zijn grijsachtig bruin, gemarmerd met wat witgrijs. Er lopen gegolfde zwarte banden overdwars over de vleugels. Kop en halskraag zijn grijsachtig
geel. De achtervleugels zijn bruinachtig grijs en wat lichter langs de achterrand. De naam
van de vlinder is Wilge-houtvlinder Cossus (cossus).
De populieren in het weteringengebied zijn een geliefde voedselbron voor de rupsen. De
vlinder komt niet alleen in Nederland voor, maar in heel Europa, Noord-Afrika en West- en
Midden Azië. Wie weet, misschien komt U op een wandeling ook wel zon charmante Carnavalsprins tegen, maar pas op Uw vingers: deze prins bijt!
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Hakkers en mummelaars
e koude van de afgelopen week bracht
menige vogel dichter bij onze huizen dan
D
anders. Opvallend was dat er ineens meer
Spreeuwen in de dorpen en vooral ook op het
wintervoer waren te zien. Universeel voer,
dat onder andere insectenresten bevat, is bij
deze insecteneters erg geliefd. De hardbevrorcn weilanden hadden op dat gebied
weinig te bieden. Sommige Spreeuwen beginnen hun mooie lentepak al te vertonen.
Zo dicht bij het raam is dat goed te zien.
Veel plezier beleefden we ook aan onze
kleinste kraaiesoort, de Kauwtjes. Ze zijn altijd al veel om ons huis te zien, maar nu profiteerden ze gretig mee van het extra voer dat we
aanboden. Ook voor hen was het voedsel in de
weilanden en gazons onbereikbaar geworden.
VIPIK
Brood, zaden, kaaskorstjes, alles is van hun gading. Maar ook met de aan een lange draad bungelende pindazakjes voor de mezen wisten ze
goed raad. Met hun snavel haalden ze de zakjes omhoog tot op een tak, zetten hun poot er
op en dan begon een driftig hakken. De losgestrooide, ongebrande pinda's zochten ze uit het gras
en vlogen er mee op een tak of andere stevige ondergrond.
Ook dan volgde het felle hakwerk.
De Kauwtjes pronken net als de Spreeuwen al met hun lentekleed.
dikke nek onder de aardige ronde kop is mooi grijs van tint. Vooral in de zon is
dat goed te zien.
Veel Kauwen vliegen in paren rond; zelfs binnen een rondvliegende troep is dat waar te
nemen. Voor Kauwen is dit een verbintenis voor het leven. De eenlingen onder hen worden
driftig weggescholden en behoorlijk aangevallen door de gevestigde paren. Dat gaat gepaard
met veel gekrakeel en heuse vechtpartijen.
Het gehak op de pinda's was niet nieuw voor ons. De hele winter door konden we dit hakken al waarnemen bij de Moeraseiken op ons plein. De grond ligt daar bezaaid met de hooguit één centimeter grote eikeltjes van deze boomsoort. De straatstenen, een oude boomstobbe, de schoorsteen, een tak in een boom, alles kan als aambeeld dienen om de tussen hun
poten geklemde mini-eikeltjes stuk te hakken. Soms zijn ze wel met twintig tegelijk bezig.
Het gemengde strooizaad en de zonnepitten zijn vooral bij vinken en mussen in trek. De
vinken eten bij ons dat voer liever van de grond, waar ze van nature ook hun voedsel zoeken, dan van de voerplank. Het is verbazingwekkend hoe snel ze de schilletjes en dopjes van
de meest minutieuze zaadjes afpellen. Even mummelen met de snaveltjes en de vliesjes vallen op de grond. Alleen het eetbare deel wordt opgegeten. Ga je later kijken, dan blijken wat
op het oog nog zaadjes lijken alleen lege hulsjes te zijn. Dat stuk wrijven gaat zo snel, dat je
het nauwelijks kunt volgen.
Bijzonder verrassend was de verschijning van twee Appelvinken bij de zonnepitten op de
voerplank. Zij zijn zaadpellers bij uitstek en pellen in een recordtempo de zonnepitten. Een
boeiend schouwspel, deze grote vinlcesoort met hun extreem dikke snavel, zo vanuit je warme huiskamer bezig te zien!
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De bloemen waren er klaar voor

o

p de zonnige maar nog kille tweede februari werden
we opgebeld: die dag waren er twee Kleine vossen
gezien op een warme muur aan de Oranjeweg in Emst.
Kleine vossen zijn kleurige dagvlinders, die de winter als
volwassen vlinders doorbrengen in huizen, schuren, boomspleten en dergelijke We zagen ze vorige zomer massaal op
de Buddlejas.
Begin februari is het voor ons idee nog volop winter,
maar door het mooie weer bloeiden de Sneeuwklokjes in
onze tuin al enkele dagen en die tweede februari kwamen
juist de eerste botanische crocusjes in bloei: keurig op tijd om
de allereerste dagvlinders hun nectar aan te bieden.
Die crocusjes werden al snel gevolgd door vele tientallen
andere vroege corucussoorten en op 25 februari kwamen
ook de late, grote paarse en witte soorten in bloei. De eerste Honingbijen ontdekten ze al gauw en op 27 februari
verscheen samen met zomers zoemende bijen de eerste
helgele Citroenvlinder, ook zo'n overwinteraar. De bijen ,
vlogen met oranje stuifmeelkluitjesaan hun achterpoten rond.
Als de overwinterende dagvlinders door de warinte uit h
winterse verstarring ontwaken heeft diezelfde warmte dus
voor hen ook de bloemen uit de grond getoverd. Alles
loopt mooi synchroon in de natuur. Valt er daarna een
pak sneeuw, dan deert het de vroege bloeiers en vliegers niet. De bloemen staan even stil in hun verdere
ontwikkeling en de bijen en vlinders kruipen weer in ;
hun schuilplaatsjes terug.
Toch is het wel opmerkelijk dat er op de mooie februarien maartdagen die we beleefden zoveel vlinders vlogen.
Meestal blijft het bij enkele exemplaren; nu telden we op 29 februari in de tuintjes van één straat van ons dorp vijf Kleine vossen en vijf Citroenvlinders, en de volgende dag
zestien Kleine vossen tijdens een blokje om. Crocus en
winterbloeiende heidesoorten waren favoriet, maar ook
een paarsbloeiend zoetgeurend Peperboompje trok de vlinders aan. Het was vijftien graden in de schaduw.
Andere overwinteraars onder de vlinders ziin de Daepauwoog en de Gehakkelde aurelia, soorten dus, die we nu
AURELIA
ook kunnen verwachten.
De Dagpauwoog lijkt in de vlucht erg donker, maar verrast zodra hij met opengeklapte
vleugels zit te zonnen door de vier mooie "ogen" op de vleugels. Ook die vlindersoort zagen
we al op 28 februari.De soorten die als pop, rups of ei overwinteren komen uiteraard wat later voor de dag. Te meer verbaasde het ons om op 5 maart al een Klein koolwitje te zien,
kennelijk door het uitzonderlijlc gunstige weer geprikkeld om uit de pop te kruipen.
Meestal vergissen we ons in deze tijd met zo'n witje en is het gewoon het witte vrouwtje
van de helgele Citroenvlinderman. Dat is echter veel groter en mist de donkere vleugelpunten. Iets om op te letten.
Goed beschouwd zijn we in ons land maar drie maanden zonder dagvlinders geweest. In
begin november namen we nog dagvlinders waar en in begin februari begonnen ze alweer te
vliegen.

GLHAKK'kLDE
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De kleuren omgekeerd
e stammen van een paar forse Essen
D
stonden te stoven in de w m e voorjaarszon. Vliegen profiteerden ervan door
zich uitgebreid te poetsen, zittend op de grijze bast.
Terwijl ik naar ze stond te kijken, kwamen
er twee donkere torretjes omhoog kruipen. Al
gauw volgden er meer; de hele stam bleek
bevolkt met de glimmende kevertjes. Wel
twintig telde ik er op één stam! Het leken kleine Lieveheersbeestjes, maar het gewone patroon van oranje rugschildjes inet zwarte stipjes
klopte niet. Deze waren zwart met op links en
rechts een oranje stip en wat meer naar voren
een oranje vlekje. Ze waren ook erg klein. Dat
7,STIPPELICC
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was duidelijk te zien, als ik ze vergeleek met
LIE\/EI-ILEQS.
een paar Lieveheersbeestjes, die oranje van
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kleur waren met op elke deltschildhelft drie
stippen en nog één zwart plekje middenop.
Deze kennen we zo goed; ze bevolken bij tientallen onze tuin. Op zonnige dagen, zoals we
deze week meemaken, lauipen ze overal rond,
vooral op paaltjes en takjes; het is het Zevenstippelig lieveheersbeestje, een algemene soort.
Ze eten massaal bladluizen van planten op en hun larfjes doen dat ook. Die zullen gauw verschijnen, want de kevertjes zijn overal aan het paren.
De kleine zwarte torretjes waren ook duidelijk Lieveheersbeestjes,maar kennelijk van een
andere soort. Dat was niet alleen aan de kleur te zien, maar vooral aan het feit dat deze veel
kleiner waren, Nu zijn bij torren kleine exemplaren nooit jonge dieren. Een larfje groeit, een
kevertje niet meer.
Een andere soort dus. Maar welke? Een kleine Lieveheersbeestjessoort met op elk schild
een oranje stipje, het Tweestippelige lieveheersbeestje, kenden wij. Bij enig speurwerk in
diverse gidsjes vonden we de oplossing. Het kleine zwarte kevertje met zijn oranje stip en
vlek was een kleurvariant van de gewone twee-stippelige soort. De twee zwarte stippen waren als het ware "uitgevloeid" over het linker- en rechterrugschildje en lieten nog maar een
beetje oranje over. Dat oranje vormde nu een soort stippen. Een complete omkering van een
kleurpatroon.
Deze vorm blijkt veel voor te komen. Doordat veel lieveheersbeestjessoorten zo variabel in
hun kleurpatroon zijn, is het een hele toer om de juiste naam te vinden. De meeste zijn naar
het aantal stippen genoemd, maar als die door allerlei verschillen per individu niet meer te
onderscheiden zijn, is daar weinig houvast aan te vinden.
Een fabeltje is, dat blijkt wel uit dit verhaal, dat de stippen de leeftijd aan zouden geven.

\;.~~W~R~E

De veroveraars

v

ooral in het voorjaar vallen ze op: de planten die zich van een plaatsje voor zichzelf
verzekeren. Ruimte, lucht, licht, vocht, voedingsstoffen, alle planten hebben die nodig. Is de bodem kaal, dan zijn ruimte en licht voor een kiemend zaadje geen probleem.
Maar in een dicht, bestaand plantendek, zoals een dichte grasmat2of een bedekking van
overblijvende planten, komen lang niet alle zaadjes goed tot ontwikkeling. Dat wil niet zeggen dat een zaadje dat het slecht treft nu meteen te gronde gaat. Er zijn zaden die jarenlang
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h m kiemkracht houden en hun kans afwachten. Het plotseling verschijnen van massa's klaprozen, kamille en margrieten in een nieuw opgeworpen talud is hier een bewijs van;
het zaad zat al jaren in de grond, maar kreeg toen pas de
kans om te kiemen.
Het is boeiend eens te letten op plantjes die nu een zogenaamd wortelrozet hebben gevormd. Wortelrozetten zijn de,
vaak decoratieve, kransen van blaadjes die meestal plat op
de grond liggen. Ze hebben op dat plekje beslag gelegd, het
als het ware veroverd, om hun bloeistengels van genoeg ruimte en licht te verzekeren als ze omhoog gaan groeien. Waar
een wortelrozet ligt, kan geen andere plant kiemen.
Veel wortelrozetten zijn al in de vorige zomer gevormd en komen dit jaar tot bloei, om daarna af te sterven. We noemen dit "tweejarig". De bekende Judaspenning met zijn paarse bloemen en grappige ronde vruchtjes is zo'n tweejarige plant. Andere planten vestigen zich
na de wortelrozet van vorig jaar definitief en slaan elk
jaar weer uit de wortels op, de zogenaamde vaste planten.
Maar veel plantjes met wortelrozetten zijn éénjarig. Het is
aardig eens te letten op twee piepkleine éénjarige plantjes die
nu bloeien. Op steeltjes boven hun rozetjes vertonen ze heel
nietige witte bloempjes. Door hun massaal optreden vallen
ze toch op. Kale, zandige grond in de volle zon hebben dit
Vroegelingetje en deze Kleine veldkers nodig. Aan de
vorm van de rozetblaadjes zijn ze goed te herkennen. Het
Vroegelingetje heeft langwerpige, praktisch helemaal gave
blaadjes. De blaadjes van de Kleine veldkers bestaan elk uit
een aantal losse ronde blaadjes, ongeveer zoals bij de Pinksterbloem. Een enigszins hartvormig blaadje sluit aan het
eind het bladveertje af.
De bloempjes van het Vroegelingetje lijken acht smalle
bloemblaadjes te hebben, maar goed bekijken, liefst met een
loepje, laat zien dat het er maar vier zijn, die diep gespleten
zijn. De Kleine veldkers heeft duidelijk vier ronde bloemblaadjes. Ze horen beide tot dezelfde plantenfamilie als de bekende Pinksterbloem. Bekijkt U ze eens even voor U ze wegwiedt!
Ook de vruchtjes verschillen duidelijk van vorm. Misschien iets om zelf te ontdekken aan
deze "onkruidjes"? Ze verdwijnen even snel als ze gekomen zijn. Hun zaadjes moeten
wachten tot het volgend jaar om weer ergens een plaatsje te veroveren. Bij een natte zomer
kiemen ze echter hetzelfdejaar nog.

Wintergasten
ehoedzaam wandelend door fraaie stukken van de uitgestrekte Veluwse bossen (WelB
na, Kroondomein) en de aandacht gevestigd op haastig opvliegende mezen en vinken,
ontstaat soms een wat kleiner belevingskader. Die bospaden met links en rechts naaldhout,
soms een klein open stuk met wat berkengroepen en dan weer dicht gemengd bos, scheppen
een bepaalde sfeer en die sfeer wordt in een beperkt blikveld gevangen.
Recht voor je en schuin opzij zie je dat Koolmees, Pimpel en Vink zich er prima thuis voelen. Jij doet dat eigenlijk ook, en soms merk je dat, al ben je slechts een toeschouwer. De
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vogels, de geluiden, de sfeer van het dichte bos en jij, ze maken zon wandeling tot een heerlijke ontspanning. En dan
misschien door het ijle geluid van goudhaantjes of het
dnikke gesjurrr van een troepje naderende Staartmezen,
kijk je verder weg en stellen je ogen zich automatisch
daarop in. En je neemt waar: recht vooruit, nog steeds het
bospad, maar plotseling ben je in een wat opengemaakt
stuk oud Beukenbos tussen de omhulsels van de beukenootjes op de bosgrond. Veel gefladder, veel drukte, veel
kleur: Kepen! Ongeveer vijftig exemplaren op zo'n dertig meter afstand.
"Wat is nou een Keep?" zullen sommige lezers vragen.
Een Keep is familielid van de vink met veel opvallende
kenmerken. Het is een echte wintergast en doortrekker.
Enkele paren nestelen ook op de Veluwe. Als hij
vliegt valt eerst zijn witte stuit op. Borst en schouders zijn prachtig oranje-roestlcleurig. Het kopje
van de man is in deze tijd nog niet zo zwart als in
de zomer, maar toch opvallend donker, te vergelijken met het blauwgrijze kopje van onze
L
vink. Al met al een prachtige vogel.
Uit je ooghoeken nam je iets waar, daarna
wat beter met de kijker en je bent blij dat je
nauwkeuriger kijkt. Wat een familiebijeenkomst! Samen eten, veel te bespreken en elkaar goed in de gaten houden. Druk foeragerend en erg "opvliegend" gedraagt zich onze
Kepengroep. Op de bosgrond beukenootjes
pakken en weg wezen, omhoog naar de onderste takkrans of nog hoger, opeten, uitkijken
en weer terug.
Je gaat opletten vanuit die ooghoeken en een stuk
Ui%perr
verder is het weer raak. Min of meer gelijktijdig hóór je
ze ook; druk kwetterend komen ze dichterbij in een lariksopstand, hoog in de kruinen, etend van zaadjes, ondersteboven, acrobatisch op de handige mezenmanier. Sijsjes? Ja, inderdaad is het een hele club Sijsjes: tientallen. En met het
zonnetje in de rug zit het met het licht ook nog goed. Het geel van hun verenkleed, zwarte
kop en kin. Niet zo zeldzaam in de winter, maar altijd weer een prachtig gezicht.
Van bosgrond tot boomkruin waarnemen, luisteren, genieten, tevreden verder wandelen.
En dan . . . achter je een helder gefluit, onmiskenbaar: vriend Boomklever meldt zich nog
even. De kijker erbij en daar is-ie, kleurig, op de stam zoekend naar iets van zijn gading . . .
. tussen bosgrond en boomkruin.

-

Een nachtegaal in maart?
p straat werd ik aangesproken door een vrouw die me wat heel bijzonders had te vertellen. "Weet U," zei ze, "dat er een Nachtegaal in het dorp zit?'Nee, dat wist ik
O
niet. Nachtegalen zijn nooit zo dik gezaaid in onze regio en zeker niet in ons dorp. Maar bovendien zijn in maart de Nachtegalen nog niet niet in ons land terug van hun winterverblijf
in Arilca. Pas half april kunnen we de eerste Nachtegalen verwachten. Ik zei dus: "Dat kan
haast niet, die zijn nog niet terug." Maar ze hield vol: "Werkelijk waar, hij zingt midden in
de nacht."
Je kunt nooit weten dus ik ging luisteren. En er was inderdaad een zingende vogel. Prach-
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tig klonk het in de stille lenteavond vol sterren.
De nachtelijke zanger bleek echter een
Roodborstie te ziin. Ook Roodborsties zingen wel nachis en hun liedje is nog
heel mooi ook. Dus tòch -geen Nachtegaal in maart.

's

./ '
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Midden in de nacht. het was kwart
?
over vier en pikdonker, werden we
zelf afgelopeiweek gewekt do,3r een
luid zingende vogel. Dit keer Mras het
de Merel. Zeker een van de Merelrnannetjes die overdag niets anders lijken te
doen dan elkaar na te jagen en die 's
yr-~-:l
avonds als het donker wordt nog heel
&
lang luid schelden om ons huis.
Ondanks de nachtvorst zongen
afgelopen week vogels, overal om ons heen,
enkele dus zelfs 's nachts: het wordt lente. De
dagen lengen duidelijk. Veel klein spul dat tijdens de lcoude grauwe periode verborgen zit in
kieren, holletjes, tussen oude plantenresten, in schuren en stallen, komt op warme dagen tevoorschijn.
1

/""l-

Kostelijk is het om de kleine Lieveheersbeestjes omhoog te zien lmipen tegen het zonbeschenen hekpaaltje. Of een dikke hommel te volgen, die al gauw de wijd openstaande crocusjes heeft ontdekt. De honingbijen zijn uit hun kasten uitgevlogen op zoek naar nectar en
stuifmeel. Aan de dikke klompjes oranje stuifmeel aan hun acherpoten kun je zien dat ook
zij graag op de crocusjes afkomen. Zodra de wilgen bloeien zullen ze die zeker weten te
vinden. Bij de eerste vluchten worden de darmen geleegd en dat kunnen we al gauw merken
aan de schone was buiten! Onze voorspelling van vorige week, dat vlinders zouden rondvliegen bij wat warmer weer, is meer dan uitgekomen. Alle drie de soorten die het eerst te
verwachten zijn werden alweer waargenomen.
Enthousiaste lezers belden ons op over helgele Citroenvlinders; een andere zag een Dagpauwoog uit haar schuur naar buiten vliegen en ook de Kleine vos was allerwege actief. Dat
we vrij veel van deze drie vlindersoorten bij de huizen zien is geen wonder. In de wilde natuur bloeien er nog nauwelijks bloemen, maar onze tuinen staan vol crocusjes, Sneeuwklokjes, viooltjes en winterheide, allemaal belangrijke nectarplanten voor de echte cultuurvolgers, die als vlinders overwinteren! Als er groei in die plantensoorten komt, waarvan hun
rupsekinderen moeten leven, hebben de wijfjes voldoende voedsel tot zich genomen om levenskrachtige eieren te leggen.

Muskusrat: goedaardige planteneter
iet lang geleden stond er in de krant een verhaal over een "moordlustige dame", die
met succes een "rat" vermoord had. Met verbazing en afgrijzen lazen we over een
N
complete jachtpartij, met veel wreedheid en onkunde uitgevoerd tegen een onschuldige
Muskusrat.
Laten we hopen dat de vrouw uit paniek en onkunde handelde.
Muskusratten, ook wel Bisamratten genoemd, zijn namelijk heel andere dieren dan Bruine
ratten. Het zijn voor de mens en zijn gezondheid ongevaarlijke dieren. Hoe een Muskusrat
in een Apeldoorns tuintje terecht is gekomen? Misschien uit kanaal of vijver?
Muskusratten zijn geen directe familie van de Bruine rat, maar meer verwant aan de woel-
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muizen. Het is de grootste woelmuizensoort van Europa. Het lichaam kan wel veertig centimeter lang worden, waarbij dan nog een staart komt, die tot zevenentwintig centimeter lang
kan zijn. Deze dikke staart is lcaal en glad en verticaal afgeplat. Dat houdt verband met zijn
levenswijze, want het zijn echte waterdieren. Zijn woelinuizenaard blijkt duidelijk uit de
manier waarop hij holen graaft. Dat zijn uitgebreide gangenstelsels in oevers en dus ook dijken. De ingang ligt onder water. Dijken kunnen erdoor in verval raken, wat hem in ons lage
landje natuurlijk niet in dank wordt afgenomen.
Het is, zoals meer dieren die ergens een plaag dreigen te vormen, een nieuwlcomer. Muskusratten horen van nature thuis in Noord Amerika. Ze werden in Europa geïmporteerd om
hun bont. Ontsnapte exemplaren uit Tsjechoslowakije, Frankrijk en België vermenigvuldigden zich explosief bij gebrek aan natuurlijke vijanden, als beren, Wolven en Lynxen. Uit het
zuiden vestigden zich vanaf 1946 al Muskusratten in ons land en in 1967 kwamen dieren uit
de Tsjechische populatie onze grens over. Van die tijd af is de Muskusrat hier met vallen en
netten verwoed bestreden.
De Muskusrat heeft bij onze huizen weinig te zoeken, omdat het dier nagenoeg helemaal
van waterplanten leeft. Het duikt tot diep onder water en eet onder andere wortelstokken,
die rijk aan voedingsstoffen zijn. Dat dit beest smakelijk vlees oplevert blijkî wel uit het feit
dat het onder de naam "Waterkonijn" op de menukaarten in België voorkomt.In levenswijze
lijkt de Muslusrat wat op de Bever. Hij maakt ook winterburchten. Dat zijn bulten van soms
wel anderhalve meter hoog. De grootste steken tot een meter boven het water uit en ze zijn
opgebouwd uit biezen en andere waterplanten. Door de grote hoeveelheid lucht die in de
holle biezenstengels overblijft is er ook onder water voldoende zuurstof voor de dieren.
In onze streek vinden we Muskusratten uiteraard vooral in waterrijke gebieden, maar ook
in de sprengenkoppen van Niersen werden ze gevangen. De meeste gegevens over het voorkomen van dit interessante, maar voor ons land lastige dier komen van de Muskusrattenbestrijding. Ondanks hun activiteiten heeft het dier zich over bijna heel Nederland verspreid.
In Noord Holland komt hij het minst voor, doordat men daar al in een vroeg stadium
met de bestrijding begon.
De Bever en
de Otter, door
menselijke activiteiten uit ons
land verdwenen,
probeert men door
moeizaam verlopende projecten en met
veel geld weer te introduceren en de nieuwkomer, ook buiten zijn schuld
door dezelfde mens in Europa geïmporteerd, wordt hardnekkig vervolgd.
Zijn voorspoedige opmars werd
niet bemoeilijkt door zijn natuurlijke vijanden, want die waren al uitQ
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De mens is het meest verstorende
wezen bij dit alles.
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TjiftjaJ de eerste teruggekeerde trekker
en toevallige middag vrij met heel inooi lenteweer betekent voor ons meestal: de fiets
pakken en kleine weggetjes in de omgeving opzoeken.
E
Zo'n gelegenheid deed zich enkele welten geleden voor. Het werd een feestelijke rit; Elzen
en de laatste Hazelaars bloeiden, Madeliefjes sierden het gras en de rietzomen lichtten als
goud op in de warme zon. In de tuintjes vlogen de eerste vlinders boven de crocnsjes en de
winterheide en de vogels zongen of het mei was. Toch was het nog lang geen mei: de echte
zomervogels, die soorten dus die alleen naar ons land ltomen om hun jongen groot te brengen, ontbraken in het koor. Tot . . . er ineens, ergens tussen Vaassen en Epe een echt zomergeluid uit een bosje opltlonk. Even goed luisteren: ja hoor, de eerste Tjiftjaf meldde zich.
Bijna altijd is dat het eerste vogeltje van al die kleine zangertjes die het lentekoor ltomen
versterken in het voorjaar. Als we de eerste Tjiftjaf weer horen vinden we het echt lente
worden. Dat was dit jaar op 13 maart. Tenminste voor ons. Anderen, zo bleek later, hadden
hem al een paar dagen eerder gehoord. Misschien U ook wel, al dan niet bewust.
Vorig jaar kwam de eerste melding van een Tjiftjaf al op 3 maart. Van jaar tot jaar verschilt die datum natuurlijk, maar meer verschil dan een week zit er meestal niet in. Het
merkwaardige is, dat wanneer je de eerste Tjiftjaf hebt waargenomen, er binnen enkele dagen overal Tjiftjaffen te horen zijn.
Het lijkt of ze in enorme aantallen omstreeks dezelfde tijd ons land bereiken. Misschien
heeft dat wel te maken met een gunstige windrichting op een bepaalde hoogte in de lucht.
Het is bekend dat trekkende vogels, maar ook zelfs trekkende vlinders, graag gebruik maken
van voor hen gunstige stromingen en deze ook opzoeken.
Onze Tjiftjafjes overwinteren meestal in Zuid-Europa en Noord-Afrika tot het tropische
gebied toe. Door zijn uiterlijk is de Tjiftjaf niet gemakkelijk te herkennen. Er zijn veel zomerse zangertjes die er erg veel op lijken. Zodra hij echter zijn monotone, maar vrij luide
liedje laat horen, is alle twijfel weg. Hij roept voortdurend zijn eigen naam, met af en toe
een enkele "verspreking" er tussendoor. Verder maakt hij nog een heel lief zacht en vragend
geluidje, maar dat doen ineer van die zangertjes.
De vogel die qua uiterlijk het meest overeenkomt met de Tjiftjaf is de Fitis. Deze verschijnt meestal wat later. Behalve de zang verschilt de kleur van de poten (bij Tjiftjaf donkerbruin, bij Fitis lichter). Andere ltenmerken zijn alleen aan een gevangen ;egel te ondersc6eiden.
Maar dat is hier natuurlijk
niet aan de orde, tenzij U
een dood exemplaar vindt.
Het is aardig te weten dat
ook in andere landen de naam
van de vogel op zijn zang lijkt:
de Engelsen noemen hein
''chifrchaff' en de Duitsers
'~iipzaip~.
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Misschien dat U nu, met
een klankaanduiding in drie
talen gewapend, in h; veld de
Tjiftjaf kunt herkennen! Met een
goede"vogelaar op stap gaan helpt
nog beter.
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Wit met adertjes
n oude bossen beginnen nu de tere bloempjes te bloeien van
I
de Witte klaverzuring. De lichtgroene plantjes hebben, hoe
teer ze ook lijken, vorst en regen van de afgelopen winter overleefd. Ze bleven de hele winter groen. Nu het afgevallen blad van
de bomen wat verrot is en inklinkt, zijn ze weer duidelijk zichtbaar
geworden.
De blaadjes lijken op die van klaver, maar klaver in een tijdens
de zomer donker bos lijkt wat onwaarschijnlijk. Dit plantje met
klaverblaadjes is dan ook geen echte klaver, maar een klaverzuring. Is het dan familie van de zuring? Nee, ook al niet. Het
hoort tot een heel aparte familie: de Klaverzuringfamilie.
De bloempjes zijn ook heel anders dan die van klaver of zuring. Bij donker weer hangen ze als witte klokjes omlaag,
inaar bij een lentezonnetje staan ze rechtop en wijd open. We
zien in de tere witte bloempjes dan ook de fijne roze adertjes,
waardoor het vijfbladig bloemsterretje helemaal wat roze
lijkt. Eens vonden we zelfs een geheel roze exemplaar.
De manier waarop de bloempjes van de Witte lclaverzu- Wi TT€ KLAVERzu RIPiG
ring op licht reageren lijkt veel op die van de bekende
Bosanemoontjes, waar ze wel wat op lijken. De klaverachtige blaadjes vertellen echter meteen, dat we hier met een ander plantje te maken hebben. Net als bij de echte klaversoorten
zitten de drie hartvormige blaadjes, die samen het eigenlijke blad vormen, aan de top van de
bladsteel. 's Nachts vouwt elk blaadje zich dicht en alle drie samen klappen ze omlaag. Ook
gewone klaver doet dat. We noemen dit wel de slaapstand. Om ongewenste uitdroging te
voorkomen nemen de blaadjes van de klaverzuring ook bij felle zon deze slaapstand aan.
De Witte klaverzuring is eigenlijk een echte schaduwplant, die zich in erg donkere bossen
nog kan handhaven, maar verdwijnt als het bos gekapt wordt. Dat planten als Bosanemoontjes veel beter tegen zomerzon bestand zijn, blijkt wel uit het feit dat deze, waar bossen en
houtwallen al tientallen jaren verdwenen zijn, nog steeds volop bloeien.
Waarom dat woord "zuring" in de naam? Dat is snel te proeven door even een blaadje in
de mond fijn te drukken. Het smaakt zuur. Het bevat oxaalzuur. De Latijnse naam wijst hier
ook op: Oxalis. Soms bloeit het plantje niet of met heel weinig bloempjes, maar toch kan het
vruchtjes vormen. In kleine bloemknopjes, die nooit opengaan, vindt toch bevruchting
plaats. Zulke verborgen bloempjes noemen we "cleistogaam". Er zijn meer plantensoorten
die cleistogame bloemen vormen. Misschien vindt de Witte klaverzuring hierin de mogelijkheid in dit vroege jaargetijde, wanneer er nog weinig insecten vliegen, toch zaad te vormen.
Enkele vliegjes zagen we het afgelopen weekend wel op de bloemen.
Belangrijke organen voor overleven en verspreiden zijn ook de dunne wortelstokjes die onder de strooisellaagverborgen zitten.
Behalve de Witte klaverzuring die we hier en daar in oude loofbossen en in houtwallen op
de Veluwe kunnen vinden kent menigeen een populair familielid, dat als zogenaamd "Geluksklavertje" in potjes te koop wordt aangeboden. Het heeft meestal roze bloempjes en het
vertoont dezelfde eigenschappen als zijn wilde familielid. Ook dit is dus geen klaver maar
een klaverzuring. En of het geluk brengt? Het is te proberen. In elk geval is het een aardig
plantje.

Wit met een beetje paars
Schreven we vorige week over de Witte klaverzuring, vandaag is een ander bosplantje met
witte bloemen aan de beurt. Iedereen kent de Bosanemoon. Tere stengeltjes dragen witte
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bloempjes, nogal groot voor zo'n tenger plantje. In het begin van de
bloei hangen ze nog een beetje en laten hun wat paars aangelopen
buitenkant zien. Later staan ze rechtop: de bloemen als witte
sterren uitgespreid. Een kransje van drie sterk verdeelde blaadjes
zit een eindje onder de bloem: daaraan kun je de meeste anemonen herkennen. Het plantje komt elk jaar op uit een dun,
breekbaar wortelstokje, dat ondiep in de losse bosgrond
wortelt.
Bosanemoontjes en Witte klaverzuring zijn helemaal
geen familie maar in een aantal opzichten lijken ze op
elkaar: witbloeiende, tere voorjaarsplantjes in het bos
met ongeveer dezelfde levenswijze.
Ga je eens beter op de groeiplaatsen letten, dan zie je
toch verschillen. Ze groeien allebei graag in oudere bossen op goede, liefst wat vochtige grond. Waar ze samen
groeien zijn de anemonen in de meerderheid. Er zijn
bossen zo vol anemoontjes, dat er in april een ijle
witte deken over de bodem lijkt te liggen. Daarvoor BO>RN LH0Q.w
moet je dan niet op de meestal te arme, droge grond
van het Veluwse heuvelland zijn.
De klaverzuring is tegen schrale grond en droogte wat beter bestand dan de Bosanemoon.
Ik ken nogal wat plekken waar de klaverzuring het bos in z'n eentje moet opfleuren. Graag
staat die ook aan de voet van of zelfs in oude boomstronken.
De geschiktste groeiplaatsen voor anemonen liggen in onze streek in het overgangsgebied
"tussen heuvels en rivier", preciezer: het stroomgebied van de Oostveluwse beken. Vooral
in hakchoutwallen voelen ze zich thuis en dan vaak samen met de klaverzurinkjes. Maar dat
is voor een groot deel helaas verleden tijd. Het weinige dat er van de hakhoutwallen rest is mede als gevolg van de veranderde landbouwmethoden - vaak gedegradeerd tot vuilnisbelten en bramenwildernissen.
Wat de lclaverzuring beslist niet kan, kan de Bosanmoon wel: groeien in het volle licht. Het
is altijd verrassend, ineens de rand van een weiland of een wegberm vol met witte sterretjes
te vinden. Soms is aan te tonen, dat er op die plaats vroeger een houtwal was; soms is die er
zeker niet geweest, zoals langs de oever van het kanaal, tussen Heerde en Epe.
Wie de Bosanemoon als tuinplantje kent, weet ook uit eigen ervaring dat de tere wortelstokjes een taai leven hebben en soms na jaren met een anemonenbloempje op een onverwachte plek kunnen verrassen.
Toch hebben de anemoontjes en klaverzuringbloempjes het niet gemakkelijk. Ik heb in de
ruim vijftig jaar dat ik op de Oost-Veluwe naar planten kijk, zeker de anemoontjes op heel
wat plaatsen zien verdwijnen en maar een doodenkele echt nieuwe groeiplaats gevonden.
We moeten dus als streekbewoners zuinig zijn op deze juweeltjes, als we ze willen behouden. De vraag is hoe je dat effectief doet.

De Mandarijneend, een juweel uit Oostazië
et zien van een Mandarijneendenpaartjeis altijd weer een belevenis. Niet omdat ze
hier nu zo zeldzaam zijn, maar meer om het prachtige verenpak van het mannetje.
H
Oorspronlcelijk zijn ze inheems in Oost Azië, onder andere in China. Betroffen de eerste
waarnemingen van deze eendensoort hier hoofdzakelijk ontsnapte dieren uit verzamelingen,
nu kunnen we spreken van een echte vestiging van deze voor Nederland nieuwe soort.
Is in de Atlas van de Nederlandse broedvogels - resultaat van onderzoek gedurende de jaren 1973-1977 - nog sprake van drie tot acht broedparen in Meyendel (Zuid Holland); tegenwoordig komen we de vogels regelmatig tegen.
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In het kleurige verenkleed van het mannetje vallen
vooral de lange zwart-oranjc kuif, de rode snavel cn
de typischc oranje "zijzwaarden" op, die oiiihoog
siekcn uit de vleugels. Ilet wijfjc htcli echte
schiitklciircn: bruingrijs met witte vlekjes.
'
Opvallend is alleen een smalle witte tekencng om het oog, en een witte kin.
Onze streek met beekjes, vijvers en meertjes in een bosrijke omgeving is uitermate
geschikt voor het nestelen van MandaFijneenden. Ze broeden namelijk in
holle bomen bij water. Ook grote nest- C C C
kasten wordengebruikt, evenals holten
tussen boomwortels. Dat een nest wel
op tien meter hoogte kan liggen is geen
f i H 0~ ~9 E ti,^ D LM
bezwaar. De jongen laten zich, zodra ze
naar beneden vallen. Hun
droog zijn,
uitermate dikke donsvacht beschermt ze wel. Onder aanvoering van moeder eend wandelen
ze daarna naar het water.
Water- en moerasdiertjes en waterplanten, langs begroeide oevers vergaard, vormen het
voedsel in de broedtijd. In herfst en winter eten ze ook eikels en beulcenootjes.
In de broedtijd leven ze heel verborgen. Pas als ze met de jongen gaan rondzwerven worden ze meer gezien. Daardoor is het moeilijk de aantallen broedgevallen vast te stellen.
In deze streek is de Mandarijneend zonder twijfel een echt gevestigde wilde soort geworden. We zien ze tot in tuinvijvers toe. Ook in het Apeldoorns Kanaal, de Grift, de plassen
van het Kievitsveld en de weteringen worden ze geregeld waargenomen. Tientallen wilde
paartjes broeden in elk geval zeker op de Noordoost Veluwe.
c
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Een vroeg blauwtje
isschien heeft U er op een van de mooie lentedagen al een gezien? Zon klein hevlindertje, dat op een beschutte plek in de tuin rondfladderde. Alleen als
Mmelsblauw
er zon is willen dagvlinders vliegen. Eén wolkje voor de zon
.9

is dan ook meestal voldoende voor zo'n blauwtje om zich
weer snel te verstoppen.
De blauwtjes die we in onze streek nu zien vliegen kunnen
alleen de zogenaamde Boomblauwtjes zijn. Er komen nog wel
andere soorten blauwtjes op de Noord Oost Veluwe voor, maar
die zitten nu nog in hun pophuid, waarin ze de winter doorbrengen. Ze kruipen daar pas later in het jaar uit.
Boomblauwtjes zien we al in april. Ze werden vroeger "Vuilboomblauwtjes" genoemd. Behalve dat die naam niet zo aardig
klinkt, is hij ook niet helemaal juist. Men meende aanvankelijk dat de Vuilboom de belangrijkste voedselplant
voor de rupsjes van dit blauwtje was. Nu weten we dat
hun rupsjes net zo goed van Klimop, Hulst, Buddleja en
nog andere struiken en planten kunnen leven. We zien de
Boomblauwtjes dan ook geregeld bij onze Klimop rondvliegen. Hun rupsjes eten graag de jonge Klimopblaadjes. De zomergeneratie snoept van de bloemknoppen. De vlindertjes zoeken nectar op allerlei tuinbloemen.
Nog een andere naam voor het Boomblauwtje is "ZilverblauwB O O M A L l ? r U W ï J t s tje". Die laatste naam wijst op de achterkant van de vleugens; die
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zijn namelijk zilvergrijs met een vaag blauw waas. Dat is uiteraard alleen bij een rustend
vlindertje te zien, dat de vleugels opgeklapt heeft. We zien dan ook de fijne zwarte stipjes
waarmee het lichte vleugelvlak versierd is.
Om de verschillende soorten blauwtjes uit elkaar te kunnen houden moet je altijd goed de
onderkant van de vleugels bekijken. Vaak zit daarin het enige verschil. Gelukkig heeft het
Boom- of Zilverblauwtje in april nog geen concurrentie van andere blauwtjessoorten.
Als we het geluk hebben het levendige Boomblauwtje even met uitgespreide vleugeltjes te
zien zitten zonnen, kunnen we meteen ontdekken of we met een mannetje of een vrouwtje te
doen hebben. De mannetjes hebben een smal zwart zoompje langs de voorvleugels. Bij de
vrouwtjes is dit een brede, zwarte band. Maar hun zilvergrijze achterkanten zijn gelijk.
Behalve in onze tuinen zien we blauwtjes nu ook aan zonnige bosranden bij houtwallen.
Vlinders hebben - net als vogels - vaak een vast territorium, een meestal vrij beperkt gebiedje dat ze tegen indringers verdedigen. Zo klein en zwak als ze zijn stuiven ze menigmaal op
veel grotere vlinders of andere dieren af om die te verjagen.
Wat we de vorige zomer zagen deed onze bewondering voor de kleine Boomblauwtjes nog
toenemen. Er huisde, als de zon niet scheen, zo'n blauwtje in de Klimop vlak naast ons keukenraam. Als de zon op de bladeren ging schijnen kwam het tevoorschijn. Toen er op een
morgen een flinke knaap van een libel langs vloog "schoot" ons blauwtje uit de IClimop tevoorschijn en we zagen tot onze verbazing dat de grote insectenrover voor het blauwtje de
wijk nam! Een enorme prestatie in onze ogen.
Al kijkend naar de dingen vlak om je huis ontdek je telkens weer nieuwe wonderen.

n weinig tuinen ontbreekt tegenwoordig een nestkastje. Hoewel er vele soorten en maten in deze
I
vogelbehuizingen zijn, hebben de meeste mensen
een houten mezenkastje. Wel dertien eitjes per
L
broedsel kan een mezenpaartje daarin verzorgen.
Nu is er nog een andere vogel die graag in mezenkastjes broedt. Dat is de Bonte vliegenvanger, een
1. BOMT VLI LGLN\IAN GLR
donkervogeltjemeteenwitvoorhoofdeneenwit
¶.BOOMI.\OMNLLKON\IJC~N
vlekje op de vleugel. Alleen heeft het de pech eerst
uit Afrika te moeten komen, waar het de winter doorbracht. Bij aankomst in ons land, in april, vindt hij de meeste mezenkastjes al bewoond. Het gebeurt dan wel dat een mezenpaartje door Bonte
vliegenvangers wordt verjaagd. Er wordt een nieuwe laag nestmateriaal bovenop het mezenlegsel aangebracht, waarop het
vliegenvangerwijfje haar eigen eitjes legt.
De verwoede gevechten tussen mezen en vliegenvangers
spelen zich meestal in de eerste ochtend-uren af, zodat wij
bij het opstaan de nestkast ineens door andere vogels bewoond zien.
Bij houten nestkastjes gebeuren wel meer onvenvachte dingen. Wanneer bijvoorbeeld het vlieggat te klein
is voor de adspirantbewonders, hakken die net zolang tot het gat groot genoeg is. Ringmussen lukt dit
heel goed, tenzij er rond de opening een metalen
plaatje is aangebracht. Het is trouwens net zo leuk om eens Ringmussen in je kastje te begroeten. We zien deze mussensoort, waarvan mannetje en vrouwtje gelijk gekleurd zijn,
vooral in de open buitengebieden.
Een minder prettige ervaring is het, als we een Grote bonte specht bezig zien jonge vogel-
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tjes door het vlieggat naar buiten te trekken. Zulke dingen gebeuren in de natuur geregeld.
Als een specht uit een boom een dikke keverlarve peuzelt, vinden we dat prima, maar als hij
aan "onze" meesjes komt, vinden we dat gemeen.
Een totaal andere ervaring is liet als een nestkastje bewoond wordt door een hele familie
hommels. Vogels krijgen dan geen kans meer binnen te komen; ze worden door een angstaanjagend gebrom verjaagd.
Een dikke hommelkoningin is eerst begonnen in een oude, of pas door vogels verzamelde,
vulling van pluisjes en donsveertjes in de nestkast een paar cellen van was te bouwen voor
haar eerste broed. Al in de vorige zomer waren haar eieren door een hommeldar bevrucht.
Ze kan het in haar lichaam opgeslagen sperma naar behoefte over de te leggen eitjes verdelen. Ze maakt ook fraaie honingpotten van was om de door haar verzamelde honing in op te
bergen, als voedsel voor de larven en zichzelf.
De hommelsoort die graag in nestkastjes woont is de Boomhommel. Net als voor vogels is
zo'n kastje de vervanging voor een boomholte. De Boomhommel is een mooie grote hommelsoort (vooral de koningin is fors), met een wollig bruin borststuk en een zwart achterlijf
inet een wit uiteinde. Zodra de eerste larven volwassen hommels zijn geworden gaan deze,
net als Honingbijen, de koningin helpen met de nestbouw en het verzamelen, en het verder
verzorgen van het broed. We zien ze dan in- en uitvliegen. Het zijn interessante dieren. Ze
zullen U geen kwaad doen, zolang U de nestlcast dicht laat en niet vlak voor de vliegopening
gaat staan.
In de nazomer is het hele hommelvolk uitgestorven en de nieuwe koninginnen hebben een
schuilplaats voor de winter gezocht op een andere plek. Misschien vindt U, wanneer U de
nestkast in de winter schooninaalct, behalve het oude hommelnest nog een verzameling kleine larfjes en coconnetjes van wasmotten, de natuurlijke opruimers van de wascellen.

Deens Lepelblad

n ~ ~ n L.LPELBLAD
.5

p weg naar de Achterhoek merkten we een wit
waasje op, dat zich in de berm langs de autoweg
O
vertoonde. Het moesten vele duizenden kleine witte
bloempjes zijn. Het witte strookje was vrijwel overal
aanwezig waar de bermen zandig waren.
Weer op de terugweg stopten we op een parkeerplaats op de Veluwe om het fenomeen nader te bekijken. Ook daar stond het langs de kant. Het bleek
een strook pietepeuterig kleine plantjes met witte
bloempjes te zijn, het zogenaamde Deens lepelblad. Het
groeide hier sainen met grote plakkaten van Muurpeper.
Die beloven straks weer een nieuwe bermversiering te
worden en dan met heldergele bloempjes.
Wegbermen zijn soms een bron van vermaak op plantengebied. Dat blijkt nu weer uit die duizenden plantjes
van het Deens lepelblad.
Het Deens lepelblad is een laag plantje van vijf tot
vijfentwintig centimeter hoog. De planten ontkiemen
vóór de winter en kunnen daarom al in aprilimei
bloeien. De bloemen zijn wit en de vier kroonbladeren staan in lmisvorm. Staat de plant in volle bloei, V ~ L I L ~ ~ . \lec q r o ob
dan zijn daartussen de groen tot roodbruinachtige
kelkblaadjes te zien. Er zijn zes meeldraden; in het midden zit de stamper. Op grond van
deze bloeikenmerken brengen we het Deens lepelblad onder bij de familie van de Kruisbloemen.
De blaadjes aan de stengel lijken in omtrek wel iets op een kleine lepel met een aantal min
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of meer spitse tanden aan weerzijden. Het geheel is enigszins driehoekig (zie tekening).
Het Deens lepelblad is in Nederland vrij algemeen langs de kust. Men kan het daar tegenkomen in de duinen, langs paden, op en langs zeedijken. Maar sinds het begin van de jaren
tachtig heeft de plant een sprongetje gemaakt en ineens (hoe ineens?) is zijn beperkte groeigebied enorm uitgebreid. De plant verscheen op een gegeven moment in die zones langs de
snelwegen, die iets meekregen van het pekelwater dat 's winters wordt gestrooid. Volgens
horen zeggen staat de plant vaker in de middenberm dan in de zijbermen, doordat het zoute
water in de middenbermen langer blijft staan. Vandaar ook het zonegewijze voorkomen.
Wij constateerden dit feit ook.
Ga het Deens lepelblad niet bekijken langs de snelweg, want in onze omgeving is de plant
in elk geval te zien langs het Apeldoorns Kanaal tussen Epe en Heerde. Op bepaalde plaatsen staat hij daar al enkele jaren massaal. Meestal zijn de plantjes een centimeter of vijf
hoog. Als U eemaal weet hoe het plantje er uitziet, zult U ze ook langs de snelweg wel opmerken.
De naam lepelblad is al verklaard en Deens dient ter onderscheiding van Engels lepelblad,
dat ook in ons land voorkomt, maar meer "Engels georiënteerd" is, wat het voorkomen betreft. Ook heeft het Engels lepelblad vreemd genoeg niet de uitbreidingssprong naar de snelwegen gemaakt.
Dit geeft aan hoe klein de oorzaak kan zijn dat een bepaalde plant ergens al of niet voorkomt. Waarom Deens lepelblad wel- en Engels lepelblad niet langs de snelweg? Onze wegbermen hebben kennelijk juist dát aspect, dat wel aantrekkelijk is voor Deens- en niet voor
Engels lepelblad. Langs de kust komt Engels lepelblad ook op ziltere plaatsen voor dan het
Deens lepelblad.
De wetenschappelijkenaam is Cochlearia danica. Cochlear is Latijn voor lepel (naar de bladvorm), zodat de wetenschappelijke naam op dezelfde manier verklaard kan worden als de
Nederlandse.
Wie het kaartje van deze plant in de Atlas van de Nederlandse Flora (deel 2) bestudeert
(naar de toestand van omstreeks 1980) zal het algemeen voorkomen langs de kust zien en
daarnaast de eerste resultaten van de uitbreiding. De Noord Veluwe was toen echter nog niet
bereikt, maar dat is inmiddels veranderd.

Let op het Oranjetipje
o tegen Koninginnedag plegen in veel tuinen en menig plantsoen oranje tulpen, violen, voorjaarsviolieren en wat er al niet meer aan oranjekleurige bloemen gekweekt
Z
wordt, te bloeien.
Al die door de mensen zo goed berekende bloeitijden dreigen soms door een warme maartmaand niet zo best te kloppen. Maar dat maakt het tuinieren juist boeiend. De natuur is altijd
weer anders!
Grappig is dat de enige dagvlinder met echt oranje in de vleugels toevallig meestal omstreeks 30 april vliegt, maar dat deze ook al vroeger is verschenen. In midden maart vlogen de
eerste Oranjetipjes, zoals deze vlindertjes heten, al rond.
Het Oranjetipje is een wit vlindertje met een spanwijdte van ongeveer 4.2 cm. Aan de toppen van de witte voorvleugels draagt het een fel-oranje vlek, aan de voorrand keurig afgebiesd met een smal zwart bandje. Het oranje is ook bij een voorbij vliegende vlinder heel
goed te zien.
Het oranje komt alleen bij de mannetjes voor. De wijfjes lijken net witjes. Alleen de achterzijde van de achtervleugels is merkwaardig gevlekt met een soort zwart-groenig blokjespatroon. Datzelfde patroon hebben de mannetjes ook. Men noemde ze om deze tekening
vroeger wel "Peterselievlinders". Rustende Oranjetipjes met opgeklapte vleugels hebben er
een prima schutkleur aan.
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Oranjetipjes zijn voor het opgroeien van hun rupsekinderen afhankelijk van bepaalde voedselplanten.
Eén ervan is de Pinksterbloem. Ook deze kwam dit
jaar vroeger dan normaal in bloei. De Oranjetipjes
reageren voor het uit de pop komen blijkbaar op
dezelfde serie warmte~rikkelsals hun voedselTn
planten! Dat luistert iok heel nauw, want het
vrouwtje moet de eiSes op de plant leggen
voordat uit de bloemen de vruchten gaan groeien. De rupsjes leven namelijk vooral van de jonge vruchten. Er is nog een plant van dezelfde familie (de familie van de Kruisbloemigen) waar eieren op gelegd worden; dat is LOOK-zónder-look.
Het komt nu net in bloei. De merkwaardige naam
dankt de vlant aan de sterke uienlucht (denk aan \
bijvoorbeeld Bieslook) die vrij komt als de bladeren gekneusd worden. Het is echter helemaal
geen uiesoort. We vinden het Look-zonderlook op niet te arme grond aan bosranden en
houtwallen.
Nòg zo'n familielid van de Pinksterbloem is
de Judaspenning met zijn dieppaarse bloemen.
Ook op deze in menig tuin groeiende plant
schijnt het Oranjetipje een enkele keer eieren af
te zetten.
Dat wij elk jaar wel Oranjetipjes in onze tuin
zien is geen wonder, want alle drie de voedsel~,
plantenkoeien er volop. Een Oranjetipje, nectar zuigend uit de paarse Judaspenningbloe,,. . , ,.- t 1. M A N LW-oud
R4P1J I Y J.G
men is een hoo~tevuntwaar we elke iaar met
spanning naar &kijken.
De vlinder bezoekt ook wel andere tuinplanten voor honing, zoals Arabis en Aubrieta (ook
Kruisbloemigen).

"

wi

Op de rug getikt
bb~erbertjes"noemde een kennis van ons de aardige struikjes die allenvege in tuinen en
plantsoenen zijn te vinden. Een leuke naam voor deze soorten van de familie die
"Berberis" heet. Ze hebben aardige rondachtige bloempjes. Omdat de struiken allemaal nogal stekelig zijn, worden ze veel toegepast op plekken waar men een versperrende haag wil
vormen. Er zijn vormen met ovale, met hulstachtige, ja zelfs met naaldvormige blaadjes.
Wie ondanks de stekeligheid eens een takje Berberis plukt kan er aardige dingen aan ontdekken. De stekels zijn eigenlijk blaadjes die een andere functie hebben gekregen. Uit hun
oksels ontspruiten nieuwe korte takjes met gewone groene blaadjes.
De bloempjes, meestal aan trosjes, zijn helder geel, soms zelfs oranje. Bekijken we een
open bloempje nauwkeurig, dan zien we er een zestal meeldraden in die plat tegen de kroonblaadjes gedrukt liggen.
Nu gaan we even een insect nabootsen, dat met zijn snuit of tong op zoek is naar honing op
de honingklieren onderin de bloem. We steken een stevig sprietje in de bloem en prompt
buigen er een paar meeldraden naar de stamper toe en vinden op hun weg ons sprietje. Ze
bewegen echt! Zo wordt het stuifmeel op een insectekop of -rug "getikt". Dat insect kan dat
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dan weer overbrengen op de stamper van een andere
berberisbloem. Een echt bestuivingsmechanisme dus,
dat we zelf in werking kunnen stellen.
In het wild komt in Nederland maar één soort
Berberis voor, die dan ook een Hollandse naam
heeft, namelijk Zuurbes. Ze krijgen langwerpige rode besjes. In de duinen kunnen deze
Zuurbessen tot ondoordringbare struiken
vol sierlijk gebogen en rechte twijgen
uitgroeien.

B' ;

Er is nog een struik die een spectaculair bestuivingsmechanisme bezit, dat is C
Brem. In tuinen bloeit al weken een
kleinbloemige soort, die hier niet in het
wild voorkomt. De kruidige geur van zijn
bloemen is onmiskenbaar. Er zijn soorten met
witte, lichtgele, gele, tweekleurige en zelfs purperen bloemen in de handel.
In het wild komt nu ook de gewone Brein in
bloei. Prachtige struikjes zijn het, met aan de lange groene takken massas heldergele bloemen.
Ze zijn het sieraad van onze zandstreken. De
kleine blaadjes, die elk uit drie delen bestaan, vallen in het niet bij de forse bloemen.
Vooral in de morgenuren kunnen we zien
dat niet alle bloemen er hetzelfde uitzien.
Sommige vertonen duidelijk een groot bo- '.
venblad, die de vlag genoemd wordt, en
daaronder hangt als een bootje de zogeA
,,
naamde kiel, waaruit een krullerige massa
omhoog steekt. Dat zijn tien meeldraden
en een stamper. Opzij hangen nog twee
bloemblaadjes: de zwaarden. Zo'n
bloem heeft bezoek gehad van een hommel. Andere bloemen maken een veel
I.DRLM A .VLAG
compactere indruk. De ltiel zit verborB+ZWAARDEPk
gen tussen de zwaarden en is nog helemaal dicht.
C .14lEL
We gaan weer even voor insect spelen.
2.BERBER15:
A.BLOEM
Nu nemen we een dik potlood en drukMEP-LDRAAD
lten de zwaarden uiteen en de kiel om- B,CEPQLL%ELDE
laag. Meteen schiet het hele bestuivingsmechanisme uit de ltiel tevoorschijn.
Ook nu tikken de meeldraden en de stamper op de mg van het bezoekende insect (in de
vorm van dat potlood).
De Brem wordt meestal door hommels bezocht.
Aan het eind van de'dag vinden we nauwelijks onbezochte bloemen meer. Dat dit systeem
werkt, bewijzen de vele zwarte peulen die we in de zomer aan de Brem zien. In de warme
zomerzon springen ze hoorbaar open. Dan kan het "luietteren" in zo'n bremstruik.
Bijzonder mooi kan men al die bewegende bloemdelen zien door een eenvoudige loep, een
attribuut dat U eigenlijk altijd op zak zou moeten hebben.

:
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Leliehaantjes lusten alleen maar Lelies
nltele nieuwe lelieltnollen, in het voorjaar geplant, kwamen
E
prachtig op. Hun sterke spruiten ontplooiden zich snel
tot forse, dicht bebladerde lelieplanten.
Maar toen ging het ineens minder goed met ze. Ze kregen
gaatjes in de bladeren; eerste kleine, maar spoedig regen
die gaatjes zich aaneen tot er hele stukken uit de bladeren verdwenen.
Al gauw zagen we de daders: een paar schitterende,
lalaode torretjes vraten met gestage ijver onze lelies
op. Wat doe je in zo'n geval? Wil je alleen de lelies sparen dan is het eenvoudig: zoek alle duidelijk zichtbare kevertjes op de lelie en vernietig ze.
Maar als je deze prachtige wezentjes even goed
belceken hebt, doe je dat niet graag.
Een tweede mogelijkheid is dan die van een
verbanning naar verre oorden, ergens naar een
bos of zo.
Na enig speurwerk in insectenboeken kwam
we erachter dat dit kevertje, dat de naam "Leliehaantje" draagt, alleen van lelies en hun naaste verwanten kan leven. Ook de jongen van
deze "vreet-zame" rakkers eten uitsluitend van lelieblad.
Die larven hebben een grappige wijze om zich te vermommen: ze dragen hun uitwerpselen
op hun rug mee en lijken zo korreltjes aarde.
Als we hun verbanning naar een bos voor kevertjes gunstig wilden doen verlopen, moesten
er in zo'n bos dus lelieachtige planten staan. Kon dat? Natuurlijk wel, Salomonszegels bijvoorbeeld, of Dalkruid.
We namen de proef gewoon in eigen tuin door alle Leliehaantjes, toen ze nog geen nageslacht hadden, te vangen en over te zetten op Salomonszegels en Lelietjes der dalen, die in
onze tuin overvloedig aanwezig zijn. Met succes: de lelies gingen fraai bloeien, de Salomonszegels en Lelietjes der dalen komen elk jaar weer gewoon op en de ltevertjes eten het
door ons aangeboden voedsel net zo graag.
Menigeen zal zich afvragen wat het nu voor zin heeft zo zorgvuldig met die vreterige kevertjes om te springen. Dat heeft alles te maken met een gevoel van verwondering en bewondering, als je zo'n diertje eens rustig, liefst met een loep, bekijkt: het rode lijf heeft allemaal ldeine putjes in de schilden; de poten en het kopje met de fijne sprieten zijn pikzwart,
wat er heel mooi bij staat.
We ontdekten ook nog iets grappigs toen we een paar kevertjes op de hand hadden. Bij
verontrusting piepten ze heel fijntjes. Wie verwacht dat nu van zo'n klein kevertje?
We merkten ook dat de Leliehaantjes zich snel lieten vallen als je ze van de plant wilde
pakken. Het was dan moeilijk ze tussen de plantjes onder de lelies terug te vinden. Een
mooie verdedigingstruc dus, die veel torretjes toepassen.
Wonderbaarlijk is ook dat veel insecten helemaal gespecialiseerd zijn op één plantenoort
of plantenfamilie. Ook bij insecten die van levende prooi leven is dat vaak zo.

Kleine ballonnetjes
ls in juli de bosbessen rijp zijn weten veel mensen deze lekkere wilde vruchtjes best
A
te vinden. Gewapend met busjes en emmertjes trekken hele families ervoor het bos
in. Waar vnichten zijn inoeten eerst bloemen zijn geweest. maar wie merkt de bloemen van
de Blauwe bosbes ooit op? En toch zijn haar bescheiden bloempjes eigenlijk heel inooi.
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Waar veel van deze struikjes groeien zijn nu, begin
mei, de bossen voorzien van een fraai lichtgroen
tapijt. De struikjes die de hele winter kaal waren,
zijn plotseling vol in het blad gekomen. Gelijk
met het ontluiken van het blad aan de bosbessenstruikjes komen de bloempjes in bloei. Kleine ballonnetjes lijken het wel, doorschijnend
lichtgroen met een fijnroze waasje overtrokken.
Ze hangen omlaag aan de verse takjes en de onderkant vertoont een kleine opening. Daaruit komt
een dunne stamper tevoorschijn, tussen vijf kleine,
omgebogen slipjes door.
Een loep is, zoals eigenlijk altijd, een prima
hulpmiddel om alle details van deze bescheiden \rr:
bloempjes nog beter te kunnen bewonderen. Eigenlijk lijkt het ballonnetje al een beetje op een
bosbes. Maar schijn bedriegt hier. De eigenlijke
bes ontwildcelt zich uit het kleine groene "fittinkje" waar het roze lampje aan hangt. Het
tere ballonnetje zelf valt na de bloei af, samen
DLRUWe B05Be~
met een kluitje meeldraden en een restje nectar,
die in de bloem verscholen zitten. Alleen de
stamper blijft aan de plant, samen met het vruchtbeginseltje. Als je het tere bloempje voorzichtig openmaakt zie je de nectar nog vaak glinsteren. Het is deze nectar, waar onder andere dikke hommels op afkomen. Ze dragen zo bij aan de komende oogst van bosbessen. Een
goed bosbessenjaar is namelijk niet alleen afhankelijk van een rijke bloei in het voorjaar,
maar ook van voldoende activiteiten van bloembezoekende insecten in het bos. Omdat die
weer afhankelijk zijn van het weer, kan een koud voorjaar ook nadelig zijn voor de vruchtvorming.
Wat insecten betreft is het ook de moeite waard met zonnig weer op een mooi groen vlindertje te letten, het Groentje, dat haar eitjes in onze streken graag op bosbessen legt.
De bosbessen die nu bloeien tussen het prille blad zijn Blauwe bosbessen. Maar we kunnen
soms in hetzelfde bos bosbessestruilcjes aantreffen met donkerder, wat glimmend blad. Dit
blad is duidelijk niet zojuist uit de knop gekomen maar al ouder. Het is van de zomer en
winter groenblijvende Rode bosbes ofwel Vossebes. Het blad heeft een helemaal gladde bladrand. Van hun witte bloempjes is nu meestal nog niets te bespeuren.
We hebben dus te maken met een bladverliezende Blauwe bosbes en een wintergroene
Vossebes. Bosbessen horen in de bossen te groeien, zo suggereert hun naam. Maar wie veel
op planten let zal opmerken dat vooral de rode soort zich ook graag in heidevelden en lcaalslagen vestigt. Ze kunnen daar hele groene veldjes vormen en zorgen nu voor een groene
noot in het nog zo grauwe heidelandschap.

Muziek in uw omgeving
aarom zingen de vogels? Ik weet het niet," schrijft Dr. Jac.P. Thijsse bij zijn mooie
vervolgt hij, "ze kunnen het niet laten.''
Hoe dan ook, de meeste vogelzang weerklinkt in de tijd van nestelen en broeden en in de
weken die daaraan vooraf gaan.
Soms gaat het daarbij duidelijk om de afpaling, de verovering van een eigen broedterrein.
Denk maar aan Roodborst en Winterkoning.
Dikwijls lijkt het toch niet meer - vooral bij terugkerende trekvogels - dan een blijde begroeting van de mooie voorjaarsdag in een vertrouwd terrein.

"W album "Vogelzang" "Maar dit weet ik wel,''

Het is niet zo gemakkelijk al die zanggeluiden naar
vogelsoort te onderscheiden. Eigenlijk moet je het in
het begin leren van een kenner, totdat je zoveel klanken en timbres, maten en trillers in je opgenomen
hebt, dat je op eigen kracht verder kunt gaan. Herkennen en nieuw ontdekken wordt dan een vreugdevolle bezigheid. Eventueel kan het beluisteren van
speciale grammofoonplaten, cassettebandjes e.d. nog
een handje helpen.
Zo'n nieuwe ontdekking deden wij bijvoorbeeld
eens in de eerste dagen van mei. Het vogeltje kenden
we, maar het grondthema van zijn zang viel ons pas
toen goed op. En dat betekende een gemakkelijker
waarneming in de volgende jaren.
Eerder dan half april kunt U hem niet verwachten,
maar nu, in mei, is hij alweer in onze streek aangekomen. U heeft dus alle kans hem te ontmoeten. Een
tweetonige variatie, daar gaat het om bij deze Bonte
vliegenvanger, die hier meestal een wit met donkerbruin verenkleed draagt in plaats van het meer gebruikelijke wit met zwart. Die twee tonen zijn overduideliik van verschillende hoogte en mooi helder.
Daar &heen wat trillinkjes en-aan het einde een BQpITE VL\EGEN v,A,jq~~p
welluidend, oplopend riedeltje.
Heel anders dan de tweetonige zang van de Tjiftjaf, waarbij je je kunt afvragen of de ene
toon echt verschilt van de andere; het klinkt allemaal wat zweverig. De maat daarentegen
staat vast: een tjif plus een tjef per seconde.
Heel anders ook dan het geluid van de Koolmees met zijn metaalachtig klinkende tweetonig zang. De mooie heldere toon van de Bonte vliegenvanger horen we vooral in het hogere
geboomte, waar natuurlijke gaten in de stam of een speciaal nestkastje als broedplaats kunnen dienen.
Toen de sneeuw dit jaar in februari gesmolten was, liet ook een Heggemus zijn liedje de
vrije loop. Het is minder opvallend dan dat van de Roodborst en de Winterkoning, maar
toch karakteristiek: een hoog, klingelig, niet heel lang aangehouden geluid.
De Heggemus heeft het vorig jaar in onze tuin gewonnen. Elk jaar wordt er gestreden om
één, blijkbaar uitverkoren plekje in een tamelijk saaie bontbladige struik, die tegen een muur
vlak bij het raam van onze huiskamer omhoog klimt. Van binnen uit kun je de gang van zaken lustig bekijken. Waarom deze plek? Is de mens minder gevaarlijk dan kat, Ekster of
Vlaamse gaai? Het blijft gissen. Hoe dan ook, er wordt elk jaar hard gevochten om deze
nestelplaats door Merel, Roodborst, Winterkoning en Heggemus. De toch dikwijls zo agressieve Merel verlaat het strijdtoneel altijd het eerst om uit te kijken naar iets geschikts in de
buurt. Maar de andere drie zijn hardnekkiger, zo zelfs, dat we één, twee nesten boven elkaar hadden: het mooie ronde van de Winterkoning, met een gat opzij, en het eenvoudige,
van boven open, van de Heggemus.
Twee jaar geleden won de Roodborst. Half maart begon hij te bouwen. Snorrend met zijn
vleugels "stond" hij voor de kleine opening waardoor hij met zijn nestmateriaal naar binnen
wilde dringen. Dat lukte lang niet altijd, omdat hij nu eenmaal beslist grote stukken dor
blad, zoals eikeblad, wilde gebruiken. Vele dorre bladeren kwamen tenslotte toch goed terecht en daarna werd het stil.
Eind april was het zover. Bij het langs lopen schrok je op van een opgewonden koor van
stemmetjes dat de broedplaats verried. Zang? Muziek? Zo zou je het niet kunnen noemen.
Effect had het wel: de ouders vlogen af en aan en na verloop van tijd fladderden de jongen
naar buiten.
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Vorig jaar hadden we dus een Heggemus. het vlieggat werd veel gemakkelijker gepasseerd, want geen dorre bladeren maar lcleine stukjes tak en mos waren favoriet. Ook nu weer
een een wijdopen gebekt koor van kale jongen en een voorspoedig vertrek te juister tijd.
De grote 20e eeuwse Franse componist Olivier Messiaen is in zijn lange leven zo gefascineerd geraakt door al die verschillende vogelgeluiden, dat hij ze veelvuldig heeft verwerkt
in zijn sproolcjesachtige, surrealistische composities. Maar daarmee komen we op een ander
terrein dan dat van onze vogels.
Terug naar de eigen omgeving, waar we het allemaal met eigen oren kunnen horen.

Gaatjes in de muur
interjasmijn, een roos en nu weer een
druif zijn de oorzaak van de vele gaatjes
W
in de muur. Die gaatjes zijn de overblijfselen van
waar eertijds de inuurduimen zaten, die twijgen
moesten vasthouden. Overal waar de roestige duimen verdwenen zijn zitten nu gaatjes. Ook een
klein stukje van de huismuur, dat op het zuiden
gericht is, bevat een aantal van die holletjes.
Er waren de afgelopen welcen maar een paar
schamele zon-uurtjes, maar áls de zon even op die
,.-.,
muur scheen waren er leuke dingen te zien: Een
enkele inooie blauwe vlieg kwam er uitgebreid
toilet maken, een paar kleine miertjes renden over
de heuvels en dalen van stenen en voegen. Een
minuscuul springspinnetje probeerde ze te pakken
door eerst doodstil op zo'n bewegend miertje te
loeren, er dan langzaam heen te sluipen, oin het
met een sprongetje te overmeesteren. Af en toe
botste een dikke hoinmel in een woeste vlucht bij-.
.&
na tegen de muur op. Zon en luwte maken dit ,*
plekje tot een toevluchtsoord voor zonminnaars.
-. . -- ----r(iTCP 9
Er vlogen ook kleine wilde bijtjes rond, met een
bruin wollig lijfje en vrij lange voelsprieten. Ze
leken niet op gewone Honingbijen. Behalve dat ze veel kleiner waren, misten ze de dotjes
stuifmeel die aan de achterpoten van de Honingbijen en hommels worden meegedragen, nadat ze dovenetels en Speenluuid in de tuin hebben bezocht.
Toch zag ik deze lcleine wilde bijtjes ook op de bloemen. In hun vliegen waren ze veel
sneller en grilliger dan Honingbijen.
De wilde bijtjes toonden veel interesse voor onze warme muur en speciaal voor de gaatjes
daarin. Eerst zagen we ze alleen vluchtig de gaatjes verkennen en druk langs de inuur heen
en weer vliegen. Maar aan het eind van de week nestelden ze zich echt in de gangetjes. Ze
gingen er achterwaarts in en bleven dan, inet hun kop nog net zichtbaar, stil in de ingang zitten. De keuze was nu kennelijk gedaan.
Het bleek mogelijlc ze met een loep rustig in het gezicht te kijken. Dan viel het witte bosje
haar tussen de grote ogen op, maar bovendien bleken er bovenop de kop nóg drie lcleine
oogjes zichtbaar, die ocellen genoemd worden. De van links naar rechts werkende kaakjes
muminelden wat en soms kwam er een tongetje tevoorschijn.
Onze huismuur huisvest weer, zoals ook in voorgaande jaren, een paar Metselbijtjes. De
wijfies, want die zijn het, bezetten de holletjes. Ze zullen straks van wat aarde en speeksel
celletjes metselen, in elk waarvan ze een eitje leggen. Maar daar blijft het niet bij. Er wordt
ook een voorraadje voedsel aangevoerd, vooral stuifmeel uit de bloemen van de tuin. En dan
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zit haar taak er, op. De jongen moeten het verder zelf maar redden. Pas het volgend jaar zullen ze volwassen zijn en uitvliegen. De ouders zijn dan al lang dood.
Het bewaken van de ingang van de nestholte dient duidelijk om de concurrerende Metselbijtjes te laten zien dat het huis al bewoond is, een "signaal" dat door de woningzoekenden
meteen verstaan wordt. Het dient misschien ook om vijanden te weren.
Eén van die vijanden zagen we vorig jaar de gangetjes binnenkruipen. Het was een prachtig wespje, nog kleiner dan de bijtjes, één van de juweelwespsoorten, met een in rood en
groen glinsterend lijfje.
Ook kleine torretjes leven van het bijenbroed en de voedselvoorraad.
Er spelen zich vlakbij huis vaak de meest interessante gebeurtenissen uit de dierenwereld
af!

Stinkende Gouwe
Als je ze hun gang laat gaan hebben ze al gauw alle
halfschaduwplelcjes in je tuin veroverd. Maar mooi zijn
ze. Daarom laten we altijd een heel stel van deze forse
planten staan en hun behaarde stengels wijd uitspreiden.
Mede ten genoege van de ijverige hommeltjes en zweefvliegen, die er graag het gele stuifmeel komen halen.
Zo'n bont hommeltje in zijn wollige pakje kleurt heel
mooi bij de goudgele bloempjes van onze geliefde
plant: de Stinkende gouwe.
Als je die nare naam noemt lijkt er iets van de warmgele
kleur van de bloempjes te verbleken. Hoe komt de plant aan
zo'n naam? Met de beste wil van de wereld heb ik er nooit iets
stinkends aan waargenomen. Wel heeft hij enkele eigenschappen
die tot de verbeelding zullen hebben gesproken. Als we stengel of
blad breken komt er uit de wond een oranjegeel melksap, dat erg
bitter smaakt. Het zou werkzaam zijn bij galaandoeningen, maar dit
kan wel op de lcleurvenvantschapzijn gebaseerd.
Het is ook een befaamd middeltje tegen wratten. Als je die voortdurend inwrijft met de gekneusde stengel, verdwijnen wratten op den
duur weleens.
Wie de Stinkende gouwe eenmaal in de buurt van zijn huis heeft
zal hem elk jaar weer zien terugkomen. In de eerste plaats groeit
in het late najaar uit de oude wortelrozet vaak weer een nieuwe op,
die de hele winter door groen blijft. Bovendien kiemt overal het
zaad, tot op de meest vreemde plaatsen toe, zoals in bomen en op muren. Toch heeft het
geen vruchtpluis of vleugeltjes, zoals sommige andere zaden. Er zit een ander vernuftig ding
aan elk zaadje: dat is een klein olierijk kliertje, waar mieren gek op zijn. Die slepen zo'n
lekker zaadje weg en laten het op een vaak verafgelegen plaats weer achter. Er zijn meer familieleden van de Stinkende gouwe, die zo hun zaad laten verspreiden, zoals de Voorjaarshelmbloem bijvoorbeeld.
In de meeste parken en grote tuinen vinden we in verloren hoekjes, waar de zon niet de
hele dag toegang heeft, onze Stinkende gouwe terug. Hoewel op het eerste gezicht niet zo
aannemelijk, hoort de plant tot de familie van de klaprozen. Dat is met een beetje oplettendheid toch wel te zien. Net als klaprozen hebben ze vier wat "lcreulcelige" papierdunne
bloemblaadjes. Verder hebben ze oolc veel meeldraden en een harige stengel, zoals zoveel
papavers of klaprozen.
En wat het melksap betreft, oolc de zogenaamde Slaapbol hoort tot de Papavers en het is
deze plant die het melksap levert waar de opium uit bereid wordt.
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Zwaluwenburg, een gaaf landschap
et valt mij altijd op dat de noordwestelijke Veluwe - ik heb het over de streek tussen
Harderwijk en Hattem zo'n ander landschap is dan de noordoost-rand: het gebied
H
tussen Apeldoorn en Hattem.
-

Hoewel ook dat noordwestelijk deel langs de stuwwal ligt - tenminste het stuk vanaf Nunspeet - zijn er bijvoorbeeld geen sprengenbeken gegraven en weinig of geen watermolens
geweest. (Ik laat de Hierdensebeek even buiten beschouwing; die vormt een verhaal apart).
Mede daardoor heeft de streek een sterk agrarisch stempel gehouden. Er is bijvoorbeeld
van oude houtwallen meer overgebleven dan aan de Veluwse oostrand. Verder eist het agrarisch bedrijf natuurlijk ook hier zijn tol. Oude landgoederen hebben echter een conserverende werking op het landschap. Er zijn verscheidene landgoederen in de genoemde streek.
Heel mooi is dat landschappelijk behoud te zien op de Zwaluwenburg bij 't Harde, waar de
stichting Het Geldersch Landschap al meer dan twintig jaar goed voor zorgt. Het vormt een
circa drie kilometer lange strook, haaks op de stuwwal (de Woldberg) en omvat daarmee
een flink stuk van de overgang van (hoge) Veluwe naar de polder. Het hogere, zuidoostelijke deel is beplant met vooral naaldbos. Dit ligt gedeeltelijk in de brede zoom van stuifzanden, die vroeger langs de hele Noord West Veluwe lag. Bij Nunspeet heette die dan ook "de
Zoom". Het stuifzand van De Haere, tussen 't Harde en Nunspeet, is er een restant van. Ook
dat is een verschil met de Noordoost Veluwe, die zo'n brede stuifzandgordel in recente tijden niet gekend heeft.

Maar terug naar het landgoed Zwaluwenburg.
Na het bos volgt de strook van de enkgronden en verder naar het noordwesten de lagere
weidegronden. Daar ligt ook het huis Zwaluwenburg. Het werd gebouwd in de 18e eeuw en
de diverse eigenaren hebben er weinig aan veranderd, zodat het nu geldt als een der mooiste
en gaafste Gelderse landhuizen uit die tijd.
Overigens was het tegenwoordige huis de opvolger van een vroeger kasteel Wijnbergen,
waarvan al in de 13e eeuw sprake was.
Het parkbos en de lanen in het agrarisch deel, op wat vruchtbaarder grond dan het stuifzand, zijn deels al tegen de tweehonderd jaar oud. Er zijn dan ook prachtige, zware Eiken en
Beuken te vinden. Kale takken in hun toppen doen vrezen dat ook hier de luchtvervuiling
haar sporen nalaat. We moeten maar hopen dat alle milieumaatregelen genoeg en tijdig helpen om dit landschap zo mooi te houden als we het zagen op een
zoele avond in deze zomerse meimaand.
Een interessante plant hier is de Koningsvaren. Die kan bijna manshoog worden. Hij valt dus snel op. Ook door iets
anders trouwens: deze varen vormt sporen aan de toppen
van zijn grote bladveren. Als later de sporen rijp zijn,
worden ze bruin en dan is het net alsof de planten
zieke, verdrogende bladtoppen hebben.
De meeste varens vormen hun sporen in hoopjes
achterop de gewone bladeren. Een enkele - en die
vonden we ook - draagt zijn sporenhoopjes op aparte veren. Die zijn ook anders van vorm; de plant heet
daarom Dubbelloof.
Een andere aardige vondst betrof het Muizestaartje,
een lilliputter. De vinder wist waar hij zoeken moest: het
plantje groeit op de natte, kale plekken van weilanddam-
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De Zwaluwenburg biedt met zijn ruim tweehonderd hectare
mogelijkheden te over voor flinke wandelingen door een afwisselend landschap.
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Padden
adden hebben op de Oost-Veluwe blijkbaar altijd wel tot de verbeelding van de mensen gesproken. Streeknamen als "Paddegat" wijzen daarop en het "Paddendorp WaP
penveld" heeft de pad zelfs met een beeld in het park vereerd. In het algemeen heeft de
mens echter niet zoveel op met het glibberige en koude gedierte.
Padden, kikkers, salamanders (amfibieën) en hagedissen en slangen (reptielen) leiden in
het algemeen een verborgen bestaan en zijn vooral 's nachts actief. Maar in het vroege voorjaar, als ze ontwaken uit de winterslaap en tijdens de daarop volgende voortplantingsperiode, kunnen we ze wat gemaltkelijler waarnemen. Ze verzamelen zich dan in vijvers, sloten,
beken en poelen om te paren en de eieren af te zetten. Vooral het zogenaamde kikkerrit van
de Bruine lcilcker is heel bekend.
Tijdens de dikwijls massale trek naar het voorplantingsgebied moeten de dieren vaalc wegen passeren en dan vallen er veel slachtoffers.
In ons gebied komen drie soorten padden voor (de Gewone pad, de Rugstreeppad en de
Knoflookpad); drie soorten kikkers (de Bruine kikker, de Heikikker en de Groene kikker);
twee soorten salamanders (de Grote- en de Kleine salamander); drie soorten hagedissen (de
Kleine- of Levendbarende hagedis, de Zandhagedis en de Hazelworm) en drie soorten slangen (de Adder, de Ringslang en de Gladde slang).
Uit het recente verleden zijn er ook nog meldingen van de Boomkikker en de Vuursalamander bekend, maar deze soorten lcomen hier nu waarschijnlijk niet meer voor.
Een goed amfibieënbiotoop (leefgebied) bestaat uit drie deelgebieden, te weten:
Een overwinteringsbiotoop: een geschikte overlevingsplek voor het winterseizoen.
Een voortplantingsbiotoop: water
waarin de eieren worden afgezet en
de larven kunnen opgroeien.
Een zomerbiotoop, waar de jongen
en de volwassen dieren de zomer
doorbrengen. waar ze voedsel kunnen
verzamel& en beschutting vinden. Voor
een aantal soorten is dat in of dichtbij het
water (salamanders en Groene kikkers. Padden en Bruine kikkers trekken vaalc verder
weg en leven in deze periode voornainelijk op
het land.
Van de reptielen leeft alleen de Ringslang in
en nabij het water; de andere soorten leven in
drogere gebieden.
Door het verdwijnen van geschikte leefgebieden worden veel amfibieën en reptielen
'
in hun bestaan bedreigd. De werkgroep
Vissen, Amfibieën en Reptielen van de
KNNV, afd. Epemeerde verzamelt verspreidingsgegevens van deze dieren.
Alle waarnemingen zijn belangrijk, ook
als het gaat om de Bruine kikker en de Gewone pad. Juist van deze soorten is de verspreiding onvolledig bekend.
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Bromberen van de Holandse zomer
ls we aan een brommend dier
denken ligt de associatie met
A
een beer voor de hand. Maar beren
behoren in ons land niet meer tot
de inheemse fauna. De bromberen
van de Hollandse zomers zijn
de hommels. Hommels zijn
die wollige insecten, over het
algemeen groter dan Honingbijen, die zich op een zonnige voorzomerdag mengen in
het koor van al die zoemende
insecten, die onze bloeiende 90 0M C\O T/t M E L A A R.D14 O M P L
tuinen en buitengebieden bev r s n i t geel
volken. Ze horen bij de sfeer
roodbrutin
~ i ~ u ~ a r, t
.
.
. .
van de zomer.
2wcii-t
otan je ged
Hommels zijn ijverige bloembewik
w1 k
zoekers. Hun wollige pels heeft, al
naar de soort, verschillende kleurpatronen. Bij veel hommels is de kleur zwart aanwezig. Dat zwart kan versierd zijn met gele
of oranje banden en soms is het hele borststnk mooi vosbruin. Achteraan het achterlijf zien
we bij sommige soorten een wit uiteinde; bij andere is dat een rode of oranje punt.
Het lijkt, gezien die duidelijke lcleurverschillen, eenvoudig de namen van hominels in een
boekje op te zoeken. In feite zijn er echter vrij veel verschillende soorten die erg op elkaar
lijken. Het is voor een leek dan ook haast ondoenlijk precies alle soorten te onderscheiden.
Bovendien zijn er vliegen en wespen die precies op hommels lijken.
Dat verhindert ons niet, veel plezier te beleven aan het kijken naar hommels. Welke bloemen hebben hun voorkeur? Zijn er veel of weinig van één soort in de tuin?
Half mei, van een korte vakantie teruggekomen, vonden we een jampot op de tuintafel met
daarin - zo meende ik in het donker te zien - een dikke dode hommel. Bij beter bekijken
bleek het helemaal geen hommel te zijn, maar een grote zwart met gele wespesoort met
knopvormige sprieten, een vrij zeldzame soort. Het illustreert de moeilijke determinatie van
ook grote insectensoorten.
Hoewel hommels lunnen steken zijn ze niet agressief. Net als Honingbijen hebben vrouwelijke dieren aan het achterste potenpaar een apparaatje oin stuifmeel op te slaan: het zogenaamde lcorfje. Als er veel bloemen bezocht zijn, kunnen we het stuifmeel als een duidelijk
kleurig kluitje in het lcorfje waarnemen. Zwaar beladen keert het hommelvrouwtje naar het
nest terug, waar ze dit voedsel voor de larven en de thuis wonende koningin aflevert. Ook
honing wordt verzameld.
Wat dit betreft is er niet veel verschil tussen Honingbijen en hommels. Het zijn beide ook
statenvosmende insecten met een werlcverdeling. Die is in een hommelstaat minder duidelijk
dan die in een bijenkast.
Een verschil met Honingbijen is ook dat het hele volk in de loop van de zomer uitsterft.
Alleen de tot de nieuwe koningin voorbestemde vrouwtjes kunnen overwinteren.
Een hommelnest zit vaak in de grond. Dat kan in een oud muizehol zijn, in een ruimte onder oud blad of mos of in een houtstapel. Maar één soort, de Boomhommel, die zoals zijn
naam al zegt graag in holle bomen nestelt, gebruikt ook wel nestkastjes voor vogels. Het is
een van de weinige hommelsoorten die duidelijk herkenbaar is: een bruin, dichtbehaard
borststuk en dan aan het zwarte achterlijf een duidelijk wit uiteinde. Er is geen andere soort
die erop lijkt.
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JUNI

Na het maaien
edere tuinliefhebber weet het wel: het blad van crocusjes, narcissen, tulpen
en alle andere bol- en knolgewassen moet je laten vergelen, voor je het
I
weghaalt. Het moet zorgen voor het voedsel voor de nieuwe bol of knol, waarin
het door de plant wordt opgeslagen. De bladgroenkorrels in de cellen van de
groene bladeren zijn in staat, met behulp van zonlicht uit koolzuur uit de lucht,
en water, zetmeel en zuurstof te vormen. De zuurstof wordt weer de lucht in
gestuurd, het zetmeel wordt voor de plant van het nieuwe seizoen bewaard.
Wanneer de planten deze eigenschap niet zouden hebben, zou het leven van
mensen en dieren op deze planeet onmogelijk zijn.
Nadat het blad van de crocusjes in tuinen en plantsoenen verwelkt is, kan er
ook op die plekken gemaaid worden. Rare gele plekken ontstaan er dan.
Maar binnen enkele dagen verschijnen er allerlei vreemde staakjes met een
soort lantarentje op die voormalige crocusveldjes. Het zijn de steeltjes met
de vruchtjes van de crocusjes. Die vruchtjes gaan nu hun zaden uitstrooien.
De regenbuien van de laatste weken hebben de groei nog versneld.
Het is met die crocusjes merkwaardig gesteld. Wie wel eens geprobeerd
heeft de bloempjes te plukken, zal ervaren hebben dat ze eigenlijk geen
echte steel hebben. Hoe diep je ook omlaag gaat: tot in de aarde toe, je
vindt alleen de lange bloembuis. Naar de soort is die paars, geel of wit.
Vruchten en bloemen groeien normaal gesproken aan een stengel. Die is er
bij de crocus ook wel, maar hij is heel kort en helemaal tussen de nauwe
bladschede vlak boven de bol verstopt. Pas als de bloemen bevrucht zijn
door het werk van vroege bijen en hommels- die maar al te graag deze nectar- en stuifmeelfabriekjesbezoeken- gaat de stengel langzaam uitgroeien. caocus vaucb1~EJi
De beginnende vrucht wordt bovenaan de stengel door de aarde heen mee ~us5Ei.iHET CPA5
omhoog getild. Het is een wonder, hoe zo'n betrekkelijk slappe steel zich
door de grasmat heen werkt. De bolletjes zitten vaak wel meer dan een decimeter diep in de
bodem.
In de vruchtdozen, die drie lcamejes bevatten, zitten grappige, wat hoekige zaadjes. Crocusjes die hun gang mogen gaan, zaaien zich dan ook goed uit, wanneer ze kans krijgen hun
zaad te laten rijpen. De duizenden crocusjes bij de smeltende sneeuw op de alpenweiden getuigen ervan hoe massaal ze zich kunnen vermeerderen.

Op zoek naar de geheimzinnige
schemervogel
insdagavond 15 juni, was nu niet bepaald een warme zomeravond. In Niersen verzamelde zich een groepje K M - e r s om naar de geheimzinnige Nachtzwaluw te gaan
D
speuren. Hoewel al bijna tien uur was het nog volop licht, zelfs onder de dicht bebladerde
Beukebomen. Aangezien ons ieder jaar weer meldingen bereiken van waargenomen Nachtzwaluwen uit de omgeving van Niersen, leek het ons gunstig om vanuit deze "vlek" op pad
te gaan. Natuurlijk was een warme zomeravond gunstiger geweest, maar gelukkig was het
windstil en als de lage temperatuur ons parten zou spelen, dan zouden we in ieder geval op
een fraaie avond- en nachtwandeling kunnen terugzien. Trouwens, ondanlcs het koele weer,
was er toch flink wat vogelzang. Merel, Zanglijster en Roodborst deden hun best de wat
trieste avond op te vrolijken. Maar ook de mezen, Winterkoning en een Zwartkopje lieten
zich horen. De Koekoek riep steeds, dat ook hij present was.
Iedere vogel heeft zijn eigen leefterrein, dat wij biotoop noemen. Zo moeten wij de Nachtzwaluw zoeken in de omgeving van heidevelden en bosranden. Op een wandelkaart werd
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snel zo'n terrein opgezocht
en het gezelschap toog er
heen. Een groot deel
van het heideveld
bleek machinaal gemaaid te zijn. Hierdoor hadden grote
plakken Schapenzuring de kans gekregen zich te ontwikkelen, waardoor fraaie
roodbruine vlekken de
heidevelden kleurden. Ook het
Liggend walstro had zich weelderig ontwikkeld en de witte
bloempies lichtten op in de nu toch wel donkerder wordende
omge+hg. Toch lietzich nog een Roodborsttapuitin de veldOpEr' BEK S
kijker "vangen". Hij zat op een topje van een jonge Grove
den en had de aandacht getrokken door zijn druk en hoogtonig liedje. Niet bepaald een mooie zanger, wel een mooie vogel.
Nu maakt een groepje wandelaars altijd wel enig gerucht, terwijl de Nachtzwaluw maar
een bescheiden geluid voortbrengt. We besloten dan ook, om op een zandheuveltje in het
heideveld neer te strijken, niet ver van de bosrand. Toen werd het pas echt stil, met alleen
nog wat late vogelgeluiden en in de verte het onvermijdelijke geluid van een auto. Bij goed
luisteren werd er ook nog een Pauw en een keffende hond gehoord. Maar de Nachtzwaluw
liet nog op zich wachten. Vleermuizen zigzagden door de lucht. Hoewel de avond nu verdrongen was door de nacht bleef het schemeren.
Opeens kwam uit de richting van het bos een ragfijn zacht snorrend geluid. De vogelaars
veerden op en trokken gezichten als van verzamelaars, die weer een zeldzaam exemplaar
aan hun verzameling hebben toegevoegd. Nu is de Nachtzwaluw op de zandgronden niet
zo'n zeldzame broedvogel, maar zijn aantal is toch drastisch achteruit gegaan. Des te verheugender, dat deze schemervogel nu zo snel al ons pad kruiste. Uit het bos klonk nu regelmatig een langgerekt e
m - ur-.
Duidelijk was zo nu en dan ook verschil in toonhoogte te horen. Dat verschil in toonhoogte ontstaat, doordat de Nachtzwaluw zijn kop van
links naar rechts draait.
Evenmin als de Gierzwaluw is de Nachtzwaluw een echte zwaluw. Alleen het vlieggedrag
en het voedsel vangen in de lucht - vooral torren - doen aan de zwaluw denken. Overdag
krijg je de flinke grijsbruine vogel niet te zien. Dan zit hij prachtig gecamoufleerd overlangs
op een boomtak of op de grond. Zijn zacht verenkleed - als van een uil - zorgt ervoor, dat hij
geruisloos vliegt.
Wij kregen hem echter ook nu niet te zien. Wil liet zich nog een tweede Nachtzwaluw horen. Het is begrijpelijk, dat zich rond zo'n mysterieuze schemeringvogel ook geheimzinnige
verhalen gaan vormen. Volgens een oude Griekse fabel zuigt de nachtzwaluw 's nachts de
uiers van geiten leeg. Vandaar de bijnaam Geitenmelker.
Het bleef die avond bij die twee Geitenmelkers. Met het horloge in de hand stelden wij
vast, dat de ermmrs en urrrrrrrrs wel drie minuten kunnen worden aangehouden.
In augustus trekt de Nachtzwaluw weg naar het zuiden. Tot zolang laat hij zijn snorrend
geluid horen. Er is dan ook nog volop gelegenheid om met de Nachtzwaluw kennis te maken. Zeker in het gebied "Tussen heuvels en rivier", waar nog genoeg plekjes zijn waar de
Nachtzwaluw zich thuisvoelt. Maar kiest u dan wel een zoele zomeravond uit, dan is de
kans groot, dat u hem niet alleen hoort maar ook ziet.

HTS

JUNI

PAQLNA
47

Fraaie gzfbekertjes
oen onze kinderen nog klein waren, noemden we de mooie, hoge
planten met hun roze trossen vol hangende, bekervormige bloemen "gifbekertjes'". Die naam hielp hen eraan herinneren dat de planten
erg giftig zijn. Als de bloemen afvielen, staken ze de roze vingerhoedjes
op hun vingers maar ze piekerden er niet over de "gifbekertjes" in hun
mond te steken. Andere keren vingen ze er wel hommels mee. Die dikke brommers, met hun vaak kleurige vacht, kruipen helemaal in de
bloemen. Als je dan zo'n bloem aan de "ingang" dichtdrukt of je houdt
er een glazen potje tegen, begint de gevangene heel nijdig te brommen. Heerlijk eng vonden ze dat, vóór ze de hommels weer meteen
loslieten. Het Vingerhoedskruid of, zoals het officieel heet, "Gewoon
vingerhoedskruid", bloeit nu allerwegen. Behalve in tuinen en plantsoenen verschijnt het soms vrij onverwacht op een plek waar het
eerst niet stond. Toch moet het zaad daar al jarenlang in de grond
hebben gezeten. In een berm in het bosgebied waar door houtsleep
of werk aan een pad de grond open is komen te liggen, en er door
wegslaan van takken weer licht op de bodem kan komen, hebben de
zaden kans gezien te ontkiemen. Bij gunstige omstandigheden kan
zo'n plant, die het eerste jaar een mooie wortelrozet van bladeren
vormt, al het volgende jaar bloeien.
Heel bekend is het Vingerhoedskruid van zijn optreden op kaalslagen in een bos of op plekken waar door storm bos is omgewaaid. De
verstoring van de bodem en het plotselinge licht geven deze pionierplant de gelegenheid zich optimaal te ontwikkelen.
Vaak gaat zijn optreden gelijk op met die van het eveneens roze bloeiende Wilgenroosje, ook al zo'n pionier. Heel mooi is dit in de vakan1.
tiemaanden te zien op kaalslaghellingen in de heuvel- en berggebieden van Midden-Europa. Hele hellingen zien dan roze van ,
deze beide soorten bloemen, een schitterend gezicht. Het is zeker de moeite waard de bloemen van het vingerhoedskruid eens 1, v i ~ c
KR
apart te bekijken. Het fraaist versierd is het 'looppaadje' voor
de hommels, dat helemaal tot achterin de bloembeker doorloopt lpELoR\SCi-IE
en zo de weg naar de nectar wijst. Enige haren op het paadje
voorkomen dat de hommels uit de bloem glijden. Het lopertje is versierd met donkerpurpere
stippen met een wit randje er omheen. Het leidt de insecten zo, dat ze met hun harige ruggen
precies langs de meeldraden schuren die aan de bovenkant van de beker zitten. Het stuifmeel wordt zo meegenomen naar een volgende Vingerhoedskruidbloem.
De lange, dunne stampers worden pas rijp in de oudere bloemen (die geen stuifmeel meer
hebben) en ontvangen dus altijd stuifmeel van een andere bloem.
Het Gewone vingerhoedskruid hoort van nature maar op een enkele plek in ons land echt
thuis, namelijk in Zuid-Limburg en in de Achterhoek. Maar uit tuinen en parken is de plant,
vooral op de Veluwse bosgrond, overal verwilderd.

T

Soms treffen we tussen al die gewone Vingerhoedskruiden er plotseling één aan, die een
vreemde grote bloem aan de top van de tros draagt. Het is een grote, platte bloem die rechtop staat en de gewone bekervorm mist. Het lijkt wel een ster, versierd met allemaal stippen;
de stippen die we als honingmerk in de gewone bloem zagen. Het is een afwijking, die men
"pelorie" noemt. Soms hebben meerdere nakomelingen van één plant deze afwijking. Het
wordt gezien als een "terugval" naar een oerstadium in de evolutie van de plant, toen die
nog niet van die hangende, voor hommelbezoek aangepaste bloemen had.
Misschien ziet u er dit jaar ergens eentje.

Spreeuwen
~ ~ o r g e n m i d d plukken
ag
we ze, vrouw",
had onze vriend Gerrit gezegd. Hun
jonge lterseboom droeg voor het eerst volop vruchten. De veelbelovende bloei van
vorig jaar was door de vorst vernietigd. Een
enorm kabaal in de boom de volgende morgen betekende het eind van hun droom. Een
troep Spreeuwen had de kersen ontdekt en ze
alvast maar geplukt. Uiteraard niet voor Gerrit
en zijn vrouw, maar voor zichzelf.
Professionele fruittelers vrezen terecht de
vluchten Spreeuwen die de boomgaarden afstropen. Ze beramen al sinds eeuwen maatregelen,
tot kanonsschoten toe, om de vogels te verjagen.
Waar komen nu die hele horden ineens vandaan?
In de eerste plaats is het zo, dat in juni de meeste
jongen uitgevlogen zijn uit de nesten overal in steden, dorpen en bij boerderijen. Ook in oude spechteholen in het bos worden Spreeuwen geboren.
Spreeuwen zijn groepsdieren, zodra het broedseizoen over is.
Jonge Spreeuwen vormen al gauw troepen, die samen rondtrekken. De jonge vogels hebben we vooral om ons heen kunnen horen, zolang ze met veel gekrijs nog bij de ouders om
voer vroegen. De oude vogels waarschuwden met evenveel lawaai voor alle gevaren, die de
jonge Spreeuwen bedreigden. De Spreeuwenfamiliesbezochten veelvuldig de net gemaaide
hooilanden op zoek naar insecten. Tot zover waren ze in onze ogen zeer nuttige vogels.
Maar dan komt de periode van de rondzwervende groepjes jonge dieren, die geen voer
meer van hun ouders krijgen en "op eigen wieken" verder door het leven moeten. Dan zijn
kersen natuurlijk gemakkelijk en lekker voedsel. Want Spreeuwen eten ook graag vluchten.
De Spreeuwen in uw kersebooin hoeven echter niet in Nederland geboren te zijn. Ringonderzoek bij Spreeuwen heeft aan het licht gebracht, dat met name Zwitserse soortgenoten uit
het bergland met grote hoeveelheden naar het westen en noordwesten (Noord-Frankrijk,
België en Nederland) trekken tijdens een zogenaamde zomertrek. "Het hooggebergte met
zijn grillige klimaat geeft ineer onzekerheden voor de voedselsituatie van de Spreeuw dan
de welvoorziene dis van onze grote land- en tuinbouwgebieden", zo meent men dit gedrag
te moeten verklaren.
De Spreeuwen die we nu zien, of het nu Zwitserse of Nederlandse zijn, beginnen al eind
juli met de rui van hun veren. De volwassen vogels hebben in de broedtijd gepronkt met een
schitterend blauw-groen-zwart glanzend verenpak. Dat is nu al aardig wat valer geworden
door de drukke tijd van af- en aanvliegen met voer voor het gezin. De jonge Spreeuwen
hebben een wat grauwbruin verenkleed. Na de rui zijn jonge en oude vogels gelijk. In september moet de rui achter de rug zijn. Spreeuwen hebben hun oude veren verwisseld voor
zwarte veren met witte puntjes aan het einde, waardoor ze er heel gespikkeld uitzien. Het
lijken dan wel totaal andere vogels in dat zogenaamde winterkleed. Ze zijn dan klaar voor
de herfsttrek. Hoewel tegenwoordig nogal wat Spreeuwen in Nederland blijven, met name
in de steden, trekt het gros weg naar de Atlantische kusten van Frankrijk, Engeland tot in
Portugal toe. De vorstkansen zijn daar geringer door de warme golfstroom. Want bodemdieren blijven toch het hoofdvoedsel van de Spreeuw.
'

In de winter trekken de overwinterende Spreeuwen bij vorst en sneeuw dan ook massaal
naar de huizen om voerplanken en dergelijke te bezoeken.
Bekend is de gewoonte van Spreeuwen om buiten de broedtijd in grote troepen samen te
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overnachten. Dat kan in een bos of bosje zijn, inaar ook in gebouwen. Duizenden stadsspreeuwen overnachten bijvoorbeeld onder de overkapping van grote stations of in oude gebouwen. Dat het op die overnachtingsplaatsen om zeer grote aantallen vogels gaat, is beltend. De grote slaapplaatsen geven nachtasiel aan meer dan tweehonderdvijftigduizend
Spreeuwen.
Wie wel eens op een late namiddag de horden heeft zien ltoinen aanvliegen, raakt onder de
indruk van hun vliegkunst. Zonder een kik te geven trekken grote wolken Spreeuwen voort.
Nooit heeft er een botsing in de lucht plaats, ook niet bij het voortdurend zwenken, stijgen
en dalen van zo'n immense troep. Dat i's het mooiste te zien bij de voorverzamelplaatsen,
die zowel in een weiland als in bomen of op daken kunnen zijn. Als de slaapplaats eenmaal
bereikt is, breekt een groot gekrakeel los. Het lijkt wel of elk plekje bevochten moet worden. Maar misschien zijn het ook wel gewone "gespreklten" in de Spreeuwentaal.
Spreeuwen zijn nuttige, soms oolc schadelijke, maar vooral heel interessante en gezellige
vogels.

Kleuren op de juniheide
ij het huidige heidebeheer vormt het afplaggen van de oude
B
Struilheidepercelen een belangrijk onderdeel. Velden met
oude Struikheide zijn gevoeliger voor aantasting door vraat
van het Heidehaantje dan die met jonge Struikheide. Dat
wordt vooral veroorzaakt door de gewoonte van deze kleine
lteverîjes om te schuilen en te overwinteren in de strooisellaag, die zich onder de oude heidebegroeiing heeft gevormd.
Een geplagd heideveld biedt in het eerste jaar een vrij
troosteloze aanblik. Maar een jaar later is dat anders. Grote stukken van de eerst zo kale grond staan vol met Dopheidepollen. Dopheide is één van de pioniers op de vrijgekomen grond. De Dopheide bloeit nu volop. Allemaal
trosjes roze ballonnetjes; ze vormen hier en daar één
groot roze veld. Het zaad kiemt kennelijk sneller dan
dat van Struikheide. Wie goed kijkt, vindt de jonge
Struikheideplantjes al wel tussen de Dopheide.
Op enkele plaatsen treedt een andere pionierplant op:
de Schapezuring. Deze kleurt hele stukken afgeplagde heide roestbruin. Het is een ijle, kleine zuringsoort met grappige
speerpuntachtige blaadjes.
Maar ook grassen zijn in opmars. Bijzonder fraai in de zon zijn
de zilverige pluimen en de lilaroze ijle stengels van de Bochtige
smele. Bochtige smele en het stijve hardgroene Pijpestrootje zijn
de twee grasssen, die hele heidevelden in grassteppen kunnen
veranderen. De strijd van heidebeheerders richt zich dan oolc tegen deze grassen als ze de overhand dreigen te krijgen op het
heideveld. Onze heidevelden zijn eigenlijk helemaal geen echt
natuurlijk landschap, maar danken hun ontstaan aan roofbouw op de bossen in vroeger eeuwen. Alleen menselijk
ingrijpen kan voorkomen dat ze dichtgroeien met opslag van bomen of dat ze vergrassen.
Het is de moeite waard eens even de fiets aan de
1.
kant te zetten en te kijken wat er allemaal bij de
2,
\d
bloeiende Dopheide te zien is. Dikke hommels probe-
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ren honing uit de roze ballonnetjes te peuteren. Grote, glanzende Mestkevers wandelen over
de kale stukjes grond of vliegen met veel vertoon rond.
Toen wij op een zonnige zondag bij zo'n Dopheideveldje rondkeken, bleken er ook enkele
vlindertjes rond te vliegen. De meeste soorten zijn nog pop of rups. Elke soort heeft zo zijn
eigen vliegtijd. Kleine groene vlindertjes zagen we. Deze Groentjes - zo heten ze - vlogen al
in april en ze zullen spoedig verdwijnen. De eerste blauwtjes waren present. Heideblauwtjes
zitten als brokjes zomerhemel tussen het roze.
Nu nog maar met enkele exemplaren; over enkele weken zullen het op bepaalde heideveldjes massa's kunnen zijn. De bruinige vrouwtjes vallen minder op, maar als ze de vleugeltjes
opgeklapt hebben, blijken ze van dezelfde soort te zijn als de hemelsblauwe mannetjes. Een
patroon van zwarte en oranje vlekjes op de beige ondergrond maakt er ware juweeltjes van.
Met een beetje geduld kan iedereen ze te zien krijgen.

Watewiolier, een belplant
ee, lezer, het bovenstaande kopje doelt niet op tuinverschrildcingen zoals Kweekgras
en Hanepoot (Zevenblad). Zelfs niet op waterplanten die een kwelling kunnen worN
den, zoals Waterpest, soms de schrik van slootbeheerders en vijverbezitters. Onze Waterviolier is een inooie sierlijke waterplant, die onder andere graag groeit op plaatsen waar water
uit de bodem opwelt; kwelplelken dus. Een flinke stengel met kransen van bleekroze
bloempjes met een geel hartje steelt boven water uit. De bladeren moeten we onder water
zoeken: dichte lichtgroene rozetten van veervormig ingesneden bladeren.
De plant is familie van de Primula's Dat is hem niet direct aan te
zien, maar als u in gedachten de krans van fijn verdeelde
ondenvaterblaadjes vervangt door een rozet van stevige, langwerpige bladeren, dan is de gelijkenis al heel wat groter.
Een andere opvallende "kwelplant" is de Holpijp. Midden
in ondiepe slootjes ziet u soms hele groepen buisvormige
donkergroene stengels, door donkere gekartelde randjes
in stukjes van een paar centimeter lang verdeeld. Soms
hebben ze kransjes van korte zijstengeltjes. Op de top van
sommige stengels zit een dik, bruinig kegeltje. Dat is
geen bloem of bloeiwijze. De Holpijp is een Paardenstaart-soort, een sporenplant, net als varens en paddestoelen. Sporenplanten vormen geen echte bloemen en zaden,
maar vermeerderen zich door middel van sporen. Kwel is
een veel voorkomend verschijnsel langs de randen van de
Veluwe. Planten als Waterviolier en Holpijp komen we
dan ook op veel plaatsen in onze omgeving tegen. De Waterviolier vinden we dan wat verder van het bos- en heidegebied, in iets voedselrijker streken dan de Holpijp.
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Hoe ontstaat kwel? Water komt alleen spontaan uit de
grond naar boven als het onder druk staat. Die druk wordt
in dit geval geleverd door de grondwatervoorraad in de
Veluwse heuvels. In meters boven N.A.P. gerekend staat
het grondwater onder de heuvels flink wat hoger dan in
het omringende lagere gebied. De beweging van
grondwater is langzaam, maar het water probeert wel
"waterpas" te staan. Dat is kwel.
De kwel langs de oostelijke en noordelijke Veluwe-

rand concentreert zich in lage gebieden, de vroegere venen of broeklanden. In voorbije eeuwen moeten dat echte moerassen zijn geweest. Op heel oude kaarten staat bijvoorbeeld het
Wisselseveen bij Epe zelfs als een meer aangeduid. In de laatste eeuw zijn de kwelgebieden
ontgonnen en ontwaterd en omgezet in door beekjes doorsneden wei- en hooilanden. Maar
de kwel is gebleven en die heeft het voortbestaan van bijzondere levensgemeenschappen
mogelijk gemaakt, al zijn heel veel zeldzame dier- en plantensoorten verdwenen. De kwel
bestaat uit lang geleden op de met bos en heide bedekte Veluwse heuvels gevallen regenwater en dat is nog betrekkelijk schoon.
Daarom zijn de kwelgebieden, ondanks het soms intensieve agrarische gebruik, potentieel
nog steeds waardevolle gebieden. Die waarde wordt ook erkend, o.a. door de aanwijzing
van "relatienotagebieden". Die aanwijzing maalt het mogelijk dat sommige stuldcen als natuurgebied worden aangekocht en dat in andere gedeelten de boeren een schadeloosstelling
kunnen krijgen als ze zich vrijwillig beperkingen in hun bedrijfsvoering opleggen ter wille
van het natuurbehoud, bijvoorbeeld door hooiland later te maaien.
Het Veluwse bos- en heidegebied krijgt allang de aandacht en de bescherming die het als
een van de grootste Westeuropese natuurgebieden verdient. Het is pas sedert een jaar of tien
dat de grote betekenis van het Oostveluwse randgebied uit het oogpunt van landschap en natuur leidt tot planologische en andere beschermende maatregelen. Van wat er verloren is gegaan aan bijzondere dier- en plantensoorten zal het meeste niet terugkomen, maar wellicht is
de verdere achteruitgang van het milieu gestuit en dat is een hoopgevende ontwikkeling.

Een mol in de tuin
(GE
en mol in de tuin! En dat nog wel in mijn mooie gazonnetje! En ik had het dit voorjaar nog wel extra met compost gemest en pas van mos gezuiverd!"

Ja, dat heb je dan ineens. Door al uw activiteiten hebt u een gazon dat vol regenwormen
zit. Let u maar eens op bij het omzetten van de composthoop in het voorjaar hoeveel wormen er tevoorschijn komen. Het voedsel van regenwormen bestaat toevallig nu juist uit het
bladafval waar de groenafvalhoop uit bestaat. Wormen leveren een grote bijdrage in het
composteringsproces. Een gazon met compost is dus ook een tafeltje-dek-je voor regenwormen. Merels halen bij vochtig weer massa's regenwormen uit de grond voor hun jongen.
Maar vette regenwormen zijn ook het hoofdvoedsel van Mollen.
Iedereen kent wel de zwarte hopen aarde die ze opwerpen bij hun graafactiviteiten. Want
Mollen leven en jagen nu eenmaal onder de grond en de aarde die uit hun gangen komt,
moet toch ergens heen. En juist die molshopen nu, verstoren het uiterlijk van een mooi grasveld. Een permanent gangenstelsel ligt op een diepte van tien tot twintig centimeter onder de
oppervlakte. Van daaruit lopen de verticale gangen, waardoor de aarde naar de oppervlakte
wordt gebracht. Die molshopen zijn meestal het enige wat we van de Mol te zien krijgen.
Toch komen ze wel boven de grond, maar dat gebeurt in de regel 's nachts.
Veel dieper, op dertig tot zestig centimeter, bevindt zich nog een gangenstelsel dat verbonis met de bovenste
.. . , ..,,..,,.. :,., .: . ..: :. -1. . .: + ,. dengangen.
Hieronder
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gaan vaak nog pijpen
,
recht naar beneden,
tot wel honderdtwintig centimeter diepte. Bij
droog weer zitten de wormen
dieper dan bij re-
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de Mollen passen de diepte van hun jachtgebied hierop aan. De Mol kan wormen en ook andere bodemdieren als Einelten, Ritnaalden en jonge muizen opsporen door middel van heel
fijne tasthaartjes, die elke trilling van de aarde opvangen. Zelfs een rustig etende worm
wordt zo nog opgemerkt.
De voorpoten van een Mol zijn brede handjes met heel sterke nagels: echte graafwerktuigen. Behalve vooruit kan een Mol ook in een eenmaal gegraven gang achteruit gaan. Het
zachte mollevachtje bestaat uit heel dicht bij elkaar ingeplante haartjes, waardoor deze hem
niet hinderen bij het achteruitgaan. Je kunt een Mol dan ook niet "tegen de haren in strijken". Veelal wordt gedacht dat Mollen blind zijn, maar ze Ininnen wel degelijk wat zien.
Als er veel regenwormen zijn, legt de Mol een voorraadje wormen aan. Hij verlamt ze door
ze de kop af te bijten. Ze gaan dan niet dood. Zelfs groeit een wormenlcop wel weer eens
aan en dan gaat de worm er weer vandoor.
Mollen leiden een eenzaam leven in hun gangenstelsel.Ze dulden alleen in de paartijd een
Mol van de andere sekse in hun nabijheid, maar verder zijn het echte eenlingen.
De Mol in uw gazonnetje is in de meeste gevallen geen blijver. De molshopen kunnen enkele dagen later in de tuin van de buurman verschijnen en weer later in de daarnaast gelegen
tuin, want zijn graafactiviteitenzijn enorm.

Stekeltjes in soorten
elk kind heeft nooit stekelbaarsjes gevangen in beek of sloot? Doordat ze vaak duidelijk zichtbaar in de stroom "staan", zijn ze gemakkelijk te vangen , met een netje
W
of zelfs wel met de hand.
Dit laatste kan trouwens best pijnlijk
zijn, want stekelbaarsjes zetten
dadelijk
"hun
stekels uit" als ze
bedreigd worden.
Het zijn heel interessante visjes.
Wie een goed beplant aquarium
heeft, kan ze in
hun doen en laten
volgen. In een pot
gaan ze dood. Het
zijn kleine rovers:
watervlooien, larfjes
en
torretjes,
wormen en wat
er al niet meer
voor wriemelsvul in het water
leeft, vormen hun
prooi. Het lijken
net mini-snoekjes.
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Ze kunnen doodstil tussen de waterplanten "hangen" en dan weer toeschieten als er wat eetbaars voorbij komt. In een aquarium is het dan ook zaak ze voortdurend van levend voer te
voorzien.
De driedoornige soort met zijn zebra-achtige streeppatroon lijkt het meest op een snoekje.
Het patroon camoufleert hem prima tussen de waterplanten. In het westen van het land vingen we als kinderen deze driedoornige soort. Vooral in de voorzomer aasden we op mooie
mannetjes, die we "roodltalties" noemden. Het mannetje is dan in bruiloftskleed en heeR dan
een fraaie rode keel en een donker streeppatroon. De vrouwtjes zijn in die tijd zilverkleurig
en ook heel fraai. Menigmaal waren we getuige van de bruiloft van de Driedoornige stekelbaarsjes in ons aquarium.
De mannetjes maken een lioltervormig nestje van afgebeten stukjes waterplanten. Als een
vrouwtje kuit-rijp is en het pronkende mannetje nadert, probeert hij haar door het horizontale kokertje te jagen. Na een poosje lukt dat.
Het vrouwtje dat zich met een dikke buik vol eitjes het nestje inwringt, komt er aan de andere kant slank weer uit. Ze is "bevallen" van een massa eitjes. Onmiddellijk zwemt nu ook
het mannetje door het nestje en bevrucht daarbij de eitjes met zijn hom. Daarmee is zijn
broedzorg niet afgelopen, want hij bewaakt heel fel de kostbare eitjes tot de jongen uitzwemmen.
Dat alles is heel mooi in een aquarium te zien. Het is wel zaak, geen kostbare siervisjes in
dezelfde bak te houden, want de felle stekelman bijt bij nadering hele stukken uit hun vinnen!
De "roodkakies" zien we hier in de streelt minder vaak. Algemeen in onze regio is de Tiendoornige stekelbaars. Die vertoont hetzelfde broedgedrag, maar de vis mist het opvallende
rood. De stekels, waaraan ze hun naam danken, zijn de vervormde voorste vinstralen van de
rugvin. Bij de driedoornige zijn dit er drie, bij de tiendoornige acht tot tien. Maar ook aan de
builczijde zitten twee venijnige stekels.
Reigers en IJsvogels, die graag op deze visjes jagen, zullen ze altijd met de liop naar zich
toe inslikken. Dan worden de stekels tegen het visselijf gedrukt.
Tiendoornige stekelbaarsjes zijn echte binnenland-visjes, die het hele jaar binnengaats blijven. De driedoornige is een trelcker, die graag maandenlang in zee leeft of minstens in brak
water, zoals in havens en riviermondingen. Alleen wanneer de zee onvoldoende bereikbaar
is, lukt dit niet.
Om te paaien en eieren af te zetten, gaan ze van de zee de rivieren op. Het doordringen tot
wateren in onze streek zal veel moeite kosten. De Tiendoornige stekelbaars is een echte
zoetwatervis; de Driedoornige stekelbaars is eigenlijk een zeevis.

Kalmoes
almoes is bij de meeste mensen bekend uit de reclame voor een alcoholhoudende
K
drank. Dat de plant ook in deze omgeving te vinden is, is minder bekend.
Het is een plant met lange lisachtige bladeren van ongeveer één meter; de bladeren lijken
ook wel op die van gladiolen.
Het blad heeft typisch horizontaal verlopende ribbels. Deze staan dus dwars op de nerven
van het blad. Het is even zoelen en de ervaring leert dat veel mensen de bloeiwijze nog
nooit hebben gezien. Maar uit het bovenste stuk van één van de bladeren steelt een groene
zwaardachtige kolf, acht tot tien centimeter lang: de bloeiwijze. Hierop zitten de miniem
kleine groengele bloemen in regelmatige rijen (loep!).
Samen met de Slangewortel (in deze omgeving bekend uit een plas langs de IJssel) en de
Gevlekte aronskelk (bereikt in de buurt van Deventer de noordgrens van zijn wilde areaal)
hoort Kalmoes tot de Aronslcelkfamilie. Deze familie kennen we beter door de bekende ka-
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merplant met dezelfde naam. Die heefì een prachtig wit schutblad oin de bloeikolf.
Van de genoemde planten zult u in deze omgeving de
ICalinoes het geinakkelijltst- en het meest kunnen aantreffen. Kalmoes is ook de enige van deze soorten
waarbij het gelcleurde schutblad lijkt te ontbreken.
Het deel van het blad boven de bloeikolf is het eigenlijke schutblad, maar het valt niet zo op.
Bij Kalmoes hebben we te maken met een plant die
oorspronkelijk niet in ons land thuis hoort. Hij komt
uit Zuidoost-Azië. Al in de middeleeuwen waren de
gedroogde plant en de wortel een bekend geneesmiddel. Hij wordt dan oolt veelvuldig in kruidenboelcen
genoemd. Het eerste levende exemplaar werd in 1557
van Constantinopel (nu Istanboel) naar Praag verstuurd.
De opmars door Europa voltrok zich echter na
1576 vanuit een plantentuin in Wenen.
In Nederland vond hij een gunstig plekje langs
de oevers van vaarten en plassen. Samen met de
Gele lis groeit hij op die plekken waar de oever
onder water plotseling steil afloopt. Het feit dat
de plant oorspronkelijk niet inlands is, verklaart
waarom er geen planten met vruchten in ons
land worden aangetroffen. Er worden geen rode
bessen gevormd. Desondanks heeft hij zich over
een groot deel van ons waterrijke land verspreid
door stukjes afgebroken wortelstok.
De wetenschappelijlte naam van de plant luidt "Acorus calamus". Acorus komt uit het Grieks: a is niet, koris is verzadiging. De plant werd gebruikt bij gebrek aan
eetlust of wanneer de maag van streelt was. Calamus is La-

westelijke namen.

ge moeite is hij op veel plekken tussen Gele lissen, riet en
zeggen te vinden. Let dan op de geribbelde lis-a
den.

de vingers doorhalen geeft aan de hand al deze geur. Soinmigen vinden het de lucht van sinaasappels, maar daar
valt over te twisten. Als u het lisachtige beeld en de geur
combineert zult u hein oolt herkennen als hij niet bloeit.
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Mossels in zoet water
anneer een wetering of flinke sloot geschoond wordt, merken we pas hoeW
veel schelpen- en slakkensoorten er in het
water leven. In de bagger op de kant vinden
we ze bij tientallen, de platte en ronde
slaltltenhuisjes en de mosselschelpen. De
vaak nog levende dieren komen op de wal terecht en hoewel ze wel even buiten het water
,
in leven kunnen blijven, zijn ze toch gauw
dood. Het mild na enige dagen dan ook beslist
onaangenaam bij al die ontbindende resten.
Het meest opvallend zijn de grote inosselsoorten, de Zwanenmossels en Schildersmossels.
Zwanenmossels zijn onze grootste zoetwaterschelpdieren en ltunnen wel anderhalve decimeter groot worden.
Hoe leeft zo'n dier nu onder water? Het
heeft geen longen maar kieuwen, die regelrecht zuurstof uit het water in het bloed ltunnen opnemen. Er zijn in het wekte mossellijf
dat binnen de schalen leeft twee openingen.
Door de ene opening kan water naar binnen worden gezogen. Voedseldeeltjes die in het water zweven, komen zo naar binnen, terwijl meteen de zuurstof uit het water wordt gehaald.
Door de andere opening stroomt het afgewerkte water weer naar buiten. Wanneer je enige
tijd een paar van die mossels in een groot zoetwateraquarium houdt, is dat allemaal heel
mooi te zien. Ook, hoe het dier door de bodem ploegt met zijn zogenaamde "voet" onderaan
het lichaam.
Half ingegraven in het bodemslik kan zo'n grote mossel zich enigszins verbergen. De kleppen van een actieve mossel wijken wat, zodat het in- en uitstromende water zichtbaar is.
Aan de binnenkant van de kleppen, voor ons onzichtbaar, ligt een brede huidplooi, de zgn.
mantel. Deze mantel is in staat steeds verder aan de schelp te bouwen door kalk en chitine af
te scheiden. De binnenkant van een Zwanenmossel glanst als parelmoer, wat het in wezen
ook is.
Jonge mosseltjes worden in de moederschelp geboren en blijven een poos "binnensltamers". Ze hebben een kleefdraad aan hun prille lichaampje hangen waarmee ze zich, eenmaal vrij levend, aan vissen ltunnen hechten. Zo worden ze overal heen getransporteerd. Ze
leven dan van het slijm van de vissehuid en alles wat er aan eetbaars langs komt.
Als het echte mosseltjes worden en ze niet intussen door andere dieren zijn opgegeten, laten ze de vis los en leven verder in het bodemslilt.
Maar hiermee is hun relatie met vissen nog niet geëindigd. Er is een kleine Nederlandse
vissoort, die op haar beurt het vissebroed aan de Zwanen- of Schildersmossel in bescherming geeft. Dat visje is het Bittervoorntje. Het vrouwtje van dit visje kan een lange legbuis
uitstulpen en die door de geopende kleppen van de inossel tot in de kieuwen stelten. Het
homvocht van het mannetje wordt met water door de instroomopening naar binnen gebracht
tot bij de eitjes. De piepjonge visjes leven enige tijd tussen de mosselschelpen van alles wat
daar aan eetbaars binnenkomt. Daarna zwermen ze uit.
Grote zoetwatern~osselskunnen niet in sterk vervuild water leven. Omdat het Bittervoorntje voor zijn voortbestaan van deze mossels afhankelijk is, is dit visje bij de wet beschermd.
Het doden, vervoeren of in een aquarium houden van Bittervoorntjes is dus streng verboden.
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gauw weer verdwenen.
SLDBKL7USBYTJ &
In de onovertroffen Nederlandse Ecologische Flora (Drs. E.J.Weeda), waarin
.W
naast alle Nederlandse planten ook hun relaties met insecten staan beschreven, heb ik vorig jaar gelezen over één speciale bijensoort,
die op de wederik voor zou komen, hoewel tegenwoordig niet zo veel meer. Het is het Slobltousbijtje. Pas sedert kort (1975) weet men wat dit bijtje in de wederikbloemen zoekt. Onderaan de meeldraden zitten olielliertjes. Het bijtje zuigt met napjes aan de voorste twee paren poten de olie op. Stuifmeel, waarmee de buikharen worden bedekt tijdens het bloeinbezoek, wordt - vermengd met de olie - met veel pootbewegingen overgebracht naar de
"olievaten" (slobltousen) in de achterste poten en zo vervoerd voor het Slobkousbijen-broed.
Met deze kennis gewapend keek ik deze zomer nieuwsgierig uit naar dit hooguit één centimeter grote, zwartkleurige bijtje bij de Pnntwederik in onze tuin. En ja hoor, het vloog van
bloem tot bloem. Even in een potje vangen, bevestigde mijn waarneming: "een Sloblousbijtje in eigen tuin". Grote zwarte ogen in een dikke kop, een harig zwart borststuk en de rest
van de leden ook helemaal zwart. Aan het eind van de achterpoten de olievaatjes met er boven lichtgrijze haarbundels.
Het Slobkousbijtje is geheel afhanltelijlt van gele Wederiksoorten. Dit zijn nainelijlt de enige "olie-bloemen" van het noordelijk halfrond, wel planten dus om even bij stil te staan.
Misschien ziet u dit bijtje, Macropis Europaea, ook een leer; zo niet dit jaar, dan een volgend jaar. Een gewaarschuwd mens . . . . . .
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Een kikker in de vij
oewel de meeste poezen niet echt gek zij4 _
H
op lcikkervlees, kunnen we aan het
gedrag an de poes al gauw zien dat er
jonge Itilckertjes door het gras bij de vijver svririgen. Met hoge bokkesprongen
lijkt de poes ze te willen evenaren tijdens haar jacht!
L

u

A

Ze zijn er nu volop, de jonge kikkertjes. Ze 2:ijn pas uit vijver of sloot koinen
kruiven. Ze hebben hun eerste ieund als
1tild;ervis achter zich. Nadat ze enige maanden als dikkopjes met kieuwen in het water leefgen. In plaats van zuurstof uit het water te
halen met kieuwen, nemen ze nu zuurstof op uit de lucht, net als wij. Boven-

d

i,

h,

1

-4
2

,

,i,;,,l

1i.h

di
!

ry-=
als ze onder water zijn. vooral in de winter, wanneer ze onder water in de modder
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in een soort winterslaap zijn, is dat nodig.
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Ze gebruiken dan maar heel weinig zuurstof omdat hun lichaamstempera&ur heel
laag wordt en ze niets doen.
De jonge kikkertjes in onze tuin zijn meestal de jongen van de Bruine ltiltlter. De eitjes van
die killtersoort dreven al in maartiapril in grote plakkaten op het wateroppervlak. We noemen het kikkerdril. De volwassen Bruine kikkers, die de eieren legden zijn meestal al lang
uit onze vijver verdwenen. Hun bescheiden geknor hoorden we alleen in de paartijd.
De ltildcersoort die oolt in de zomer soms nog geluid maakt, is de Groene Itildcer. Hij (alleen de man) kan heel hard kwaken. Grappig is het om te zien hoe dat kwalten ontstaat.
Naast zijn kop heeft hij twee kwaakblazen. Het zijn vliezen, die hij tot twee witte ballonnetjes kan opblazen, liefst als hij met zijn kop net boven het water drijft. Het geluid wordt zo
versterkt.
Ook in de zomer wil zo'n Groene kikkerman wel eens in de vijver blijven. Als de vijver
niet al te ondiep is, overwintert hij er zelfs wel.
ICilckers vangen vliegen en andere insecten. Als ze starend met hun bolle ogen zo'n diertje
zien bewegen, klappen ze razendsnel hun kleverige tong naar buiten en slikken hun prooi in
zijn geheel door. Een niet-bewegende prooi zien ze niet, al zit deze vlak voor hun neus.
Oin snel te kunnen zwemmen en springen - iets wat belangrijk is oin aan vijanden te ontkomen - hebben ze heel sterke dijspieren. Dat zijn de 'lciltlterbilletjes' die in sommige landen wel worden gegeten.
Hoewel kikkers sterke dieren lijken, zijn ze toch erg kwetsbaar. Door een lcilker vast te
pakken l m je gemaltltelijlc de slijmlaag, die op de dunne huid ligt, beschadigen. Hierdoor
kunnen infecties ontstaan, waaraan het dier tenslotte sterft.
Gelukkig zijn de Bniine en Groene Itiltker in onze streelt tussen heuvels en rivier nog overal te vinden. Dat geldt niet voor het hele land: veel sloten, beken en vaarten zijn nog steeds
vervuild. Dikwijls oolt zijn er heel onnatuurlijke kale oevers, waar kikkers zich niet kunnen

verschuilen en geen voedsel kunnen vinden. Om die reden is er een wet in Nederland, waarbij alle kikkers, salamanders en padden (amfibieën) beschermd zijn. Ditzelfde geldt voor
alle' slangen en hagedissen (reptielen). Het is streng verboden ze gevangen te houden of
zelfs maar te vervoeren.
Gelukkig komen en gaan de echte ltildcers en padden van nature in en uit onze tuin. Onze
enige zorg is, ze een beschutte omgeving met veel schuilgelegenheid te bieden.

Neushoornkevers en vliegende herten
fgelopen week werd er een bijAzondere
Lever in vaassen
vonden. Iemand vond in de l<a~sch;ur
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bij haar huis een Neushoornlc~ver.De
naam "Neushoornlcever" ligt voor de
hand: het dier draagt vooraan op de
kop een flinke, enigszins naar achteren gebogen hoorn. Alleen het mannetje is zo getooid; het vrouwtje
heeft een veel onbeduidender puntje
op haar kop. Behalve door die merkwaardige versiering aan de kop , valt
de kever ook op door zijn grootte. Met
zijn vier centimeter mag hij er zijn.
Hoewel de bruin-zwarte Neushoornkevers meestal 's nachts actief zijn,
werd het Vaassense exemplaar overdag gevonden. Vermoedelijk was er
in het donker op getrapt, want het
dier lag op z'n rug en was gewond.
Zoals bii de meeste grote kevers is de
tijd die ze als larve doorbrengen veel langer dan de enkele weken die ze als volwassen
VLLLGE,ND :,m
kever leven. De larven kunnen jarenlang doorbrengen in oud zaagsel, half vergaan stro of compost, liefst als dat door lichte broei wat wam1 is. Ze leven
van dat plantaardige afval.
Vroeger waren Neushoornkevers veel te vinden bij leerlooierijen. De larven zaten daar in
de gemalen eilteschors, de zogenaamde run, die voor het looien gebruikt werd. De ltever
werd toen ook wel "Runtor" genoemd. Nieuwe looistoffen vervingen de run en de lcevers
misten hun voedselhopen en zochten andere voedselbronnen. Het is moeilijk om in de dikke, bleke larven de toekomstige glanzende lcevers te zien. Ze lijken enigszins op de voor
ons meer bekende larven van de Meikevers, de zogenaamde Engerlingen. Doordat die in de
grond leven, komen ze met spitten nogal eens te voorschijn.
De grootste Nederlandse ltever is het Vliegend hert. Dat is ook een kever met een opvallende koptooi. De mannetjes dragen een soort "gewei" op de kop en kunnen met gewei en al
zeveneneenhalve centimeter lang zijn. Ze zijn helemaal zwart. Ook bij het Vliegend hert
mist het vrouwtje de imposante ltoptooi, maar het is toch ook een grote kever. Ze legt eieren
in oude, wat vermolinde eikestobben. De larven leven daar minstens vijf jaar in, voor ze
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zich verpoppen en tenslotte als kevers gaan rondvliegen. Het oude eiltehout bevat niet zoveel voedingsstoffen, vandaar dat ze zo lang nodig hebben oin volwassen te worden.
Eikehakhout leverde het materiaal voor dezelfde leerlooierijen, waar de Neushoornlcever
van profiteerde. Nu het niet meer nodig is, zet men opzettelijk weer jonge Eiken af om zo
stobben te vormen, onder andere voor onze Vliegende herten. Maar Wilde zwijnen weten
inet hun gewroet de dikke larven wel te vinden. In echte zwijnenbossen krijgt het Vliegend
hert weinig kans om groot te worden. De kevers zijn nachtdieren. In de schemer vliegen de
mannetjes met omhooggerichte "geweien" rond om een wijfje te zoeken, een fascinerend
gezicht. Kwaad doen ze ons mensen niet. De vervaarlijke geweien zijn vergroeide ltalcen,
waarmee de mannetjes onderling wat schermutselen.
Vliegende herten zijn in ons land heel zeldzaam geworden, maar in onze uitgestrekte Veluwse loofbossen komen ze nog voor. Het zijn beschermde dieren.

Fietspaden met een geel lint
andwegen voor autoverlceer afgesloten,
Z
fietspaden verhard; er is nogal wat gebeurd in Veluws dreven. Toen de buien van dit
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weekeinde wat afnamen, gingen we eens op
verkenning. We fietsten in de late middagzon
door de heidegebieden van Gortel, Tongeren
en Welna.
Wat vooral opviel, was de rust en de weelde aan
bloemen. Dit laatste speciaal daar, waar allerlei grondwerk langs de paden was gebeurd. Veel planten die
met moeite een plaatsje veroveren in een gesloten
vegetatie, hadden hun lans schoon gezien en
elk opengekomen zandplelcje benut oin zich te
ontwilkelen. Wat ons vooral opviel, was dat het
geel als ldeur sterk overheerste. Tegen de nog wat
grauwe heidevelden steekt dit heel mooi af. We
keken even uit welke bloemen al dat geel bestond.
Er was vooral veel St. Janskruid te zien, een
plant die altijd al heel algemeen is op onze zandgronden. De bloempjes hebben een stervorm: vijf
heldergele kroonblaadjes, met een bosje heel dunne meeldraden in het midden. Ze staan met meerdere in een tros bijeen, wat hun kleuren nog meer
doet opvallen.
Zoals altiid ziin ze de moeite waard eens goed
bekeken te worden. Er blijken fijne, z&e
puntjes op het geel voor te komen: lclierhaartjes. Maar ook het groene blad heeft iets bijzonders. Houd je het tegen het licht, dan zie je fijne,
doorschijnende stipjes. Het zijn oliedruppeltjes.
Behalve olie bevat het St. Janslcruid ook nog ZLBRARLIPS % ST. 7ACObSVLlNDP;R
bloed! Druk maar eens voorzichtig een paar
bloemblaadjes fijn, inerkwaardigerwijs lcomt uit de gele blaadjes rood sap. Een plant met
zo'n eigenschap gaf vroeger natuurlijk aanleiding tot allerlei verhalen. De Germanen meen-
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den dat de plant uit het bloed van Baldur, de zonnegod, was ontstaan. De Christelijke kerk
nam dit verhaal over, maar nu was dit het bloed van Johannes de Doper, waaruit de plant
was komen groeien. De naam St. Janslauid komt hieruit voort. In de geneeskunst heeft het
kruid ook eeuwenlang een rol gespeeld en nóg wordt St. Jansbloemolie gebruikt, o.a. tegen
spierltlachten.
De andere gele bloeier bleek het Jacobslauicltruid, ook al een plant die naar een heilige genoemd is. Het Jacobslauiskruid heeft diep-ingesneden bladeren, die de plant een wat lcoezig uiterlijk geven. De gele bloemen staan in schermvonnige trossen.
Het viel op dat er een duidelijk verschil in kleur was in het geel van de Jacobskruisltruidplanten. Sommige waren donkerder geel dan de andere. Even goed kijken en toen was het
heel duidelijk waar dit tintverschil door veroorzaakt werd. Er waren planten met bloempjes
die een hartje inet daaromheen een krans van gele lintbloempjes hadden, terwijl bij andere
planten alleen maar de "hartjes" aanwezig waren en de lintbloempjes die uit één enkel geel
blaadje bestaan, ontbraken. Ze hadden alleen inaar wat in de plantkunde "buisbloempjes"
heten. Omdat die buisbloempjes wat donkerder geel zijn dan de lintjes, die bij de andere
planten rond die buisbloempjes gegroepeerd staan, doen hele trossen hiervan donkerder aan.
We hebben hier dus te maken met twee variëteiten van eenzelfde plant, het Jacobslauiskruid. De vorm zonder lintbloenipjes kenden we beter uit de duinen, maar ook hier blijkt ze
algemeen voor te komen. In de duinen zien we op het Jacobslauiskruid vaak massa's geelzwart gebandeerde rupsen. Deze "zebrarupsen" zijn de larven van de St. Jacobsvlinder die
in mei vliegt. Hier komen ze veel minder vaalt voor. Mocht u de rupsen een leer in onze
streek zien, dan horen we dat graag.
Echte planten van een omgewoelde grond zijn de prachtige Teunisbloemen met hun grote
gele bloemen. Ook deze schoonheden waren langs het pad hier en daar te zien.

Wilde worteltjes

H

et zal veel mensen overkomen die in het voorseizoen niet vakantie gaan: als je thuiskomt herken je je tuin niet meer. Ook onze tuin had in drie weken de resultaten van
ons ijverig wieden en uitdunnen volledig teniet gedaan: het was een halfhoge wildernis geworden. Maar wel een mooie wildernis van uitbundige zomerbloeiers, waarin het
Jacobsltruisltruidonbetwist heerser was. Weer veel te veel zaailingen laten staan natuurlijk!
Op één plaats had het l<ruislauid iets van zijn heerschappij afgestaan aan de witte bloeischermen van een flink uit de kluiten gewassen Wilde peen.
Een paar dagen later las ik in deze krant een stukje-met-foto van iemand in Apeldoorn. Hij
had een reuzenpeen: één meter veertig hoog.
Is dat zo bijzonder, vroeg ik me af. De duimstok langs mijn peen gelegd: precies één ineter.
Vervolgens heb ik eens in de plantenboeken gesnuffeld. De meeste zwijgen (wijselijk?)
over de hoogte van de peen. Eentje schrijft: "een lage tot hoge plant" en de flora's die wat
concreter zijn noemen tachtig en negentig centimeter als grootste hoogte. Die plant in Apeldoorn was dus toch wel een hele forse.
Nu moet er wel bij worden gezegd dat wilde planten in tuinen - als ze daar mogen groeien
- afmetingen kunnen bereiken, die ze in hun natuurlijke omgeving nooit zullen halen. Weg-

distels en toortsen kunnen daar mooie voorbeelden van leveren met hoogten van tweeëneenhalve tot drie meter. Belangrijltste oorzaak van die reuzengroei is dat we in onze t~iinenzo
goed wieden: we nemen de natuurlijke concurrentie, het gevecht om de groeiplaats weg.
Ook als hij geen recordhoogte haalt, kun je van Wilde peen in je tuin veel plezier beleven.
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De witte schermen (ze kunnen wel eens naar roze
neigen) die uit vele honderden heel kleine bloempjes bestaan, vormen rijk gedekte tafels voor talloze
insectensoorten. Heel veel vliegen, zweefvliegeil
en bijensoorten komen zich tegoed doen aan de
nectar die de kleine bloempjes rijkelijk produceren
en die gemakkelijk bereikbaar is.
Hoewel de peen de vaste fainilietrelcken vertoont van
veel schermbloemen: grote schermen van meestal witte
bloemen en sterk samengestelde bladeren, vallen bij goed
hekijlten toch een paar dingen op. Eén daarvan is het donlterpaarse bloempje in het midden van de schermen - soms zijn het
er twee of drie. Heimans en Thijsse schreven tachtig jaar geleden
in hun flora dat de functie van die bloempjes nog niet bekend
was. Eddy Weeda schrijft in zijn recente Ecologische flora hetzelfde, met weglating van het woordje "nog".
Toch een heel intrigerend verschijnsel, dat afwijkende bloempje;
ik ken het ook van geen enkele andere plant. Maar ook weer niet
alle Wilde penen dragen dit bijna zwarte bloempje in hun schermen. De bloeischermen van de peen zijn samengesteld: het scherm
bestaat uit een aantal kleine schermpjes. Aan de top van de stengel
zit een krans van scherintalcken en aan de top van elke schermtalt komen steeltjes van de bloemen bij elkaar. Waar de schermtaldten beginnen zit bij de meeste schermbloemen een krans van blaadjes:
het omwindsel. Bij de peen is dat nogal opvallend: de blaadjes
zijn groot en ze zijn net als de stengelbladen in heel fijne slippen
verdeeld. Is het scherm uitgebloeid dan buigt de hele bloeiwijze
zich naar binnen met het omwindsel eromheen en vormt een
soort bol. Het is net of de plant een vuist maakt.
Wie het loof van de Wilde peen ruilt, herkent meteen de
worteltjesgeur. Ons tuinworteltje is een cultuurvariëteit die uit
het Midden-oosten stamt (hij schijnt tegenwoordig in advertenties
en winkels alleen nog maar Bospeen te kunnen heten). Ook witte
vormen werden vroeger wel als groente gegeten. Onze wilde soort
heeft wel een vlezige, maar toch nogal magere wortel en die is ook
wit.

Vier blauwe nepogen
en heel donkere vlinder fladdert in de thermiek bij de zonnige huismuur met vaart
E
omhoog. Hij lijkt zo in de vlucht wel zwart en mede daardoor ook groot. Als we die
somber uitziende vlinder straks op de Buddleja (de bekende vlinderstruik) zien zitten, klapt
hij de vleugels open en dan is het een totaal ander dier.
Een prachtige vlinder staart ons uit vier blauwe ogen aan. Elk van de vier vleugels is met
zo'n zwart omrand oog versierd. Het zijn inaar nepogen. Ze dienen om te imponeren, de
echte ogen zitten in de kleine kop. Roodbruin is de hoofdkleur van voor- en achtervleugels.
Om de ogen te accentueren zijn er nog wat crème tinten. De achterkant van de vleugels is
bijna zwart. Met opgellapte vleugels lijkt het een verdord blaadje.

JULI
Deze inooie dagvlinder heet Dagpauwoog. Het was de afgelopen week in
de tuinen waar Buddleja's
bloeien de meest algeniene vlinder. Bij tientallen
zaten ze op de lange paarse
bloemtrossen. We telden op
een forse struik op een warine dag zelfs vijfentwintig
Dagpauwogen op of om de
bloemen. Hun lange draaddunne tongen staken ze in de
kleine bloemen oin de nectar te zuigen waar de hele
struik naar geurt.
Elk jaar omstreeks begin
juni, als de tuinen volop
bloeien en het echt zomer is,
krijgen we dezelfde vraag:
"Hoe komt het dat er zo weinig
vlinders zijn? Je ziet alleen wat
van die witjes vliegen." Ze bedoelen dus meer de grote kleurige
soorten. En ook elk jaar zeggen
we weer: "Wacht maar, ze komen wel. Zo half juli verschijWL1 M DER
nen ze meestal weer."
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Eigenlijk zijn ze er natuurlijk al die tijd al. Alleen zijn ze niet zo duidelijk aanwezig. In de
periode na de vroege vlucht in maart en april van de overwinterende
Dagpauwogen merken we niets ineer van ze. De overwinterende wijfjes hebben eieren afgezet op de jonge brandnetels. Ze leven dan zelf niet lang meer. De jonge, zwarte, zeer
stekelig uitziende rupsjes met mooie lichte buikpoten kruipen uit de eitjes en gaan dan
enorm vreten. Ze barsten een paar keer in hun leventje uit hun vel, waaronder de nieuwe
huid met stekels en al klaar ligt.
De tenslotte volwassen rupsen hingen begin juli als bewegingloze poppen onderin de
brandnetels of aan de omringende planten. En toen ze half juli als prachtige volwassen Dagpauwogen uit de pophuid kropen, vonden ze dit jaar de Buddleja's al in volle bloei. Want
die waren door de warmte vroeger in bloei dan normaal.
Vlinders die we ook op de Buddleja's zien, zijn onder andere de Kleine vossen. Gisteren
nog vonden we op een nagenoeg kaalgevreten brandnetelbosje hun volwassen rupsen. Die
zijn zwart inet gele streepjes en ze hebben ook een massa stelteltjes. Deze rupsjes zullen
zich al gauw gaan verpoppen en straks als oranje-bruine kleine vossen op de Buddleja's verschijnen. De eersten van deze nieuwe generatie vliegen al rond, maar ze zijn nog veruit in
de minderheid bij de Dagpauwogen. Als die in aantal gaan minderen, zullen de Kleine vossen de absolute meerderheid krijgen.
Maar dit jaar zal die grote groep zich moeten haasten oin de Buddleja's nog in bloei te vinden. Een volgende generatie Dagpauwogen kruipt dan als rupsjes rond oin te zorgen voor de
straks overwinterende Dagpauwogen.
We beleven weer een warme zonnige zomer met veel vlinders. Want zonneminnaars zijn
het, al die mooie dagvlindersoorten in wit, oranje, bruin, blauw, rood en geel.
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Verrassendeplant
a een warme rit in de volgeladen auto installeren we ons tegen
de avond op het kampeerterrein. We staan aan de oever van een
N
meertje nabij de Maas in Noord-Frankrijk. Het is er stil. Caravans en
tenten staan ver uiteen verspreid rond het water, waar in de schemer
een Zwarte wouw over zweeft, op zoek naar halfdode vissen, en
waar in de nacht schorre kreten van Blauwe reiger en Meerkoet
klinken.
Ons plekje is kennelijk nog niet gebruikt dit seizoen. Het gras
staat fier overeind en wat stakerige planten van zo'n meter hoog
staan voor onze deur.
De volgende morgen, als ik voor een paar meter stokbrood naar de
bakker wil fietsen, volgt een complete verrassing. Voor onze "deur" is
het een feest van hemelsblauwe bloemen. Waar komen die opeens vandaan?
Ze blijken te ontspruiten aan lange stakerige planten. In de oksels van de
zijtakjes en ook bovenaan staan ze te stralen en de eerste zweefvliegen, vroeger op dan wij, zitten al op de meeldraden stuifmeel te eten. Het
is een mooie groep Cichorei.
We hebben deze bloementuin voor onze kampeerplaats tijdens
C'CH0Re'
ons verblijf zorgvuldig behoed tegen omtrappen. Zelfs 's nachts
meden we behoedzaam de dan zo saaie groene staken van "onze"
Cichorei.
Het lukte niet om al op de eerste middag een foto te maken, want vroeg in de middag waren de mooie bloemen al weer dicht, verfrommeld en nagenoeg onzichtbaar. Cichorei is dus
een ochtendplant. Ook in ons land kunnen we hem gelukkig veel ontmoeten; in onze streek
het meest bij de IJssel, maar ze kunnen ook jaren stand houden op pleldten waar ze ooit door
grondtransport of uitzaai terecht zijn gekomen. In de plantsoenen en bermen van Zwolle,
Apeldoorn en Epe zijn het 's morgens echte blikvangers.
Eigenlijk kent iedereen de plant al heel lang, namelijk als groente. Brussels lof is niets anders dan de kunstmatig onder de aarde gehouden spruiten van de Cichorei. Doorgeschoten
lof bloeit dan ook net zo mooi als de wilde verwant, evenals in bloei geraakte andijvie, ook
een familielid.
In België was - en is hier en daar nog - de gedroogde en gemalen Cichoreiwortel een goedkoop surrogaat voor koffie. "Bitterpeeënkoffie" noemt men het wel. De smaak van de plant
is bitter door het bittere melksap, zoals we dat ook kennen van de Paardebloem.
Natuurlijk heeft zo'n opvallende plant in de geneeskunde een rol gespeeld. De aardigste
toepassing in de oudheid vind ik die als middel tegen oogziekten. De hemelsblauwe kleur
van de bloem zal wel de hoop op weer mooie blauwe ogen hebben gewekt.
Wie de bloeiende Cichorei in al haar glorie wil zien, moet 's ochtends op pad en niet doen
zoals iemand in Epe, die zijn logé wonderen vertelde over de mooie blauwe bloemen in de
borders van het dorp en teleurgesteld van zijn middagwandeling terugkeerde omdat alles ineens "'dood was"'!

Witte venen

M

et veel plezier fiets ik af en toe het Van Manenspad tussen Tongeren en Gortel. Komend van Tongeren fiets je eerst een kilometer door de loof- en naaldbossen van het
landgoed. Dan volgt het afwisselendste deel: een kilometer of drie doorkruist het fietspad
een sterk heuvelachtig heidelandschap. Er is een mooi uitzichtpunt; er zijn stukjes bos en
open stukken en hier en daar liggen vennetjes in de hei. Via zijpaadjes kun je daar op som-

AUGUSTUS

PACINA64

mige plaatsen dichterbij komen. Maar
vanaf het fietspad is er van die plasj
iets te zien: direct na het Tongerens
komen ze aan de westltant tot dichtbij het
pad. Ook als ze, in een droge zomer bijna
geen water bevatten, zijn ze te herkennen
aan het frisse groen van allerlei grasachtige, vochtminnende planten.
Wat eerder in het seizoen zijn de vennen en natte plekken vaak omkranst
door een roze rand van Dophei, die
veel eerder bloeit dan de Struikhei en
wat vochtiger plaatsen prefereert.
Wie er nu - tweede helft augustus fietst, zal genieten van de bloeiende '
Struikhei, waaraan een nacht plensregen zichtbaar goed heeft gedaan.
Maar in de vennen ziet de fietser hier
en daar ook nog iets anders: veldjes v
blinkend witte vlekjes. Bloemen? Nee, dat
is Wollegras, zegt bijna iedereen. En dat is
waar èn niet-waar. Wollegras is een groep van plantensoorten die zich allemaal sieren met
toefjes helderwit vruchtpluis. Een van die soorten is het Veenpluis. Dat is de soort die je het
meest ziet en die ook langs het Van Manenspad groeit. Hij heeft een trosje van pluisbolletjes.
Goede speurders zullen op de Tongerense heide ook een andere soort kunnen vinden. Die
groeit in dichte pollen en de stengels, die veel langer kunnen zijn dan bij het Veenpluis, hebben maar één pluisbolletje. Dat is het Eenarig wollegras, een veel zeldzamer soort.
Aan het Veenpluis moest ik denken toen ilt onlangs in het Noord Veluws Dagblad een artikeltje las over de Veluwse achternaam Witteveen. De verltlaring voor die naam werd gezocht in de witte nevels die op stille avonden soms boven de vennen hangen. Ik had aan die
verklaring nooit gedacht. Maar blijkbaar heeft de schrijver nooit gedacht aan de verklaring
dat vennen - zeker vroeger - met een dichte begroeiing van Veenpluis als witte lakens in de
hei lagen.
Welke verltlaring zal nu de juiste zijn? Of zijn ze allebei juist?
Nu we toch een ommetje maken op het pad van de etymologie; ook het Pluizenmeertje,
tussen Dellen en Renderklippen, dat van oorsprong een ven is, dankt zijn naam aan het
Veenpluis. Helaas is dat er vrijwel of helemaal verdwenen.
(Een raad aan de gemeente Heerde: ga daar eens heel voorzichtig wat plaggen).
Behalve Wollegras-soorten kunnen er in en langs vennen nog allerlei andere bijzondere
plantjes groeien. Daar horen ook de zonnedauwsoorten toe, de "vleesetende" plantjes die
haast iedereen wel kent. "Vleesetend" is een wat overdreven omschrijving van de voedingsgewoonte van de plantjes. Feit is wel dat ze met de lijmlmopjes op de blaadjes, die de plantjes permanent als met glinsterende dauwdruppeltjes bedekken, kleine insecten vangen. Die
kleverige vloeistof kan dierlijke organismen oplossen en die worden door de blaadjes geabsorbeerd.
Waarom hebben die zonnedauwplantjes niet genoeg aan hun wortels, zoals gewone planten? Het antwoord ligt in het bijzondere milieu waarin ze leven: de venige oevers van vennen, gevuld met regenwater. Dat milieu is uitermate arm aan voedingsstoffen. Om in dat extreme milieu een plaatsje te veroveren hebben de zonnedauwtjes in de loop van hun evolutie
een manier weten te ontwikkelen om het te karige menu dat de zure veenbodem biedt, aan te
vullen.
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Witte venen 11
oe komen de vennen - waarover we in het vorige artikeltje schreven - in de verder zo
droge Veluwse heide? Grondwater, regenwater? En waarom zakt dat dan niet weg?
H
Wie op een goede kaart eens naar de ligging van de vennetjes kijkt, zal het al snel opvallen, dat ze vaak in groepen bij elkaar liggen en dan veelal in heuvelachtige heide. Een voorbeeld is het gebied gelegen in de driehoek Gortel - Tongeren - Welna: een sterk geaccidenteerd heideterrein waar het wemelt van de vennetjes.
Die heuvels in de heide zijn een herinnering aan oude zandverstuivingen. Bij het woordje
"oud" moeten we dan wel denken aan zo'n tienduizend jaar. De wind blies niet alleen het
zand tot heuvels op, maar stoof ook laagten uit. Na de zandverstuivingen kwam er een mildere, vochtiger periode. Er ontstond een vegetatiedek dat het veranderlijke stuifheuvel-landschap vastlegde, en er vond bodemvorming plaats.
We moeten nu proberen om ingewikkelde en langdurige processen in een paar zinnen samen te vatten. De bodemvorming hield o.a. in dat het regenwater het in het zand van nature
aanwezige ijzeroxide oploste. Een eindje onder de oppervlakte sloeg dat weer neer. In lcomvormige laagten werd dat proces nog wat versterkt, omdat er ook aanvoer van water, met het
daarin opgeloste ijzeroxide, van de hogere randen naar het lagere midden was. Daar werd
dus in het laagste deel extra materiaal afgezet. Heel geleidelijk werd in die kommen de bodem minder doorlatend en tenslotte waterdicht. Het ven was geboren; er ontwikkelde zich
de karakteristieke begroeiing in van mossen - vooral veenmossen - en biesachtige planten.
Het proces van bodemvorming dat tot het ontstaan van vennen leidt, duurt nog steeds
voort. Wie aan het eind van een natte winter op de heuvelachtige hei rondzwerft, zal al
spoedig allerlei vennen-in-wording tegenkomen. Hij zal plassen vinden op plaatsen waar hij
in de zomer alleen Struikhei vindt en waar niets wijst op een wat minder doorlatende bodem. Op andere plaatsen is de bodem al wat verder verdicht. Waar in de winter plassen
staan, vindt hij in de zomer dalletjes met Dopheide, waar het nog wat vochtig is. In een volgend stadium maakt de Dophei plaats voor grassen, zeggen en andere biesachtige planten:
daar is de bodem ook in de zomer vlak onder de oppervlakte nog kletsnat.
In andere situaties is de bodem wel waterdicht, maar brengt de terreingesteldheid mee, dat
de "ijzeren schotel" aan één zijde een lagere rand heeft. De kom is te ondiep om veel water
te bevatten en in natte tijden stroomt het ven over naar een lagere plek. Dat gebeurt soms
onzichtbaar. Kom je zelf uit een wat lager gedeelte dan is het een vreemde gewaarwording
om achter een wat hoger randje ineens een ven te vinden.
Veenbodems zijn heel dun en zo kwetsbaar als vijverbodems van plastic. Enthousiaste terreinbeheerders die een dichtgroeiend ven willen schonen om de recreanten een leuke waterplas te bieden, lopen het grote risico dat de shovel door de bodem gaat. Voorlopig houd je
dan een moddervlakte over, waar Wilde zwijnen heel blij mee zijn en ook - voorzover ze
van die zwijnen de kans krijgen, een aantal bijzondere plantensoorten. Zo'n lek kan zichzelf
weer dichten, al zal dat heel langzaam gaan.
Soms gaat de ingreep goed. Het Pluizenmeertje, tussen de Renderklippen en de Dellenweg
bij Epe, is ondanks zijn kunstmatige trekken toch een heel aantrekkelijke plek in het land-
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schap. Niet alle vennen hebben een bodem van ijzeroer. Op veel plaatsen op de Veluwe komen leem- of kleiafzettingen tot aan- of dicht onder de oppervlakte, en leem kan net zo waterdicht zijn als ijzeroer. Daarom werden bijvoorbeeld ook beddingen van hooggelegen beken bekleed met leem om waterverlies te voorkomen.
Vennen vullen zich dus met regenwater en ze danken hun bestaan aan het feit dat er in ons
land een neerslagoverschot is: er valt meer water dan er verdampt. De verdamping is in de
zomer het grootst en vooral na droge zomers kunnen ondiepere vennen geheel droogvallen.
Maar de planten die in dat milieu thuishoren zijn daar wel tegen bestand.

De kaarsen van de zomer

v

andaag willen we eens kijken naar een groep van forse, decoratieve planten, de toortsen. Veel mensen kennen ze en hebben ze zelfs in hun tuin. Voor sommigen zullen
het, net als voor mij, de planten zijn die onze tuinen hun zomerse sfeer helpen geven. Kaarsen, toortsen: het zijn goede karakteristieken voor deze slanke hoge planten met lang uitgerekte dikke aren van gele, soms witte bloemen. "Hoog" moet U letterlijk nemen: als een
toorts het naar zijn zin heeft, haalt hij gemakkelijk de twee meter. Mijn record-kaars werd
twee meter en acht centimeter.
De toortsen "branden" vele weken lang met steeds nieuwe bloemen. Omdat de groeitoppen
heel lang kunnen doorgroeien, houden ze het soms tot ver in de herfst vol. Wat altijd opvalt
bij de toortsen is dat de bloemen onregelmatig over de stengel verdeeld zijn. De meeste
plantensoorten met lange smalle bloei-aren beginnen onderaan te bloeien en de bloei schuift
geleidelijk naar boven. De Teunisbloemen zijn daar een voorbeeld van. Minder vaak gebeurt het dat de bloei aan de top begint en geleidelijk naar beneden afzakt. De
tuinplant Liatris doet dat onder andere. Maar de toortsen bloeien - weliswaar later
in de tijd vooral aan de top - op allerlei plaatsen langs de stengel tegelijk. De verklaring is wellicht dat de hoofdas bij nadere beschouwing heel veel korte zijaartjes heeft die, verdeeld over de stengel, op verschillende tijdstippen tot ontwikToortsen zijn er in soorten. De meeste lijken erg veel op elkaar en ze kruisen
ook gemakkelijk. Het onderscheiden van de soorten is daarom iets voor liefhebbers. De meeste soorten zijn tweejarig. Ze ontkiemen het ene jaar, vormen mooie grijzige winterrozetten en bloeien het tweede jaar. Na de bloei
sterven de planten.
De meeste toortsen zijn dicht viltig behaard. De planten lijken daardoor
grijs of wit in plaats van groen. Die wollen jasjes vormen een bescherming
tegen dierenvraat en uitdroging. Dat laatste heeft ermee te maken dat
toortsen liefhebbers van zon en warmte zijn. Hoe verder je in Europa naar
het zuiden reist, hoe algemener de toortsen worden.
Dat er ondanks al die wolligheid toch rupsen op voorkomen, bewijst dat elke plant toch weer zijn belagers kent. Mooie grote rup.
sen, die van de kuifvlinder, kunnen de toorts bijna helemaal van
blad ontdoen. De rups is wit met geel van Meur en versierd met
zwarte vlekjes. Het is een vrij zeldzame verschijning.
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Als warmteminnaars groeien de toortsen ook in Nederland in het wild
graag warm en beschut: in de duinen, langs spoor- en rivierdijken. Ze
hebben voorkeur voor lichte, voedselrijke grond. In onze Veluwse tuinen en parken doen ze het dan ook uitstekend.
En als U ze in Uw tuin heeft: haal dan de dorre stengels niet te gauw
weg. Vogeltjes pikken er graag in. En het geeft meteen een mooie gelegenheid om te zien, hoe de lange stengels, als de najaarsstormen ze heen
en weer zwiepen, ook de functie hebben het zaad ver weg te slingeren.
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Bloemen van één nacht
en goede kennis gaf mij in het voorjaar een paar plantjes van de TeunisE
bloem. Op een beschut zonnig plekje groeiden ze snel uit tot planten van
een meter hoog en op een van de warme avonden eind juni, waarop we nog
laat buiten zaten, verrasten ze me met een grote massa gele bloemen.
Het moest wel erg snel gegaan zijn: waar om acht uur alleen de onopvallende, verwelkte bloemen van de vorige nacht te zien waren, waren
de planten een uur later overdekt met nieuwe bloemen.
Nieuwsgierig geworden naar die plotselinge bloei ben ik een
paar dagen later op wacht gaan staan bij mijn Teunisbloemen.
Het was de moeite waard. De vier blaadjes van de bloemkroon
zitten spiraalvormig ineengerold in de kelk. Die bestaat ook uit
vier blaadjes, die min of meer vergroeid zijn. In de loop van de dag
beginnen die kelkblaadjes van onderen af los te laten en laten al iets
van het geel van de bloem zien. Daaraan kun je overdag al zien welke bloemen 's avonds open zullen gaan. Zodra het gaat schemeren,
spannen de kroonbladen zich en de kelkblaadjes scheuren naar boven
toe verder los. Aan de top hangen ze dan nog samen; daar is de weerstand het grootst. Plotseling laten, onder de steeds sterker wordende
druk, de kelkblaadjes aan de top los en dan klapt de bloem ineens helemaal open. Je moet het goed in de gaten houden als je het wilt zien,
want het openen van de kroon duurt maar een paar seconden. Het is zo
boeiend omdat we niet gewend zijn om de meestal trage plantaardige groeiprocessen met
het blote oog te kunnen zien. Maar de bloemenvreugd is van korte duur: de 's avonds geopende bloemen staan er 's morgens vroeg nog wel fris bij, maar verwelken in de loop van de
dag. De langgerekte, trosvormige bloeiwijs van de plant zorgt echter dagen achter elkaar
steeds voor nieuwe bloemen.
Waarom die nachtbloei? Wel, die schept de mogelijkheid om nachtvlinders voor bestuiving te laten zorgen. Daar is trouwens nog meer voor nodig: vlinders hebben lange tongen.
Wie de Teunisbloemen eens goed bekijkt, zal ontdekken dat de lange stelen, waarop de
bloemen staan, helemaal geen stelen zijn. De vruchtbeginsels "zitten" op de hoofdstengel en
de steel daarboven is in feite een lange kelkbuis die past bij de roltong van de nachtvlinders.
Bij een andere nachtbloeier, de Kamperfoelie, vinden we ook die lange bloembuizen.
Wat de bloemen van de nacht ook gemeen hebben, zijn lichte, opvallende kleuren en vaak
een sterke geur. In Nederland zien we echter weinig nachtvlinders op de Teunisbloemen. De
Wilde teunisbloem, hoewel nu overal verspreid op warme droge plaatsen (bijvoorbeeld de
duinen), is oorspronkelijkniet inheems, maar komt uit Noord-Amerika. Komt dat daardoor?
De veranderlijkheid binnen de verschillende soorten bracht Professor De Vries in de dertiger jaren tot zijn bekende proefnemingen die tot de mutatie-theorie leidden: een belangrijke
aanvulling op de evolutie-theorievan Darwin.
Verwanten van onze Teunisbloemen zijn de fleurige Wilgenroosjes, die nu ook bloeien en
de, ook uit Amerika stammende fuchsiasoorten. Ze hebben allemaal het viertallige grondplan in de bouw van hun bloemen gemeen.

Sprinkhanen
"Er zit een sprinkhaantje in oma's slaapkamer"", zei een meisje vorige week tegen me.
"Wat leuk, hè?'was mijn antwoord. "Ja, ik vond hem ook wel lief, maar mijn oma is er
doodsbang voor en ze durft niet in de buurt te komen".
Een jampotje om hem te vangen en de verzekering dat het dier haar niets zou doen, als ze
hem er in liet lopen, redde zowel oma als de sprinkhaan.
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De
sprieten van
deze diertjes zijn even lang als zijn hele lichaam en heel dun. Samen met de zes lange poten
worden ze als griezelig ervaren. Bovendien heeft het vrouwtje een achter het lichaam uitstekende, kromme "sabel". Dat is de legboor. De vrouwelijke Boomsprinkhaan legt daarmee
haar eitjes in schorsspleten van bomen. Ze schijnen vooral van bladluizen en andere kleine
dieren te leven.
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Er zijn verschillende soorten sabelsprinkhanen. De grootste soort is de Grote groene
sabelsprinkhaan. Dit forse insect houdt eigenlijk niet veel van springen, hoewel het lange
gespierde achterpoten heeft. Veel gauwer vliegt het bij verstoring weg. Het liefst wandelt hij
echter met zijn lange poten door de vegetatie om blad te eten en al wat er aan dierlijks op
zijn weg komt. Je kunt zo'n forse knaap of meisje gemakkelijk in een glazen pot vangen om
het beter te bekijken. Met een loep kunnen we de ogen in de gepantserde kop bewonderen.
Pas op, deze soort kan flink bijten met de kaken onderaan die kop! De ongeveer vier centimeter lange voorvleugels liggen over de rug uitgestrekt. Bij het wijfie ligt daaronder de lange sabel. Alles bij elkaar meet de Grote groene sabelsprinkhaan vaak wel vijf centimeter!
Deze soort legt eieren in de grond. De mannetjes kunnen zeer luid sjirpen. Ze doen dat
meestal in bomen en wel van de late middag tot diep in de nacht. Dat geluid wordt gemaakt
door de voorvleugelranden langs elkaar te wrijven.
De meeste kleine sprinkhaansoorten die voor onze voeten opspringen in het gras of op de
heide, behoren tot andere families dan de sabelsprinkhanen. Hun gesjirp is op zonnige dagen niet van de lucht. Het zijn echter geen krekels, zoals men meestal denkt.
Een heel zeldzame sprinldiaansoort van droge heidevelden en duinen is de Blauwe duinsprinkhaan. Bij het vliegen vertoont hij de mooie blauwe ondervleugels. Hij komt gelukkig
in onze streken nog hier en daar voor. In een zonarme zomer is er echter niet veel kans zo'n
warmteminnaar te ontmoeten.
Alle sprinkhanen gaan in de herfst dood. Alleen de eieren overwinteren.

De tijdloze droogbloeier
laderend in een boek over Zuid-Limburg kwam ik een mooie foto tegen van een lila
bolgewasje, een crocus leek het wel, maar dan zonder blad. Het kwam vroeger in die
B
streek veel voor, maar is er erg achteruit gegaan. In het buitenland kunnen we er nog hier en
daar weiden vol mee zien staan in september. Bladeren zijn er ook daar niet aan te vinden.
Omdat het in een voor een bolgewasje vreemde tijd bloeit, namelijk in de herfst, kreeg het
de naam tijdeloos te zijn. Daar heeft het ook zijn Nederlandse naam aan te danken: Herfsttijloos.
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Wij hebben het ook in de tuin, zoals wel meer
plantenliefhebbers. Meestal staat er in tuinen
een uitheemse soort, die veel op de inheemse
lijkt. Elk jaar verschijnen in onze tuin de eerste bloemen al eind augustus. Je krijgt dan
echt het gevoel dat de zomer voorbij is. Soms
ontdek je de crocusachtige bloemen pas bij het
opruimen van wat te wild geworden zomerplanten.
In sommige wildeplantenmengsels in dorps- en
stadsplantsoenen zijn ze ook te ontdekken. Iets om
eens op te letten.
Het is haast niet meer voor te stellen dat deze aardige
Herfsttijloos, die in Nederland zo ongeveer zijn noordgrens bereikt, vroeger ook aan de IJssel groeide, zelfs tot
bij de monding. De wilde groeiplaatsen zijn nu beperkt
tot het zuiden van ons land. Beekdalen, randen van hellingbossen en lemige weiden zijn geschikte leefgebieden.
Een plant die bloeit zonder dat er een blaadje aan te zien
is, zou je voor een parasiet kunnen aanzien, een plant dus,
die zijn voedingsstoffen uit andere planten betrekt. Toch
is dat hier niet het geval. Na de bloei verdwijnen de
crocusachtige bloemen en lijkt er niets meer van de plant
over te zijn.. Maar als we deze herfstbloeier allang vergeten zijn, in de voorzomer, komen uit de grond vanuit
knollen de brede, groene bladeren tevoorschijn. Bij de inheemse soort kunnen zich hiertussen aan de dikke steel
grote, ronde groene vruchten ontwikkelen. Voor de bestuiving van de bloemen hebben in de herfst de bijen
en hommels nog gauw even gezorgd.
Wie in het buitenland door een bergweide
loopt, kan zich verbazen over de grote, groene
vruchtbollen tussen het grove blad en zich
afvragen, wat dat wel voor planten zijn. Pas
op met wondjes, ze zijn erg giftig. De functie
van het groene blad in de zomer is natuurlijk
het aanmaken van voedingsstoffen om daar de
bolvormige knollen onder de grond van te
voorzien.
Er zijn ook herfstbloeiende crocusjes, maar die zijn te herkennen aan hun drie meeldraden, terwijl de Herfsttijloos er zes heeft. Bovendien hebben de
crocussen wel bladeren tijdens de bloei.
Bij de bloembollenhandelzijn de grote, bruine bollen nu als "droogbloeiers"' te koop. Colchicurns is hun Latijnse naam. Het is de uitheemse soort. Je hoeft ze maar op de vensterbank
te leggen en de ene na de andere crocusachtige bloem komt eruit tevoorschijn. Water of aarde hebben ze niet nodig; daar hebben de bladeren in de zomer al voor gezorgd. Wie na de
bloei de bollen meteen in de tuin zet, zal tot zijn verrassing volgende herfst de lila bloemen
weer kunnen begroeten, mits . . . . . men in de zomer die rare, grote bladeren niet heeft
weggehaald!
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et zal iedereen met enige belangstelling voor de natuur wel opgevallen zijn dat er zoveel van die grijsbruine vlindertjes rondvliegen. Motten, zullen velen zeggen. In
H
Engelstalige landen noemt men inderdaad alle nachtvlinders motten (moths).
Dat snelle vlindertje dat de Buddleja's maar ook veel andere bloemen afzoekt, is inderdaad
een nachtvlinder. Als hij of zij eens even stil zit op een bloem om met de lange roltong nectar op te zuigen, kunnen we duidelijk een wit tekentje op de vrij donkere voorvleugel zien.
Omdat dat tekentje de vorm van een pistool heeft, noemde men het vlindertje wel Pistooltje.
De naam die tegenwoordig in gebruik is, luidt Gamma-uiltje, wat trouwens ook op dit witte
vlekje berust.
Deze actieve nachtvlindertjes vliegen zowel 's nachts als overdag. U kunt ze 's avonds in
de schemering bijvoorbeeld op de phloxen in uw tuin bezig zien. Waar veel bloemen bloeien die ze graag bezoeken, vliegen ze nu massaal. Van de wilde planten is het knoopkruid
erg geliefd.
In een door de gemeente aangelegde bloemenborder met alleen wilde planten staat ook het
knoopkruid volop te bloeien. In een plantsoentje van twintig bij twintig meter schatte ik het
aantal Gamma-uiltjes op een zonnige ochtend op ruim honderd exemplaren. Er waren grote
en kleine tussen. Ook op de Struikheide die nu in bloei komt, zien we overal de bruingrijze
vlindertjes vliegen.
Waar komen deze Gamma-uiltjes nu opeens vandaan? Dat is moeilijk te zeggen. Een feit
is, dat het treltvlinders zijn. Elke zomer komt er een aantal uit Zuid-Europa naar ons toevliegen. Overwinteren kunnen ze hier niet. De wijfjes van deze eerste exemplaren leggen eieren
op allerlei planten en zorgen voor een zomergeneratie in ons land. Maar of deze
enorme hoeveelheid exemplaren die we nu
zien alleen tot de Nederlandse zomergeneratie hoort of dat er nog Gamma-uiltjes
uit het zuiden binnenvliegen, is moeilijk te zeggen. In hoeverre de wanne
zomer iets met hun komst te maken
heeft, is ook niet duidelijk. In 1992 beleefden we ook een mooie zomer maar
het aantal Gamma-uiltjes was toen helemaal
niet zo spectaculair. Soms ontbraken ze zelfs
totaal.
En de naam "Gamma-uil"? Gamma is een
Griekse naam voor wat wij de letter G noemen. In een oud beeldschrift is het een kamelekop, zo vermeldt een verklarend woordenboek
(ghimel is Hebreeuws voor Kameel).
Ook deze "grauwe mot"' die bij goed beltijlten behalve het witte teken veel nuances in voor- en
achtervleugels vertoont, is onze aandacht
waard. Bijzonder fraai is bijvoorbeeld het
witte zoompje aan de beige achtervleugels. Vangen we er even eentje in een
potje, dan kunnen we met een loep nog
veel meer moois aan het diertje ontdekken, als het even stil wil zitten tenminste!
f
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Rupsen aan de wandel
Ik jaar in september bereiken ons be
E
richtjes van mensen, die rupsen
hebben gevonden. Vaak opvallende, grote rupsen, die op een tuinpad of over de
weg kruipen en daardoor opgemerkt
worden. De vinders vragen dan vaak op
welke plant ze zo'n dier moeten terugzetten, opdat de rups verder kan
eten. Dat veel rupsen aan één of
enkele voedseldanten gebonden zijn, is velen al wel bekend.
Toch is zo'n wandelende
rups in deze tijd van het
jaar meestal niet op zoek
naar eten. Vaker is het een
volgroeide rups, die op weg is
naar een geschikte plek .om
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.I R up5 O L\FANT$[/L\NDLR
een boom of soms ook laag tussen plantenstengels in een spinsel. Zo'n spinsel heet een cocon en dient om het dier te beschermen tegen belagers en het
weer. De rups spint de draden hiervoor zelf en weeft ze rondom zijn lichaam in elkaar. Zo'n
cocon is vaak heel sterk. Een bekend voorbeeld is de cocon van de Zijderups, een soort, die
hier niet in het wild voorkomt. In onze landstreek leeft op de heide een prachtige groene
rups met zwart-gele wratten, die ook zo'n cocon maakt. Dat is de rups van de Nachtpauwoog. De rupsen die het meest opvallen zijn die van de familie van de Pijlstaartvlinders. Er
gaat geen zomer voorbij of we krijgen meldingen van Olifantsrupsen. Het zijn vingerdikke
grijze rupsen (soms ook groen) met twee paar opvallende zwart-witte schijn-ogen op hun
rug, vlak achter de kop. Ze kruipen onder rommel in de grond. Na een hele winter als pop in
de strooisellaag te hebben doorgebracht, komt er in de voorzomer een schitterende pijlstaartvlinder uit te voorschijn. Om zijn mooie roze en olijfgroene kleuren wordt hij Avondrood
genoemd.
Een heel bijzondere rups is die van de Doodshoofdvlinder. Het is, volgroeid, een fors dier
van wel twaalf centimeter lang met felle kleuren: meestal geel inet zwarte vlekken op de rug
en langs de flanken blauwig zwarte strepen. Aan het eind van de rug bungelt een soort korrelig "varltensstaartje". In Nederland leven ze meestal van aardappelloof en hun grote zwarte poppen komen dan ook nogal eens bij het aardappelrooien te voorschijn.
De Doodshoofdvlinder is met een spanwijdte van de vleugels tot twaalf centimeter de
grootste vlindersoort in ons land. Op het borststuk heeft hij een tekening, die aan eem
doodshoofd doet denken. De soort kan niet tegen vorst en ze overleven vrijwel nooit onze
winters. Elk voorjaar komen er echter wel enkele Doodshoofdvlinders helemaal uit Afrika
gevlogen om hier hun eieren af te zetten. Eigenlijk een voor de soort nutteloze zaak. De
vlinders zijn honing-liefhebbers. Daarom kruipen ze wel eens in bijenlasten, iets wat ze met
de dood moeten belcopen. Imkers vinden later dan een volkomen door de bijen ingekapselde
mummie van de grote vlindersoort.
Omdat het hier om een zeer zeldzame vlinder gaat, houden we ons altijd aanbevolen voor
meldingen van rupsen-, poppen- en vlinders van de Doodshoofdvlinder.
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Gentianen en hun kostgangers

v

oor veel mensen zal het ongeloofwaardig klinken als we hun vertellen dat
er op onze Veluwe gentianen in het wild groeien. Gentianen verwacht
men samen met Edelweiss op de alpenweiden. Maar in ons eigen land ltomen
zelfs twee soorten prachtig blauw-bloeiende gentiaansoorten voor, naast nog andere kleurige familieleden.
Klokjesgentiaan heet de soort, die in onze streelt voorltoint. Ze houden van natte
voeten en groeien heel zeldzaam op natte plekken bij heidevennetjes. Ze hebben
het in de droge warme perioden van de zomer niet gemakkelijk. De vennetjes op onze Veluwe zijn namelijk helemaal afhankelijk van regenwater.
Ze ontstaan, waar in de bodem dit regenwater stagneert. Dat kan ltomen
door een leemlaagje, maar ook heel vaalt door een soort ijzerltoelt in de
bodem. Het Veluwezand is ijzerrijk. Kijk maar naar het water in veel
sprengenbeken. Dat ziet vaak oranje van het ijzer, dat er op planten en bodem neerslaat. Ook in de bodem gebeurt dat hier en daar.
Toen we midden augustus gingen kijken bij de anders zo natte plek in de
heide, waar nog steeds echte wilde Klokjesgentianen groeien, zagen ze er
door de droogte zielig uit. Dat is later wel veranderd. Bij zonnig weer staan
hun hemelsblauwe bloemen wijd open te pronken. Het zijn de sieraden van
de natte heide. Helaas zijn ze zo zeldzaam geworden, dat we hun groeiplaats
wijselijk niet noemen.
Behalve dat we elk jaar in augustus en september op de fiets klimmen
om naar ons favoriete gentianenplekje te gaan, genieten we in die tijd natuurlijk ook van de volop bloeiende heide rondom. Waar we altijd op
KLOKIE5
letten is, of er kleine witte stipjes op de gentianeilbloemen en -knoppen
zitten. Dat zijn de eitjes van een klein vlindertje, dat veel belangstel- c,
ling voor de Klokjesgentianen heeft. Dit is het Gentiaanblauwtje. Het C,E M T \ A A I J ~ L R ~ W T J
vlindertje is zelfs helemaal afhankelijk van deze planten. Het leeft als
rupsje eerst een poos binnen in de bloemen en eet daar van het vruchtbeginsel. Na een paar weken komt het weer naar buiten en laat zich op de grond vallen. Het
dan ongeveer drie en een halve millimeter grote rupsje moet nu gevonden worden door een
bepaald soort mieren. Omdat het rupsje een zoetige stof afscheidt, slepen de mieren dit rupsje mee naar hun nest onder de grond. Het rupsje doet zich daar te goed aan larven en poppen
van zijn "beschermers'' en laat zich zelfs door hen voeren!
Dat duurt de winter door en zelfs verpoppen doet het in het mierennest. Alleen wanneer de
pop opengaat in de voorzomer en het vlindertje te voorschijn komt, moet het rennen voor
zijn leven en snel uit het nest vluchten. Het vlindertje wordt door de mieren dán als ongewenste indringer beschouwd!
Doordat het Gentiaanblauwtje niet alleen van de zeldzame gentianen afhankelijk is, maar
ook nog eens van de aanwezigheid van bepaalde mierensoorten, is het voortbestaan van het
Gentiaanblauwtje op onze heide een heel riskante zaak. Van de opmerkelijke levensloop
van dit vlindertje bemerken wij meestal hooguit de aanwezigheid van de piepkleine witte eitjes op de Gentiaanbloeinen.

Leven en laten leven
e relatie tussen zoogdieren en planten, het onderwerp van dit artikel, is zeer veelzijD
dig. Ik denk dat de meeste dieren wel op enigerlei wijze hun invloed doen gelden op
de plantenwereld in hun naaste oingeving. Wanneer een koe in het weiland haar mest laat
vallen, verrijkt deze de grond, waardoor de vegetatie tijdelijk beïnvloed wordt, een simpel
voorbeeld van een huisdier in onze directe oingeving. Een wat natuurlijker voorbeeld: Das-
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sen mesten vaak in de directe omgeving
van de burcht, hun ondergrondse woonplaats. De verrijkte grond op deze plaats
vormt een groeiplaats voor planten als
vlier, brandnetel en braam.
Bevers, helaas uitgestorven in ons
natte landje, veranderden door hun
bouwwerken voorheen droge gebieden in natte gebieden, hetgeen weer
een heel andere vegetatie ten gevolge
had.
Bovenstaande voorbeelden laten zien, hoe
een dier door zijn levenswijze invloed kan
hebben op de plantengroei in zijn
directe omgeving. En dat geldt
ook voor allerlei menselijke bezigheden. Dat ontdekte ik enige
tijd geleden bij het bramen plukken. Struinend door de hoge venetatie ben je je er eigenlijk; niet-van
bewust, dat je op dat moment heel natuurlijk bezig bent. Duizenden jaren lang voorzag de oermens op deze manier in zijn behoeften. Het verzamelen van voedsel was puur een kwestie van overleven, even iets anders
dan twee potjes bramenjam.
Wanneer je na een uur de grassprieten en spinnen uit je kleren slaat, blijken juist de van
borstels voorziene vruchtjes van het Kleefluuid aan je broek te hangen, net zoals dat het geval kan zijn bij planten als bijvoorbeeld Taildzaad en Klis. Ook aan de vacht van "andere
zoogdieren" zullen regelmatig zaden blijven hangen. Een Vos, Ree of Konijn die door het
gras loopt, zal d~isonbewust meehelpen aan de verspreiding van plantenzaden.
Uiteraard zullen zoogdieren door hun vraat in vele gevallen ook regulerend werken op de
plaatselijke begroeiing, hetgeen een normale zaak is; de natuur regelt zijn zaakjes immers
zelf wel. Daar echter waar de mens ingrijpt, kan het een en ander duidelijk verkeerd uitpakken. Het uitzetten van vierentwintig Konijnen in 1859 in VictoriaIAustralië leidde tot een
reusachtige plaag, waardoor de plaatselijke flora ingrijpend werd beïnvloed en hele oogsten
dreigden te mislulcken. Een natuurlijke hoeveelheid Wilde zwijnen veroorzaalct door het gewroet in de bosbodein een diversiteit in bodemgesteldheid en vormt op deze manier geschikte groeiplaatsen voor zaailingen. Kunstmatig door bijvoedering hoog opgefokte populaties laten echter niets heel van de bodemvegetatie. Let U hier maar eens op bij Uw boswandelingen. Hetzelfde resultaat krijgen we bij hoge populaties rood-wild; de vraatzucht
ontaardt hierbij in het schillen en onttoppen van jonge bomen. Kosten noch moeite worden
gespaard om hele gebieden meters hoog in te gazen.
De gevolgen van mest zijn al even ter sprake geweest. Wandelend door bos en veld moet U
ook eens letten op de mestplaatsen van Konijnen. Ze hebben vaste plaatsen waar ze hun
mest deponeren, hetgeen resulteert in verrijking van de grond, met ook weer een directe invloed op de vegetatie. In zijn directe omgeving vreet een Konijn bijna alles wat maar groen
is, behalve bijvoorbeeld brandnetel en vlier, waarvan hij een uitgesproken aflceer heeft. Juist
deze planten vinden we dan weer vaak bij konijnenburchten, waar ze op de verrijkte bodem
een veilige groeiplaats aantreffen.
Een laatste voorbeeld waarbij zoogdieren duidelijk de plantengroei beïnvloeden, is de verzamelwoede van sommige dieren. Vooral knaagdieren als muizen en Eekhoorns zijn hier
sterk in. Bij het naderen van de winter worden grote voedselvoorraden aangelegd van zaden
en vruchten. Sommige worden later opgegraven, de meeste blijven echter liggen en ontkiemen op geschikte plaatsen bij het lengen van de dagen in het vroege voorjaar.
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Bos en hei
en wandeling in het "Zwolsche Bosch" is
E
blijft een aantrekkelijk gebeuren. Een goe
gangspunt is de boswachterswoning aan het eind
Dreefseweg, een doodlopende weg, die aan de gr
weg tussen Heerde en Wapenveld even ten noorden van de Dreef begint. Nu de heide nog bloeit
loont het de moeite om naar het gebied van de
Tonnenberg te lopen. Tonnenberg, Kamperklippen en Renderklippen vormen een aaneengesloten opgestoven zandrug in het Veluwse land.
De wit-rode markering van het "Maarten van
RossumWpadbrengt U er in zuidelijke richting
heen. En die markering pikken we even verder
op, daar waar het doorgaande voetpad "Het
ICret" lauist. Ooit diende het Zwolse Bos voor
de watervoorziening van Zwolle en Het k e t was
één van de toevoerkanalen naar het pompstation. Nu staat het droog. Loop er even in. Niet
alleen groeien er vaak vele paddestoelen, maar het geeft ook een eigenaardig gevoel om op
een ltanaalbodem met een zeer hoge oever te lopen.
Ondertussen noteren we Gele knolameniet, Ardappelbovist, Blauwe kaaszwam, Helmmycena, Fopzwam, Kleverige koraalzwam, en ICastanjeboleet.
Hoogopgaande Douglas en Amerikaanse eik wisselen elkaar af; bij een beetje wind vallen
nu de eikels. In de berm van de zandweggetjes staat hier en daar bloeiende Struikhei; op
ineer beschaduwde plekjes heeft zelfs de Kraaiheide de ontginning uit het begin van deze
eeuw overleefd. De grond onder de dennen is geel gestippeld. Bij nadere beschouwing
blijkt dat veroorzaakt te worden door de Valse cantharel, een paddestoel gelijkend op de
echte Cantharel, maar met oranje onderkant en niet zo leltlter. Echte Cantharellen zullen we
vandaag maar één keer zien; verzamelwoede en zure regen hebben hun eertijds overvloedige aantallen gedecimeerd.
In de verte lijken de heuvels vóór ons wit van het zand. Maar het is de Bochtige smele, die
in tegenlicht helder opglanst. Deze grassoort voelt zich wel thuis op de heide waar we nu
voor staan. En wat voor een heide! Het gebied van de Tonnenberg, waar we nu komen, is
stevig geaccidenteerd en zelfs bij somber weer is het hier een kleurig, schilderachtig landschap. De golvende paarse Struikheide is doorspekt met het heldere groen van de Kraaiheide, die hier de meer schaduwrijke steile hellingen bedekt. En daartussen staat die Bochtige
smele, die een wit-gouden glans over dit unieke landschap tovert.
Op een heuvel zie je verrassend dichtbij de kerktoren van Heerde. In de verte, meer naar
links, die van Wijhe. Een eenzame bijenkast gonst van het af- en aanvliegen; er is voor de
bijen nog veel honing te peuren. De activiteiten van de Boerenzwaluw duiden erop, dat boven de hei nog steeds insecten vliegen, maar ook dat de zwaluwen nog niet naar het zuiden
gevlogen zijn. De Koolmezen groepen bij elkaar in de bosrand met lage Eiken. Een Boomklever is goed hoorbaar, maar voor veel kleine vogels zul je meer tijd nodig hebben om er
achter te loinen wie ze zijn. En dan, beginnend bij de Koerbergseweg, een brede zandweg,
loopt als de heide bloeit, het mooiste heidepaadje in ons land weer in de richting van ons
uitgangspunt. De palen met rode koppen wijzen de weg door een uniek dalletje, waar zelfs
het geluid van de A50 niet meer hoorbaar is. Korstmossen, bloeiende Tormentil, Zomereiken, uitwerpselen van een Vos met veel bessen er in, maken er een boeiende wandeling van.
Rijk aan paddestoelen is ook het laatste stuk bos, waar behalve veel hoge Thuja's ook andere naaldbomen staan: Weymouthden, Abies grandis, Douglas, Fijnspar.
En met de geur van sparren in ons haar eindigen we deze boeiende trip.
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Geruis van spreeuwen
ls we 's morgens de ramen open doen hor
A
we het al: een geruis dat nu eens aanzwelt, dan weer afneemt. Aanvankelijk denken
we dat er een of andere machine staat te draaien
in ons dorp. Of dat de wind het geluid van vele motoren op
de snelweg naar ons toe blaast. Maar eenmaal buiten, is er
een druk aekwetter van zeer veel vogels te horen. Dat ziin
de dichtGbijzijnde troepen van een geweldige hoeveel- 5PRLLU W Iri WlriTERKLEED
heid vogels.
We horen ze nu al welten lang. Het zijn vele
honderden Spreeuwen, die ons dorp bevolken. Elk jaar om deze tijd kunnen we dit verschijnsel waarnemen en toch staan we elk jaar weer versteld van die grote troepen. Het lijkt
wel of ze niet veel anders te doen hebben dan kwetteren. De vele besheesters in tuinen en
parken laten ze nu ongemoeid, naar het schijnt.
Plotseling vliegt zo'n troep uit de bomen weg, allemaal dezelfde kant op. De zo luidruchtige Spreeuwen geven tijdens het vliegen geen kik! Zodra ze weer een andere zitplaats gevonden hebben, begint het lawaai echter opnieuw. Spreeuwen zien we de hele zomer wel om
onze huizen. Ze lopen in de grasgazons en op het land om eten te zoeken. In het voorjaar
broeden ze in allerlei holtes, zoals onder dakpannen, in muurgaten, holle bomen, nestkastjes
en oude spechtengaten. Ze hebben dan een prachtig zomerpak, met groene en blauwe metaalglanzen en een goudgele snavel. De mannetjes zingen dat het een lieve lust is, enthousiast met de vleugels klapperend. Ze imiteren graag andere vogels in hun zang.
Zodra de jongen zich zelf kunnen redden - en dat is al eind mei - vallen de gezinnen uit elkaar en dan vormen zowel jonge als oude vogels troepen. Want Spreeuwen houden van gezelligheid. Ze trekken 's avonds ook allemaal naar vaste slaapplaatsen. Deze zomerse
Spreeuwentroepen worden in ons land nog versterkt door Spreeuwen uit Midden-Europa.
Het zijn hele hordes, die de schrik vormen van de kersentelers.Gedurende de zomer zet de
rui in. Bij de Spreeuwen die we nu zien is het glanzende verenkleed van de broedtijd veranderd in een gespikkeld winterpak. De gouden snavels zijn nu zwart. Het lijken heel andere
vogels. Een deel van die septetnberspreeuwen zijn trekkers uit de Oostzee-landen, op weg
naar Noordwest-Frankrijk, tenvijl onze eigen Spreeuwen op reis gaan naar Engeland en
Noord-Frankrijk. Samen zijn er in september zo'n tien miljoen Spreeuwen in ons land!
In de winter komen er weer vele Spreeuwen uit Noord- en Oost-Europa die in ons land
overwinteren; er is hier voldoende voedsel. De Spreeuwen doen dan voor de mens veel nuttig werk door massaal in de weiden en de bouwlanden insecten uit de grond te peuteren. Het
is de moeite waard eens toe te kijken hoe zo'n troep Spreeuwen, voortdurend in de grond
prildtend, oprukt over het veld of het grasgazon. En is dat door veel sneeuw en vorst niet
goed mogelijk, wel dan vinden ze alsnog de weg naar onze besheesters en voerplanlten of
trekken gewoon weg.

Paddestoelen en een kostganger

z

oals te verwachten is na veel regen, verschenen er deze week heel wat paddestoelen.
Tuinen, plantsoenen en bossen staan er vol mee. Tè veel regen echter zorgt ervoor, dat
deze boeiende en vaak fraaie schimmelvormen gauw weer vergaan. De meest ideale omstandigheden zijn: na veel regen een paar warme dagen, zodat de paddestoelen niet alleen
tevoorschijn komen, maar ook nog enige tijd in hun volle schoonheid te zien blijven. Vocht
en warmte zijn de twee belangrijkste prikkels voor de meeste paddestoelen otn hun vruchtlichamen te ontwikkelen. Deze vruchtlichamen zijn het enige deel van de zwam, dat wij te
zien krijgen. Anders dan bij planten speelt het grootste deel van het paddestoelenleven zich
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onder de grond af, tussen oud blad of in dode of soms
ook nog levende bomen. Daar vindt de zwam zijn voedsel. Zwammen verlenen in de natuur opruimdiensten. Ze
versnellen de vertering van blad, takken en zelfs dierlijke resten tot humus. Ze zijn er veelal onmisbaar
voor. Zware stronken ltunnen door hun toedoen binnen enkele jaren tot molm en stof vergaan. Schuifelend door bladeren en mosplakkaten, of trekkend aan
de schors van houtstompen, zien we toch wel eens iets van
die geheimzinnige, verborgen zwammenwereld. Als witte,
maar ook wel gekleurde schiinmeldraden doen ze zich voor.
Wanneer de omstandigheden gunstig zijn, ontwikkelen zich
AARDATPELBO\II~T MET
aan de vele uiteinden van die ondergrondse zwamdraden, die
K ~ G T L A ~ ~ L E I L ~ S O L E T ~ N
we samen de zwamvlok of het mycelium noemen, onaanzienlijke verdikkingen. Blijft het weer vochtig en niet te koud, dan groeien ze snel uit tot de
paddestoelen die we nu overal zien. Soms is een paddestoel in één dag van een klein bolletje, dat net boven de grond komt, uitgegroeid tot een fors exemplaar met steel en hoed.
Een vochtige nazomer en herfst leveren veel exemplaren en soorten op, inaar eigenlijk zijn
er het hele jaar door paddestoelen te vinden. Iedere wandelaar in het winterbos is wel eens
verrast door de aanblik van elfenbankjes-achtige paddestoelsoorten met een laagje sneeuw
of een randje rijp versierd. Die zijn, evenals verscheidene andere soorten, winterhard te noemen. Veel soorten beëindigen hun bovengrondse leven echter bij de eerste goede nachtvorst.
Een veel gewaardeerde eetbare paddestoelsoort die je nu juist weer in het voorjaar tussen
de bloeiende bosflora vindt, is de Morielje. Hij is hier zeldzaam.
Het op naam brengen van paddestoelen is niet zo eenvoudig als het lijkt. Ook gewapend
met een goed boekje blijken de verschillende kenmerken niet altijd duidelijk te zien. Zelfs
kenners twijfelen vaak door de grote kleur- en vormverschillen die bij één soort ltunnen optreden. In ieder geval is het van groot belang bij paddestoelen met een hoed eerst de onderkant daarvan te bekijken. Zijn er gaatjes te zien, als bij een sponsje? Zijn er plaatjes, als de
bladzijden van een boek gerangschikt onder de hoed of is die onderkant nog anders? Voor
al die kenmerken hoeft men de paddestoel niet te plukken als men gewapend is met een gewoon zakspiegeltje om eronder te houden. Altijd meenemen dus!
Dit heel in het algemeen over paddestoelen. Maar nu willen we U nog wijzen op een heel
typische soort. Hij moet zijn zwamvlok heel snel ontwikkelen, want hij parasiteert op een
andere zwam, namelijk op de overbekende Aardappelbovist. Aardappelbovisten zijn de heel
talrijke beige-bruine stuifzwammen,die wel wat op aardappels lijken. Bij rijpheid barsten ze
met wat slordige scheuren open en dan wordt een zwarte sporenmassa zichtbaar. Kinderen
trappen er graag op om ze te zien "roken"! Deze aardappelbovist nu, heeft een enkele keer
een kostganger, in de vorm van een lichtbruin boleetje met vuilgele gaatjes onder de hoed.
De zwamvlok ervan leeft als een parasiet in de bovist en de Kostgangerboleetjesontspruiten
aan de voet van hun onvrijwillige gastheer, de Aardappelbovist. Deze vrij zeldzame Kostgangerboleet kwamen we dezer dagen weer tegen. Zoiets is echt een verrassing en het is de
moeite waard om eens extra op die onaanzienlijke Aardappelbovisten te letten.
,

'

'

.

. -'.. .

: :.

:...
,

L

Bronst
en fietstochtje in het begin van september over de Renderklippen voerde ons ook
langs de hertenkamp aan de Dellenweg. De dieren lagen er welgevoed bij. Alleen de
E
bok stond, maar ook hij maakte geen aanstalten het aangeboden brood te komen eten. Zijn
gewei was al volledig uitgegroeid. Het geeft zo'n dier direct zijn trots.
Toevallig hoorde ik een andere bezoeker uitleggen dat het dier er nu wel zo gezond en stevig uitzag, inaar dat het over anderhalf, twee maanden anders zou zijn. De bronst stond voor
de deur. En gezien de hoeveelheid hinden zou deze heer het nog wel even druk krijgen.
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Daarbij heeft hij dan niet eens rekening te houden met
concurrenten. Zijn soortgenoten - het gaat hier natuurlijk om Damherten - die in grotere vrijheid leven, heb- <
ben dat wel. De bolken bakenen in de bronsttijd een territorium af. Daarin stappen ze met stijve poten arrogant
rond. Indringers worden dan met een rauw roepen, datwel op een gehoest lijkt, op afstand gehouden. De gevechten nemen meestal geen ernstige vormen aan. Ze
beperken zich tot wat geboks met de voorpoten en enig
gescherm met het gewei. De bronsttijd van Edelherten
valt eveneens in september en oktober. De mannelijke herten hebben een geweldige paringsroep, die op grote afstand hoorbaar is: het bekende "burlen". Elk geslachtsrijp hert probeert zo een harem van hinden te vormen.
Die moet dan vervolgens verdedigd worden tegen rivalen. De gevechten die er om uitbreken, gaan niet om
REEBOK
leven of dood. De zwakste van de twee vlucht vrijwel
altijd zodra hij voelt de stsijd te zullen verliezen. De bronst van onze derde hertachtige, het
Ree, is reeds voorbij. In juli en augustus vindt er tussen de bolken en geiten een soort paringsspel plaats. De bolt achtervolgt daarbij het geitje in een stukje open terrein rond een
boom of een bosje. Zij legt er steeds hetzelfde rondje af. Er zijn reeën die een variatie op dit
patroon maken; zij rennen rond in een acht-vorinige lus. De bok heeft van te voren de plaats
gemarkeerd door bast van jonge bomen te krabben. Ook in de aarde wordt gekrabd en met
een speciale voorhoofdsklier kan hij deze krabtelens door een geur nog een extra merk geven. De paring vindt plaats op dit uitverkoren plekje. De vrucht ontwikkelt zich tot eind december niet. Dan nestelt het embryo zich in de baarmoederwand en groeit uit tot een kalfje
dat in mei of juni geboren wordt. Kalfjes vormen in die tijd vaalt een aanleiding om eens
langs een hertenkamp te gaan. Om de jonge Damherten te gaan bekijken, wel te verstaan.

_

Boktoren
enigeen die het woord "boktor" hoort, krijgt meteen visioenen van aangevreten balken in zijn huis, instortende dalten, meubels met geheimzinnige gaten erin: kortom,
M
een boktor in huis zaait paniek. Nu er voor de open haarden nogal wat hout ligt opgestapeld
in schuurtjes en in huis, kan het gebeuren, zoals begin juli het geval was, dat er plotseling
boktorretjes in huis rondlopen. De naam "boktor" staat voor een uitgebreide keverfamilie,
waarvan de leden allemaal voorzien zijn van lange voelsprieten. Bij sommige soorten zijn
die zelfs meer dan tweemaal zo lang als het hele dier. Er zijn heel grote soorten, zoals de
Muskusbok, die dsieëneenhalve centimeter lang kan worden, en de Heldenbok, die zonder
sprieten meegerekend, wel meer dan vijf centimeter groot kan zijn. Ze zijn in onze streek
zeer zeldzaam. De boktor die in de eerste juliweken bij het openhaardhout rondscharrelde en
vloog, soms met tientallen tegelijk, varieert in grootte van een halve- tot
ruim anderhalve centimeter. Niet alleen de grootte, maas ook de kleur is
verschillend per exmplaar: een roodbruin borststuk met een
donkergroen of blauwmetalig glanzend achterlijf of met zelfs
een roodbruin achterlijf. Dit mooie kevertje heeft zeker een
jaar van uw brandhout geleefd als larve en komt nu als volwassen kever te voorschijn. De eitjes waren gelegd in levende Eikebomen en de kevers zullen bij het zoeken naar vers
nieuw hout voor hun kroost zeker in uw huis niets vinden,
6.
waar de vrouwtjes hun eieren op af willen zetten. Deze zoBRANDH@UTBOK~OPgenaamde Bandhoutbok (Hymatodes testaceus) is dus volkomen onschadelijk in uw huis.
GEVLEKTEBOKTOR.
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Anders is het met de Huisbok (Hylotropus bajalus), die bij voorkeur in onze huizen woont
en van verwerkt dennenhout leeft. De larven kunnen de balken in huis ernstig aantasten. De
volwassen kevers zijn zwart met een vale grijze tekening op hun rugschilden en hun lengte
varieert van anderhalve tot twee centimeter. Bij twijfel over de boktor, die u in uw huis aantreft, kunt u altijd met zo'n diertje naar de gemeentelijke diensten gaan om advies. Boktorren zijn vaak zeer fraaie dieren. We kunnen sommige soorten ook als bloembezoekers aantreffen. In onze streek valt daarbij de zwart-geel getekende Gevlekte bok op en de Vierbandsbok, die er veel op lijkt. Sierlijke, kleurige verschijningen. Ze eten stuifmeel van onder andere distels, knoopkruid en schermbloemen, hoewel ook h m larven weer in bomen leven. Bij het zoeken naar deze mooie boktorren kom je op deze bloemen bij zonnig weer
trouwens allerlei boeiende insecten tegen, waaronder vaak zeer fraaie.

Een algemene paddestoel
a een paar warmere dagen zien we weer meer paddestoeN
len boven de grond komen. Vocht alleen is niet genoeg voor
veel soorten zwammen. Zacht weer na vochtige dagen bevordert de
groei van de vruchtlichamen van de paddestoelenplant, die wij als
paddestoelen kennen. Onder de grond leeft allang, soms al jaren
lang, de eigenlijke zwam, die we zwamvlok noemen. Een wirwar
van schimmeldraden is het, soms in fraaie patronen.Die zwamvlokdraden zijn wit, maar vaak ook gelig of zelfs wel paars, al
naar de soort. De paddestoelen die we zien zijn de delen van de
zwam die voor verspreiding van de soort dienen. Ze bevatten sporen, die met miljoenen tegelijk een stof-fijn poeder vormen. Elk stofje kan, als het gunstig terecht komt, zorgen voor de ontwikkeling van
een nieuwe zwamvlok. Maar veel soorten zijn erg kieskeurig met hun
groeiplaats. Er zijn van al die miljoenen sporen daardoor maar heel
b
kele, die de voor hen gunstige omstandigheden vinden, om tot kiemen
komen. Na dit algemene verhaal, dat voor alle paddestoelen geldt, willen we twee bepaalde
soorten onder de aandacht brengen. Het zijn heel algemene paddestoelen, maar door hun,
voor onze ogen vrij "saaie" kleuren, vallen ze niet erg op. De eerste soort is de Aardappelbovist, die we ook wel "Aardappelstuifzwam" noemen. Het oppervlak van deze kogelronde
zwam is grauwgeel met bruinige plekjes. Kinderen kennen deze bolle stuifzwammen meestal wel Ze trappen expres op die "aardappels" die in bos en hei, maar ook in de dorpen van
onze zandgronden overal te vinden zijn. Een massa zwarte sporen vliegt dan als een rookwolkje omhoog. Hetzelfde gebeurt bij een echte rijpe Aardappelbovist als een poot van een
dier of zelfs maar een harde regenbui op de paddestoel terecht komt. De sporenmassa zit
hier dus binnenin de bol opgeborgen. Tenslote scheurt de Aardappelbovist spontaan open.
Een andere, zeer algemene zwam is de Krulzoom. Het is een gewone paddestoel met een
steel en een hoed. Die hoed heeft een bruine kleur, die tenslotte grauwbruin wordt. Bij volwassen paddestoelen is de hoed in het midden ingedeukt en meestal nogal kleverig. Het duidelijkste herlcenningsmiddel van de Krulzooin is - de naam zegt het al - dat de hoedrand
naar binnen gekruld is. Bij jonge exemplaren is dat heel sterk en daarbij zien we ook dat de
die rand mooi donzig is. Oudere Krulzomen hebben altijd nog een beetje ingekrulde rand,
inaar die is wat minder donzig. Ze kunnen ruim een decimeter groot worden. De onderkant
van die hoed vertoont bruine plaatjes of lamellen, die als bladzijden van een boek naast elkaar llcggen. Bij de Krulzoom lopen ze in een trechtervorm naar beneden. Ze dienen om het
oppervlak van de hoedonderkant enorm te vergroten. Op deze lamellen ontstaan namelijk de
sporen. Het mooiste zien we dat aflopen van de plaatjes en de omgekrulde hoedrand, wanneer we de Krulzoom doorsnijden (zie tekening). Een oude Krulzoom aan dit experiment
opofferen kan geen kwaad; de sporen zijn allang door de wind meegenomen.
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Heel mooi maar ook heel g@ig

z

o af en toe krijgen we van iemand een berichtje dat er een vreemde
grote plant ergens in een rommelhoek is opgeschoten. De beschrijving vermeldt: vrij grote wat geschulpte bladeren aan een struikachtig opgroeiende plant met wonderlijke bloemen. Het zijn die bloemen die iederee
opvallen: grote, witte, trompetvormige bloemen die omhoog of wat opzij
richt, bovenaan de plant verschijnen. In de namiddag gaan ze open en blo
dan de hele nacht door, terwijl ze een zoetige geur verspreiden.
Een enkele inaal horen we ook van dezelfde planten maar dan met een
beetje paarsige bloemen en donkere stengels.
Soms staan de planten zomaar midden in een weiland, aan de rand van
een moestuin, op een composthoop, in een wegberm of op het kale zand
langs de IJsseloever. Na één seizoen sterven ze weer af.
Kennelijk zat hun zaad daar in de grond en wachtte op een gelegenheid om te kiemen. Dat kan jaren duren want het blijft lang kiemkrachtig, wel tientallen jaren.
Het zaad zit verpakt in typische vruchten. Ze lijken bedriegelijk veel op
de bolsters van kastanjes met hun groene stekels. Als de m c h t echter a
de top opengaat met vier spleten, blijkt die gevuld te zijn met mooie platte, zwarte zaden, keurig in rijtjes gerangschikt.om deze stekelige vruchten wordt de plant "Doornappel" genoemd. Hij is echter verre van een appel. In tegendeel, het is een zeer giftige plant, verwant aan de Tabak, de
Belladonna en de Zwarte nachtschade, om maar enkele eveneens giftige familieleden te noemen. Maar ook met, voor ons zeer bruikbare, familieleden
als de Aardappel, de Tomaat, de Aubergine en de Paprika. Een ander b
kend familielid is het Lampionnetje.
De Doornappel met zijn mooie troinpetbloemen koint oorspronkelijk uit Mexico. Hij is al
in 1577 naar botanische tuinen in Europa gebracht. Zoals dat wel vaker gebeurt met planten
die hier een voor hen geschikt klimaat vinden, heeft de Doornappel zich over grote delen
van Europa als verwilderde en nu dus als wilde plant verspreid.
De Doornappel of Datura stramonium, zoals hij officieel heet, verschijnt meestal onverwacht. In onze tuin kwam bijvoorbeeld na zeker vijf jaar afwezigheid op een totaal andere
plek weer een Doornappel op; een witte deze keer, terwijl we eerder ook de veel zeldzamer
paarse vorm hadden gehad.
Is de gewone Doornappel al een forse verschijning, in parken en tuinen van Zuid-Europa
zagen we jaren geleden een nog veel grotere Doornappel, kennelijk daar aangeplant. Deze,
de Datura arborea, heeft enorme, wel vijfentwintig centimeter lange, hangende witte bloemen die als reuzentrompetten aan een grote struilvormige plant hangen. Deze soort is afkomstig uit Chili. Tot onze verbazing zagen we deze warmteminnende plant de afgelopen
twee jaar ook in onze koude Nederlandse tuinen. Ze worden er wel niet zo groot als bij de
Middellandse Zee, maar toch . . . .In de laatste zonnige zomers zijn ze ook hier goed in bloei
gekomen.
Ondanks hun niet te verwaarlozen giftigheid (pas op met kleine kinderen, de zaden zien er
net als dropjes uit!) zijn Datura's of Doornappels prachtige planten.

Een vieze-vliegen verhaal

v

eel mensen merken ze niet eens op, de groen-gele bloemtrosjes, waarmee nu de
Klimop bloeit. In november, als er op wat tweede bloei van Paardebloemen en een
enkele doorgeschoten Fluitekruidplant na, in de natuur weinig bloeiends meer te vinden is,
blijkt juist de bloeiende Klimop insecten te trekken. In deze maand zijn de Klimopbloemp-
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jes, waarin nectar en stuifmeel "voor het grijpen liggen" een
welkome voedselbron voor insecten, vooral vliegen.
Vliegen zijn nu niet bepaald dieren, waarvoor wij als mensen
grote bewondering koesteren. Een vlieg in huis wordt er al gauw
uitgejaagd (even alles door laten tochten helpt vaak) of anders gewoon doodgemept.
Menige vlieg heeft inderdaad een in menselijke ogen "vies" verleden. Sommige soorten leefden als larve in mest, in dode dieren
(de beruchte vleesmaden), in afvalhopen of in vervuilde slootjes.
Als vliegenmoeders zetten ze dus hun eitjes af op deze naar ons
idee vieze afvalstoffen. Even doordenken, en we begrijpen dat
ze door deze levenswijze goede opruimers zijn in de natuur.
Dus: in huis lastig en vies, buiten nuttig. En vaak heel mooi.
Bloeiende Klimop, een heel geschikte plant om op een zonnige Mtsernbrina
novemberdag vliegen op te bekijken, vinden we vooral aan- en
mcri diuna
op muren en oude bomen. Klimop moet vrij oud zijn wil ze volop
bloeien. De bloeiende takken hebben geen hechtworteltjes en dragen haast geen echte, handvormige Klimopbladeren, maar ovale, zonder insnijdingen.
Veel gemakkelijker voor onze waarnemingen is de lage struikvorm waarin de Klimop in
plantsoenen en tuinen aangeplant is. Die struiken bloeien vaak heel rijk. Feitelijk is het een
gewone IClimop met alleen maar bloeitalken. Hij mist ook de ingesneden bladen.
Loop op een zonnige dag niet achteloos aan deze struikjes voorbij. De bolvormige, groenige bloemtrosjes hebben vaak druk bezoek. Er lijken wel Honingbijen op te zitten, inaar dat
is maar schijn. Die mooie bruinglanzende insecten zijn zweefvliegen. Ze hebben ook maar
twee vleugels, bijen vier. Men noemt ze wel "blinde bijen". Het zijn de vliegen van het vuile slootje.
De meeste Klimopbezoekers zijn vliegen, van grote tot hele kleine. Zo is nogal eens een
forse vlieg te zien met een glimmend zwart lijf en een fraaie oranje-bruine vleugelaanzet.
Deze Mesembrina legt haar eitjes op koemest. We zien deze mooie vliegen zomers dan ook
vaak met tientallen tegelijk op weidehekken zitten zonnen. Waar in onze tuin een oude
Klimop een betonnen paal maskeert, zien we ze nu zitten zonnen, op de stammen van bomen in de buurt o f . . . . op de schone was!
Een andere bezoeker van de bloeiende Klimop is een soort vleesvliegje. Zijn donkere lijf is
versierd met een mooi patroon van blauwige blokjes. Een paar oranje oogjes maken het geheel nog fraaier. Vang zo'n insect eens in een klein potje en bekijk hem met een loep, als hij
tenminste even stil wil zitten. Net als van de bekende groen-glanzende vleesvliegen leven
zijn maden in dood vlees.
En let ook eens op die gele, dichtbehaarde vliegjes met hun hoge poten, die veel bij de
Klimop te gast zijn. Ze zijn er meestal het eerste, zodra er wat zon op de bloemen komt.
Blijkbaar verdragen ze wat meer kou dan de anderen. Elke veehouder kent ze als de strontvliegen die soms een hele koeievlaai geel kleuren, zoveel tegelijk zitten er op. Ze leggen
hun eitjes dan ook in de mest. Verder zijn het rovers die andere insecten aanvallen. Maar op
de Klimop zien we ze heel vreedzaam honing of nectar snoepen. En dan vinden we ze toch
weer heel mooi met hun goudgele bontjasjes. Het is maar hoe je het bekijkt.

Bessen in vele kleuren
a de heerlijke zomer, waarin we volop konden genieten van het groene buitenleven
en onze kleurrijke tuinen, is het nu toch wel echt herfst geworden. De meeste bloeN
men zijn uitgebloeid, het blad begint zoetjesaan te vallen en, op een enkele laatbloeier na,
krijgen de vruchten en bessen de overhand. Maar ook daar is nog heel veel aan te beleven.
De vruchten van het Juffertje in het groen zijn een wonder van schoonheid, de Larnpion-
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plant geeft de hele winter
nog een warm oranje kleurtje in tuin en huiskamer en
over bessen ben je helemaal niet zo gauw
uitgepraat. Ze zijn
er in allerlei kleuren,
ze groeien aan struiken, maar ook aan bomen
of kruidachtige planten. Je
kunt ze een groot deel
van het jaar tegenkomen en vaak zijn ze
voor mens en dier een
GLLVEPSE R005
waardevol voedsel.
Wat is een bes eigenlijk? Een bes is een
vrucht waarin een
aantal zaden zit, verpakt in een vlezig of saprijk vruchtenmoes dat omgeven is door een velletje. Het is dus een van de vele manieren waarop zaden beschermd kunnen worden. Dat kan
ook in de vorm van peulen, of van zaaddoosjes met opening of deksel, of met dikke vruchtwanden, als bij een appel of met harde doppen als een noot.
Voor een bes is de aanbieding van het aanlokkelijke hapje de manier waarop de verspreiding van het zaad plaats vindt. Het is immers altijd zaak dat dit op enige afstand van de moederplant terecht komt. Veel dieren en speciaal vogels zijn dol op bessen. Aan de donkerpaarse uitwerpselen zie je dat Merels, lijsters en Spreeuwen op het moment nog druk bezig zijn
de laatste vlierbessen te eten.
Ze zullen zich de vorige maanden al wel te goed gedaan hebben aan de oranje-gele vruchten van de Lijsterbes. Dat mogen ze gerust, want Lijsterbessen bevatten wat blauwzuur en
zijn dus niet geschikt voor jam, maar de vlierbessen lusten we zelf graag als gelei. Overigens
hebben de lijsters geen hinder van het vergif. De glanzende bessen van de Gelderse roos
worden nog later in het jaar door vogels gegeten.
Een leuke waarneming deed ik vanuit mijn keukenraam. Op de stam van de Douglas bespeurde ik opeens vele rode vlekjes. Van dichtbij zag ik dat, tussen de schors geklemd, allemaal roze-rode bessen van de taxus zaten. Die waren vorig jaar rijkelijk aanwezig en de Merels hadden gemeend ze daar in een duurzame opslagplaats te bergen, als appeltjes voor de
dorst. De meeste bessen worden opgegeten, vallen af of verdrogen, maar als de vogels uw
Hulstbessen nog niet opgegeten hebben, kunt u afgesneden takken het best op een koele
plaats in een emmer vochtig zand bewaren.
Het is waarschijnlijk niet nodig hier besdragende bomen of struiken te beschrijven, als
Vuilboom, Jeneverbes, Cotoneaster, Viburnum en Klimop. Ook Aucuba, Liguster, Vuurdoorn, Kamperfoelie en Sneeuwbes zijn wel algemeen bekend. Een bijzondere sienvaarde in
de tuin hebben de Pernettya en de Callicarpa, met hun prachtige lila en paarse bessen. De
consumptiebessen als Aalbes, Klapbes, Zwarte bes en bosbes noem ik volledigheidshalve,
maar er is één grote bes die ik nog speciaal wil noemen en dat is de Tomaat. Zijn familieleden, de Aardappel, de Zwarte nachtschade en de Bitterzoet hebben ook allemaal bessen,
maar die zijn giftig. Ja, ook van de Aardappel. Reden waarom men vroeger, toen hij pas uit
Amerika was geïmporteerd, de aardappelplant zeer miskend heeR.
Tot slot nog twee bessen die u wel kunt eten en die heerlijk smaken, Als u in een park of
tuin een Gele kornoelje weet te staan, moet u de langwerpige, rode vruchten eens proeven.
Zijn het er veel, dan zijn ze ook goed voor jam. En wist u dat ook uw Fuchsia lekkere vruchten geeft? U ziet, aan besdragende planten en bomen is heel veel plezier te beleven. De sierwaarde in de tuin is heel groot en de vogels zullen u zeer dankbaar zijn.
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en natte zonatte herfst.

..

soorten moet
het echter ook
niet al te nat zijn.
Hoewel oaddestoelen zelf tot de schimmels behoren, worden ze ook vaak door andere schimmels aangetast. Hierdoor vergaan ze
dan sneller dan normaal.
De afgelopen week vonden we kleine, sierlijke hoedjes van een Mycena-soort, die helemaal begroeid waren met een pruilt van schimmeldraadjes, elk draadje voorzien van een
klein sporenknopje. Ook hier een schimmel op een schimmel dus. In dit geval was de combinatie heel mooi, maar vaak ook vinden we oude hoeden, scheefgezakt en overdekt met een
onooglijke schimmellaag.
Grote paddestoelen zoals Vliegenzwammen worden door een teveel aan vocht snel grauw
en slap. Bovendien verliezen ze hij heftige regen een deel van hun karakteristieke witte
vlekjes.
Wat ook opvalt is de enorme grootte van veel paddestoelen, wat ongetwijfeld ook het gevolg is van veel water. Enorme hoeden van een grote, overwegend grijze zwam, die Nevelzwam heet, vormen waar ze de ruimte hebben grote "heksenkringen". We vonden er de afgelopen week twee vlak naast elkaar in een Beukenlaan. De ene kring was al oud, waardoor
de tot meer dan twintig centimeter brede hoeden er vaalbruin en erg uitgegroeid en vervormd uitzagen. De tweede heksenkring bestond uit verse, licht-grijze exemplaren, stevig
gebouwd. Volwassen Nevelzwammen hebben een deuk midden in de hoed en de plaatjes
aan de onderzijde lopen wat af langs de stengel. Ze horen tot de familie van de Trechterzwammen. Nevelzwammen groeien op allerlei plaatsen in het bos en kunnen een sombere
bosgrond opfleuren met hun grote aantal hoeden.
De rand van die hoeden kmlt wat naar binnen, net als bij de Krulzoom uit een vorig artikel.
De Krulzoom groeit echter nooit in zulke grote groepen bijeen.
Oude volltsverhalen vertellen van heksen, die 's nachts in het bos dansten. Op de plaats
van hun rondedans schoten later paddestoelen uit de grond.
De ware oorzaak, weten we nu, is dat sommige paddestoelsoorten een zwamvlolt bezitten
die zich onder de grond regelmatig naar alle kanten uitbreidt. Het centrum sterft geleidelijk
af, terwijl de randen blijven doorgroeien. Aan die randen ontstaan de vruchtlichamen, de
paddestoelen.
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zijn huidige naam aan: Drents krentenboompje. Maar ook in onze streek, bijvoorbeeld in de
buurt van Oldebroek en 't Harde, op het landgoed Vosbergen bij Heerde, om maar enkele
plaatsen te noemen, lijkt het in die periode wel of het gesneeuwd heeft.
Als iemand U zegt: je moet eens naar die bloeiende Krentenbomen gaan kijken, stel dat
dan niet te lang uit. Bij mooi weer is de bloei al snel gedaan en sneeuwen de witte blaadjes
naar de grond.
Die bloei is het voorspel voor het feestmaal dat de Krentenboompjes aan de vogels bieden
in de zomer. Lijsterachtigen, maar ook Spreeuwen kunnen dan al genieten van de mooie
wijnrode en zwarte "krenten". Die besjes zijn natuurlijk geen echte krenten, hoewel ze ook
voor ons wel smakelijk zijn. Bovenop dragen ze een vrij hard "kroontje", zoals appels ook
hebben. Ze zijn daar ook aan verwant. De pitjes worden door de vogels via hun darmkanaal
overal verspreid; vandaar hun voorkomen op allerlei plaatsen. Echt goed gedeien doen ze op
zandige bodem.
En nu, in deze week, beleven we dan hun derde glorietijd: het afscheid van de zomer. Een
vlammend afscheid is het, waarbij de blaadjes in kleur variëren van goudgeel naar fel oranje
en rood. Een rode herfst is bekend van Canada en Noord-Amerika. Ooit moet dan ook het
Krentenboompje uit dat continent naar Europa zijn geimporteerd, waarschijnlijk in de vorige eeuw.
Een andere Amerikaan die zich deze mooie weken manifesteert met veel rood, is een eikesoort, en wel . . . de Amerikaanse eik. Zijn grote bladen worden in boeketten van herfstbloemen verwerkt om hun mooie kleuren. Maar het verwerken van een "takje krent" in een laatste bos van onze tuinplanten is gedoemd te mislukken. De mooie blaadjes vallen meteen van
het takje af. Een beetje winderige dag betekent dan ook snel het einde van de kleurenpracht
van het Drentse krentenboompje.

Paddestoelen met een geurtje
et is weer tijd om de bossen in te trekken en te genieten van alles wat de herfst ons te
bieden heeft. Daar zijn de prachtige kleuren van de herfstbladeren, de geuren van het
H
pas gevallen blad, het vochtige mos, de talloze kruiden, die de bodem bedekken en de paddestoelen, die na de laatste regens weer massaal tevoorschijn zijn gekomen. Het is een feest
voor het oog, al die verschillende kleuren en vormen, paddestoelen groot en klein, met en
zonder hoeden, allerlei vormen als knotsjes, bekers, bollen, koraal- en geweivormig, op de
grond, op de stronken en boomstammen, te veel om op te noemen.
Bij het zoeken naar paddestoelen moeten we niet alleen onze ogen gebruiken, maar ook
ons reukorgaan goed de kost geven. Veel paddestoelen hebben een typische geur, maar om
deze te onderscheiden moeten we er wel vaak op attent gemaakt worden.
Soms kan het gebeuren dat we een doordringende weeïge lucht bespeuren, alsof er ergens
in de omgeving een dood dier ligt te rotten. Na enig zoeken vinden we de oorzaak ervan in
de vorm van een typische paddestoel. Hij komt uit een soort grijzig-witte bol te voorschijn
en heeft de vorm van een sigaar. Op de prachtige witte, broze steel staat een sierlijk kanten
kapje. Als hij pas uit het zogenaamde "duivelsei" is gekomen is het kapje bedekt met een
groene glibberige massa die een enorme stank verspreidt.
Talrijke donkere aasvliegen bedekken het hoedje op zoek naar buit, maar voordat ze merken dat ze zich vergist hebben nemen ze de sporen van de paddestoel aan hun pootjes mee
en helpen op deze manier bij de verspreiding ervan. Het is de Grote stinkzwam, een algemene verschijning in onze bossen, maar in sommige jaren komt hij meer voor dan in andere.
Vaak vragen de mensen of die stinkzwam niet giftig is, maar de geur heeft niets met de gif-
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tigheid van de paddestoel te maken. Een dodelijk giftige paddestoel als de Groene knolzwam bijvoorbeeld, heeft een heel onschuldig geurtje, als van rauwe aardappelen.
Nu we het uitvoerig over de Stinkzwam hebben gehad, moet u niet denken dat de meeste
paddestoelen stinken. Natuurlijk is er een aantal dat aardachtig of schimmelig ruikt, maar er
is ook een groot aantal dat een aangename geur verspreidt. Tegen de tijd van de herfstvakantie kan het gebeuren dat we al wandelend door het bos plotseling een lekkere geur van
anijs in de neus krijgen.
Als we goed kijken zien we tussen het beukenblad een aantal prachtige blauw-groene paddestoelen staan. Het zijn de hoeden van de Groene anijstrechterzwam. De onderkant van de
hoed is iets lichter dan de bovenkant en de plaatjes lopen enigszins langs de steel naar beneden waardoor de hoed in doorsnede een soort trechtervorm krijgt. De anijszwam behoort tot
de familie van de Trechtermammen. Vaak staan ze in groepen of kringen, de zogenaamde
heksenkringen.
Er is een andere paddestoel, die er helemaal niet op lijkt en nog sterker naar anijs ruikt. Het
is de Bruine anijszwam. Hij groeit op stronken van loofbomen en de roodbruine hoeden bestaan uit trechtervormige, trompetachtige kelken, die in een kluitje bij elkaar staan en zijdelings met de stelen zijn verbonden. Een merkwaardige en vrij zeldzame paddestoel. We zouden hem moeilijk kunnen vinden als de sterke anijs-lucht ons de weg niet wees.
Een kleine onaanzienlijke paddestoel, die ieder jaar op dezelfde plaats bij de leemkuil in Tongeren verschijnt, luistert naar
de fraaie naam "Oranjebloesemzwam". Hij heeft een heel
aparte geur. Het is soms moeilijk een bepaalde geur te
benoemen. Tijdens een excursie varieerden de antwoorden op de vraag: "Waar ruikt ie-naar", van wierook, kunstmest, Indisch winkeltje tot ouderwetse
zeeppoeder! Over smaak valt niet te twisten en over
geur nog minder, maar wie wel eens een Oranjebloesemboompje in bloei heeft geroken, zal moeten
toegeven dat de naam juist is gekozen.
Tal van namen van paddestoelen duiden op een
bepaalde geur, bijvoorbeeld de Chloormycena, de
Grote knoflooktaailing, de Vissige russula, de

ren om alle soorten
met aangename
en
onaan-

prachtige herfstkleuren en van de
bonte verscheidenheid
van de wereld van de
paddestoelen.
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Kringende Buizerds
ijdens een paar zonnige herfstdagen vorige week in Zuid-Limburg, raakten we behalT
ve door de prachtige herfstkleuren in dit heuvelland geïmponeerd door de vele Buizerds. Vooral over de hoogvlakte lopend, waar het zicht met noordenwind heel goed was, vielen de grote roofvogels op. Naarmate de
zon hoger klom, zagen we er
steeds meer.
Al kringend schroefden
ze omhoog op de thermiek boven de hellingen. i
Soms waren er wel tien
of meer tegelijk zichtbaar. Het bleek dat de
Buizerds zo, al kringend
omhoog gaand, langzaam
maar zeker in zuid-weste- *'/,
lijke richting verdwenen.
'
Ze werden echter onmiddellijk gevolgd door weer ,/
andere groepen. Hun komen werd onveranderlijk
aangekondigd door luid
krassende Zwarte kraaien,
die niet nalieten de trotse
roofvogels lastig te vallen,
opvliegend uit bosranden en
akkers.
K R I N GENDE
We waren getuige van de trek
van vele tientallen Buizerds.
Deze trekkers, zo is uit onderzoek
gebleken, komen vooral uit Scandinavië, waar de winters kouder zijn dan bij ons. Veel van
deze noordelijke Buizerds blijven in onze streken en in België en Noord-Frankrijk overwinteren.
Toen we thuiskwamen, hoorden we dat er de afgelopen week ook boven de Veluwe troepjes trekkende Buizerds waren gezien. In Nederland en vooral ook in de Veluwse bossen zijn
Buizerds algemene broedvogels.
Deze eigen Buizerds hebben weinig behoefte weg te trekken. Door de wintergasten uit
voornamelijk Zweden en Noorwegen is het aantal Buizerds in ons land in de wintermaanden
duidelijk groter dan in de zomer. Bij heftige sneeuwval in Duitsland komen er soms nog
exemplaren uit dat land bij. In de winter zien we de Buizerds vaak langs autowegen zitten,
azend op dode of gewonde dieren. In het open veld zijn weidepaaltjes, eenzame bomen en
zelfs molshopen welkome uitkijkposten voor deze vogels, die in de zomer in de bossen plegen te broeden.
Een enkele maal zie je een Buizerd met lome vleugelslsagen "biddend" boven een berm in
de lucht staan, op dezelfde manier als Torenvalken dat doen. Dat kan dan de veel zeldzamer
Ruigpootbuizerd zijn, een soort die hier alleen als wintergast voorkomt. Maar ook gewone
Buizerds jagen een enkele keer wel zo. Beide soorten zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden, maar zeker onze nauwkeurige observatie waard.
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NOVEMBER

Heidebeek
en vette kranteltop: ''Maanlands~
E
onder een grote foto van een
beekje: kale beeLwallen en verspreid wat
SI

slanke bomen, gespaard door de motorzaag.
Bezoek ter plaatse bevestigt dat de begroeiing - bomen, struikopslag - fors is
aangepakt, maar roept bij mij toch nic
het beeld OV van een buitenaardse desolaatheid. Nee, het roept eerder herinneringen op uit mijn fagere-schooltijd in Vaassen. Een mooi doel voor
een speurtocht voor negen- of tienjarige jongens waren daar de bronnetjes
("sprengen" zeiden mijn Vaassense
vriendjes) van de Nieuwe Beek. Je
ging dan vanaf de Kortebroelcweg de
EN
BESSE~
beekwal OV:een wilde strook bos van
Eiken, erken en Dennen.
Verderop - héél ver voor ons - zag het er heel anders uit. Diep tussen de twee beekwallen
lag een smal kronkelend beekje, dat snel over witte grintbanken stroomde. De beekwallen
lagen daar in het open veld. Ze waren begroeid met heide. Hier en daar stonden een Vliegden, een Eikestruik, hoge Jeneverbessen. Tussen de wallen en het beekje lagen brede moerassige groene stroken met hoge varenpollen en dichte moskussens. In het beekje zagen we
wel eens een Ringslang en in het voorjaar kronkelden kleine, aalachtige visjes tegen de
stroom op: dat waren Negenogen, wisten mijn vriendjes.
Tenslotte kwamen we dan bij de sprengen: een heel wijde, diepe kom, waar het beekje zijn
water verzamelde uit allerlei korte zijtakjes die tot vlak onder de steile kant van de kom
doorliepen. Overal stroomde en siepelde het. Achter de sprengen lag de hei en aan de zuidkant waren roggeakkers.
Het zou een paar jaar duren voordat ik de namen kende van al die planten in de kwelstoken: Klimopwaterranonkel groeide er en Bronkruid, Moerasviooltjes en witbloeiende Kale
jonkers.

,.
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Er gingen twintig jaren overheen voordat ik de sprengen van de Nieuwe Beelc terugzag.
Het beekje stroomde als vroeger, maar het zonnige paradijsje was verdwenen. Beekwallen
en sprengen waren dichtgegroeid met een flink Eikenbos. De kwelstroken hadden vrijwel al
hun begroeiing verloren - er waren kale modderstroken van overgebleven. Een paar taaie Jeneverbessen probeerden te overleven in de schaduw van de Eiken.
De sprengen van de Nieuwe Beelc in Vaassen hebben dit lot, de verandering van een heidebeek in een bosbeek, gedeeld met vele andere sprengen op de Veluwe. De meeste sprengen
werden, honderden jaren geleden, gegraven in de onafzienbare heide, waaruit de Veluwe
vroeger bestond. De bebossing, die ruim honderd jaar geleden begon, zorgde dat veel sprengen in het bos kwamen te liggen. Voorbeelden zijn te vinden bij een aantal Heerder beken.
In andere gevallen kregen de beekwallen hun gewone onderhoud niet meer. Dat betekent
praktisch altijd dat open veld zich ontwikkelt tot bos.
Nu zijn sprengen in het bos ook mooie stukjes natuur en landschap, waar de V W ' s terecht
aandacht voor vragen. Maar ze hebben een andere en in het algemeen armere planten- en
dierenwereld.Het aan water gebonden leven heeft veel licht nodig.
Als nu het Waterschap probeert om sommige sprengen weer het karakter van heidebeken
te geven, dan heeft het daarvoor goede historische gronden en het wil ook iets herstellen van
de al danig aangetaste rijkdom aan planten- en dierenleven van het grootste Nederlandse na-
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tuurgebied dat de Veluwe is. De ingreep in een enkele tak van de sprengen van de Middelste
Horsthoekerbeek was fors. Dat eigenaren en omwonenden geschrokken zijn is te begrijpen
en ook te waarderen, want het getuigt van betrokkenheid bij het karakteristieke Veluws
fenomeen dat de sprengenbeken zijn. De plannen van het Waterschap waren uiteraard bekend. Maar het maakt een heel verschil of ie ze alleen maar leest, of dat je de motorzagen
hoort ronken.
Dat is ook het schokeffect, de menselijke reactie op een plotselinge, onverwachte verandering. De natuur reageert op zo'n ingreep ook: door massale opslag van kiemplanten of dichtgroeien met waterplanten. Maar met een goede nazorg zal zich een nieuw evenwicht instellen waarin de heide haar plaats weer zal innemen.

Novem bersprookje
a een wandeling door een zonnig, goudkleurig Kloosterbos, rijden we van de IJsseldijk de polder bij Wapenveld in. Het is heel stil weer. De lage, oranje zonnebol lijkt
N
in stukken uiteen te vallen door de wolkenbanken, die er zo nu en dan voor langs schuiven.
Dan is er ineens de mist! Als ragdunne dekentjes trekken witte nevels over de weilanden.
Eerst zijn ze nog nauwelijks zichtbaar. Schapen steken er met de koppen bovenuit. Maar
hun contouren vervagen al snel tot schimmen, die tenslotte oplossen in de snel dikker
wordende dekens. Alles is een kwestie van een minuut of tien, dan zijn overal om ons van
die witte dekens op de velden. Alleen de wat warmere weg blijfr nog vrij.
In de richting van de lage zon is een sprookjesachtige sfeer ontstaan. In de ijle neveldekens
dringen zijn stralen een eindje door. De roze, gele en oranje tinten in de mist geven deze een
parelmoerig aanschijn. We staan stil en genieten van dit zeldzame schouwspel. Zoiets zie je
misschien eens in je leven!
Dan doemen uit dit parelmoer vogels op. Boven de mist herkennen we ze als Spreeuwen.
Zonder ook maar het minste geluid te geven zijn ze op weg naar hun slaapplaats. Een bekende kreet uit de weilanden maakt ons attent op de Kieviten die daar, voor ons onzichtbaar,
moeten lopen. Even later vliegen er grote vluchten Kieviten over ons heen, uit het niets opgestegen om in het niets weer neer te dalen. Als er opnieuw een vlucht Kieviten overkomt
merken we ook andere vogels op, die sa, *,, .---.. /
men met hen opvliegen en weer neerda#'
..-. .., 1-+...-z.
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nekken zeggen ons dat het Goudplevieren
zijn, uit verre noordelijke gebieden naar
ons toe gekomen. Hun fluitende roep
neemt de laatste twijfel weg.
- ....: . Nu is het echt november voor ons gevoel:
Goudplevieren in deze door de mist verstilde polder. Als we tenslotte langzaam ver-,
der rijden, richting zon, zien we ze vlak
langs de weg staan, in de strook tussen berm
en mist, de Kieviten en de Goudplevieren. Ze
.
lijken ons nauwelijks op te merken. Er moeten
in het weiland zeker meer dan honderd van die
ogels lopen, getuige de vele geluiden die ons
uit de mist bereiken. Een eenzame Blauwe reiger gaat op de wieken als we stoppen, maar de
andere vogels blijven rustig wormen zoeken.
De zon zakt verder naar de horizon en de parelmoertinten in de mistbanken verdwiinen met ziin stralen. Het novembersproolcje is uit!
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Boommarter
Het is etenstijd als de telefoon gaat. Er belt iemand
enthousiast op dat er een Boommarter in de tuin zit.
Of ik interesse heb om te komen kijken.
Nou, natuurlijk heb ik dat, maar zit hij er nog als ik
daar aankom? De hoop op een zeldzame waarneming wint
het van een licht ongeloof. De laatste happen worden naar
binnen gewerkt, kijker en jas gepakt; het toetje kan wachten.
Terwijl ik naar Emst fiets, begint de twijfel te knagen.
Boommarters zijn schuw, zeldzaam en worden maar sporadisch waargenomen. Weliswaar is de Veluwe het laatste gebied in Nederland waar ze een levensvatbare populatie kennen, maar de meldingen betreffen vaak dode
dieren. Het verkeer eist zijn tol. Vooral in de zomermaanden juni en juli vallen er vele slachtoffers. Het is dan de
paartijd. Voornamelijk mannetjes moeten hun tijdelijke onvoorzichtigheid met de dood bekopen. Ruim tachtig procent
van de gevonden dieren behoort tot het mannelijke geslacht.
Om de waarde van de Veluwe aan te geven: meer dan de
helft van de dode Boommarters wordt hier aangetroffen.
In Oost-Nederland komt verder ook de Steenmarter voor.
Hij lijkt sprekend op de Boommarter. De beide soorten
worden gemakkelijk verwisseld. Ten westen van de IJssel
is de Steenmarter zeer zeldzaam, maar in een stad(!) als
Nijmegen worden er geregeld waargenomen. De universiteit
doet er zelfs binnen de stad onderzoek naar, met behulp van
met zenders uitgeruste dieren.
Dat het beestje in Emst een Steenmarter zou zijn, lijkt dus
onwaarschijnlijk, gezien zijn landelijke verspreidingsgebied.
De beide soorten zijn eigenlijk alleen in de hand met zekerheid van elkaar te onderscheiden.
In het veld is het best bruikbare verschil de Meur van de bef. Beide soorten zijn bruin met
een vlek van onder de keel tot tussen de voorpoten. Bij de Steenmarter is die wit, bij de
Boommarter geel.
De desbetreffende tuin bevatte een stukje dennenbos. Ik was nog maar nauwelijks het tuinhek door, of er werd al geroepen: "Hier zit-ie!".
In één van de dennen was een groot nest zichtbaar. En dat was dan ook alles. Er werd me
echter driestemmig verzekerd dat het beest er op zat. De beschrijving moest me overtuigen.
Het had een spitse snuit met ronde oortjes, was wel zo groot als een flinke kat en helemaal
bruin met een witte vlek op de borst. Ik keek toen kennelijk wat bedenkelijk, want men
vroeg bezorgd: "Is dat niet goed?'. Jawel, inaar de vlek . . . .?
Die bleek toch geelachtig. maar in een duidelijk contrast met de rest van het bruine lichaam.
Het dier had zich op de grond laten zien toen het zich te goed deed aan een vogeltje. Marters eten verder ook kleine zoogdieren, insecten, eieren en vruchten. De bewoners hadden al
een poosje geen eekhoorns meer bij hun huis gezien. Die staan eveneens op het inenu van de
Boommarter. Het is hun grootste vijand.
We stonden zo een tijdje onder de boom informatie uit te wisselen, toen zich plotseling een
ltop over de rand van het nest vertoonde. Duidelijk een marter! De kop was door de kijker
goed te zien. Even later bungelde aan de andere kant van het nest een staart. De kop was op
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dat moment ook enkele ogenblikken te zien. Het leek ons onmogelijk dat beide onderdelen
tot één dier behoorden. We zagen dus twee Boommarters. Want dat het Boommarters waren, daar was ik na de beschrijving en de waarneming wel van overtuigd.
Onderweg naar huis stak een Wezeltje vlak voor de fiets de weg over. Dat is het kleinste
familielid van de marterfamilie. Het vormde nu het toetje van een uurtje natuur beleven.

Waterplanten op drift
n een gesprek kwam onlangs de vraag op hoe waterplanten zich verspreiden. Van landI
planten, zowel van bomen als van kruiden, weet iedereen dat wel ongeveer. Wie er over
gaat nadenken, komt al gauw op verspreiding door de wind: zaden en vruchten hebben vaak
vleugeltjes of pluizen. Een andere grote groep planten laat zijn vruchten door dieren verspreiden. Bessen zijn daar een voorbeeld van, maar ook vruchten die met borstels of haken
gemakkelijk in een dierenpels blijven hangen.
Maar hoe gaat dat bij waterplanten? Eerst moeten we misschien iets in het algemeen over
die groep van planten zeggen. Wat valt er allemaal onder het begrip "waterplanten"? Je kunt
die plantengroep heel nauw begrenzen als die planten waarvan de hele levenscyclus - kieming, groei, bloei en vruchtzetting - zich onder water afspeelt. Een heel ruime omschrijving
is die van planten, die voor een groter of kleiner deel in het water groeien. Dan vallen bijvoorbeeld Gele lissen en Dotters er ook onder. Wij houden ons in dit stukje aan die ruime
omschrijving. Of ze nu in enge of ruime zin waterplanten zijn, de meeste soorten bloeien
boven water. Dat is geen toeval. Het heeft naast andere redenen ook te maken met het feit
dat planten het wateroppervlak goed kunnen gebruiken voor de verspreiding van hun zaden.
Als het al niet stroomt, dan zorgt de wind wel voor de beweeglijkheid van de waterspiegel.
Veel boven-water-bloeiers,zoals de al genoemde Dotters en lissen, laten hun zaden gewoon
in het water vallen; ze komen altijd wel aan een waterkant terecht. In niet al te kleine vijvers
kun je dat dicht bij huis al heel mooi bekijken.
Waterlelies en Gele plompen laten hun vruchten of zaden ook drijven. De Waterlelie heeft
daarbij de bijzonderheid dat haar zaden onder water rijpen. Stengels met uitgebloeide bloemen buigen zich naar beneden, maar zodra ze rijp zijn, komen de vruchten naar boven. De
zaden zijn verpakt in een soort gelei, die voor het drijfvermogen zorgt. Maar anders dan Lissen en Dotters moeten Waterlelies en Plompen op geschikte diepte onder water kiemen. Na
een poosje is de gelei vergaan en zinkt het zaad naar de bodem. De gelei is kleverig en het
zaad zal ook wel eens aan de poten van watervogels mee worden genomen. Zo komt de verspreiding door dieren ook bij
waterplanten weer aan de orde.
Het klassieke voorbeeld van de verspreiding van
drijvende vruchten is de Kokospalm. De kokosnoot
is een zeewaardige vrucht, die het hoofd kan bieden
aan extreme situaties. De steenharde bast is ondoordringbaar voor zeewater. De klappermelk is lichter
dan het zoute zeewater en zorgt, behalve voor het
drijfvermogen, ook voor vocht en voedsel in het hete,
kale zand van tropische stranden.
Niets houdt de boven water bloeiende en rijpende waterplanten tegen om behalve voor hun bestuiving ook voor hun
zaadverspreiding van de wind gebruik te maken. Dat doen de
Lisdodden bijvoorbeeld. De mooie bruine "sigaren"" bestaan
uit niets anders dan stijf op elkaar geplakte pluisvruchten.
Alle pluisvruchten hebben een bruin puntje, dat de buitenkant van de sigaren vormt. Bij een gunstige temperatuur
springen de sigaren open en de pluisvruchtjes waaien weg.
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De plantenwereld - in het algemeen de hele levende wereld - heeft zijn onbegrensde vormenrijkdom te danken aan geslachtelijke voortplanting; het plantenrijk dus onder andere aan
bloemen en vruchten. Maar veel meer dan bij planten op het droge speelt bij waterplanten
de ongeslachtelijke voortplanting, de vegetatieve vermeerdering, een rol. Een klein takje
waterpest in het voorjaar kan een niet al te grote vijver in de nazomer geheel gevuld hebben.
Slootjes die overdekt raken met kroos hebben dat ook niet aan bloempjes en zaadjes te danken. Hoewel, misschien verbaast dat de lezer, zelfs de minuscule kroosplantjes kunnen echte
bloempjes en zaadjes vormen...

Regenwater
ederlanders hebben het altijd over het weer!", zei
Nlaatst iemand uit een ver zonnig land tegen ons.
als je er op let, is dat ook zo. Geen wonder overigens. Wij
Nederlanders zijn jaar in jaar uit overgeleverd aan de grillen van het zeeklimaat in de gematigde streken en soms
even aan die van een vastelandklimaat, dat met oostelijke winden uit Midden-Europa over ons heen komt. Vorig jaar hadden we een hete zomer en in 1993 zaten we
eigenlijk al vanaf begin juli op de zomer te wachten,
die maar niet kwam. Voor wie interesse heeft in het
ontstaan van het landschap om ons heen, zijn er tijdens
een wandeling in bos en heide juist door de vele regens
belangwekkende dingen te zien. Daar zijn bijvoorbeeld de
vaak diepe geulen met hun vele vertakkingen, die waterstromen in het zand achter hebben gelaten. Ook op de kale akkers zijn soms de meest grillige stroomgeulen te zien. Het
zijn heel duidelijke voorbeelden van het stroompatroon, dat
een echte vrije rivier kan vertonen, die in een ruime bedding
zijn gang kan gaan. Men spreekt dan wel van een "vlechten4RL30r
de rivier". Restanten van vroegere beddingen van onze eigen IJssel kunnen we hier en daar in de uiterwaarden en n EROSIL HLT C(LE\N
zelfs buiten de huidige dijken in het landschap herkennen. Oude geulen, sommige droog en
andere, zoals de zogenaamde hanken, met water, wisselen af met hogere ruggen. Iets om
eens op te letten. Op sommige plaatsen wil men de oude toestand herstellen. Maar er is meer
op onze wandeling door het zandgebied te zien. Op grintrijke plekken staan sommige kiezelsteentjes op een voetstukje van zand. Er omheen is alles weggespoeld. Datzelfde verschijnsel, maar dan in het groot, kunnen we hier en daar in het buitenland zien. Daar staan
dan hoge rotstorens van een relatief zachte steensoort met op hun top een reusachtig rotsblok van harder materiaal. Wie de kiezeltjes op hun voetstuk in ons land heeft opgemerkt,
herkent dit verschijnsel in het groot direct. Dat de grond in onze bossen oorspronkelijk uit
zuiver zand bestond, zien we mooi aan de voet van sommige dikke bomen. Vooral bij Beuken met hun rechte stammen vinden we soms op één plek spierwit zand. Daar heeft het afstromend water net zo lang de humus uit het zand gespoeld, totdat de zuivere zandkorrels
over bleven. Bekijk die mini-rotsblokjes maar eens met een loep. Ze zijn zo schoon als het
gewassen zand in ons aquarium. Dit is een voorbeeld in het klein hoe na kap van het beschermende bos op een helling, afstromend water de vruchtbare humus van de bodem en
tussen de rotsen weg kan spoelen. Erosie noemt men dit. Let u ook eens op de fraaie afdrukken die afgevallen bladeren op een wat sliltkige bodem kunnen malten. Til zo'n blad eens
op. Met nerven en al staat het afgedrukt. Op een vergelijkbare manier kunnen fossielen ontstaan, bijvoorbeeld wanneer een kleilaag verhardt tot leisteen. Voor geologische verkenningen hoef je echt niet ver van huis.
Voor een verhaal over stuivend zand wachten we maar op een zonnige zomer.
u
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Geweien, op een stron
ie nu in het bos wandelt zal niet veel
paddestoelen aantreffen. De meeste
W
bodempaddestoelen vormen geen vruchtlichamen meer en ook veel op hout groeiende soorten zetten hun mammenleven alleen binnen het hout voort.
Voorlopig zijn er toch wel soorten die
nog te zien zijn, zoals de forse witte Berkenzwammen, diverse op elfenbankjes gelijkende soorten en niet te vergeten de helgeCTLw e i ZWA M i? LTJ C S
le Zwavellcopjes en verwanten, allemaal
boomzwammen. Een heel aardige bewoner van oude stobben in het bos is het Geweizwammetje. Je moet er wel even op letten om het te ontdekken, maar het is toch een van de meest
algemene zwammen op dood hout.
De naam Geweizwam is goed gekozen. De hooguit vijf centimeter hoge vruchtlichaampjes
zijn een beetje vertakt, zoals een hertengewei of eigenlijk meer als het gewei van een Eland.
Het platte stukje onderaan eindigt in afzonderlijke takjes. Doordat die einden wit zijn vallen
de Geweizwarnmetjes op. Waren ze net zo zwartig als de rest van het vruchtlichaampje,dan
zou het veel moeilijker zijn ze te vineden. Geweizwammetjes zijn een voorbeeld van de
grote groep paddestoelen die niet de traditionele vorm van een steel met een hoed er bovenop hebben. Ze vormen hun sporen dan ook niet onder de beschutting van zo'n paraplu, maar
op een heel andere wijze. Bij de Geweizwammetjes vervult het poeder dat de vertakkingen
wit kleurt een functie in het ingewikkelde proces dat leidt tot de verspreiding van de soort.
Er is nóg een soort Geweizwammetje, maar dat is alleen met veel speurwerk soms te vinden. Het groeit namelijk als kleine sprietjes op overjarige beulcedopjes. Die liggen veelal
onder een bladerdek op de bosbodem. Pas in het voorjaar groeien die mini-geweizwammetjes uit tot meer zichtbare Geweizwammetjes. Wie oude stobben in deze natte periode eens
goed bekijkt, zal er behalve Geweizwammetjes ook mossen, korstmossen en algen in allerlei
tinten groen en grijs op ontdekken. Met het goud van afgevallen lariksnaalden en beukebladeren vormen ze de mooiste schilderijtjesen kunnen dan voer zijn voor fotografen.

Verpakkingsmateriaal
e scholen zijn nog maar net begonnen of het stokken gooien begint al. Eind september hangen de voor kinderen zo aanlokkelijke kastanjes duidelijk zichtbaar in de boD
men. Dan is het heerlijk om zo'n groene stekelige bolster op de grond open te zien springen
en de mooie glanzende kastanje in je hand te kunnen nemen. Jammer dat de glans van de
bruine schil van deze Paardekastanje er thuis zo gauw af gaat.
Even later liggen die mooie kastanjes overal voor het oprapen, zonder dat je ze met geweld
uit de bomen moet gooien. In het bos en in sommige tuinen vinden we hier en daar nu ook
de veel stekeliger bolsters van de Tamme kastanje. Zit er in de bolster van de Paardekastanje telkens maar één zaad, de Tamme kastanje heefì een bolster met meer zaden erin. Ze zitten stijf tegen elkaar gedrukt en lijken eigenlijk niet zoveel op de gewone Paardekastanjes.
Ze hebben een puntig uiteinde, waar een aardig "pluimpje" aan zit. Het zijn deze kastanjes
die je kunt poffen of koken en tot puree vermalen om ze bij de maaltijd te gebruiken.
Eigenlijk is de Tamme kastanje meer een boom van zuidelijker streken. Alleen in gunstige
zomers maakt hij hier rijpe vruchten. In Zuid-Europa vinden we uitgebreide wouden van
Tamme kastanjes. Vooral bij de dorpen hebben de bomen vaak grillige stammen, doordat ze
geregeld geknot zijn om de vruchten beter bereikbaar te maken. Tamme kastanjes vormen
daar een belangrijke voedselbron en een gewaardeerd exportproduct.
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Hoe belangrijk de Tamme kastanje voor de bevolking kan zijn, ervoeren we op
een wandelpad in een zeer afgelegen streek in de Franse Cévennen. Bij een
grote oude kastanje hing een bord met het verzoek aan de wandelaars om de
kastanjes niet te rapen, omdat ze voor de plaatselijke bevolking onmisbaar wa-

Tamme kastanjes zijn helemaal geen familie van de Paardeltastanje. Meer verwant zijn ze met de Beuk. Bekijken we het zeer stekelige bolstertje van de beukenootjes, die net als de Tamme kastanje meer zaadjes bevatten, dan is deze
verwantschap ook wel begrijpelijk. Meestal zijn de driehoekige zaadjes, die we
beukenootjes noemen, er al uitgevallen als we ze vinden.
Beuken en Tamme kastanjes bloeien met een soort katjes van alleen meeldraadbloemen en kleine apart staande stamperbloempjes, die elk één vruchtje
geven. Ook hierin lijken ze dus niet op de Paardekastanje met zijn opvallende
"kaarsen" van wit-roze bloemen.
Een gladde bolster zit er om de "blanke pit" die we walnoot noemen. Als nu de
walnoten van de boom vallen, zijn de eerste groene bolsters meestal al half vergaan
en zwart geworden. Je vindt ze nauwelijks terug. Ze zien er onogelijk uit en ge-

Fantastisch, zoals de natuur zijn zaden verpakt. De bolsters vormen een verpak- L. BEUK
kingsmateriaal dat geen afval nalaat. Het volgend jaar, als de bomen weer gaan 2.TA$i2$An,L
uitlopen, vinden we nauwelijks nog iets van die omhulsels terug. Weer en wind, >,PAARDE
KASTA~~JL
schimmels en bodemdieren hebben hun werk gedaan en het gevallen blad heeft er
een deken over uitgespreid. Alles wordt weer gebruikt. De kringloop in de natuur
is al vele miljoenen jaren oud!

Het wel en wee van onze IJsvogels (1)
et zal U misschien wel net zo vergaan als mij, wanneer U plotsklaps een IJsvogel
H
voorbij ziet flitsen. Een wonderbaarlijk staalblauwe streep, die de waterloop op een
metertje hoog volgt, haalt U even uit de dagelijkse sleur. Ik wil er dan altijd achteraan, om
te zien waar dat duveltje uit een doosje zo plotseling is gebleven. Goed, niet altijd heb je er
dan tijd voor, want "vogelen" lost veel tijd en enige kennis van zaken is zeker een noodzaak.
Waar vind je het stekkie van waaraf onze Europese ijsvogel (ook wel "Rivierijsvogel" genoemd) zijn visje opduikt? Vaak kan een overhangende tak, zo'n metertje boven het heldere
schone water, door wat kalkresten van de spuitpoep versierd, een aanwijzing zijn. Behalve stekelbaarsjes en voorntjes eet hij ook nog
larven en allerhande waterinsecten, zoals waterjuffers en libellen. Ook een kikkervisje gaat er vlot in. Toch rekenen we de
IJsvogel tot de specialisten, zij die zich hebben gespecialiseerd in één soort voer, zoals bijvoorbeeld de Koala die enkel Eucalyptusbladeren eet, of de Grote panda, die enltel
bamboe verslindt. Dit geeft een beperking in het verspreidingsvermogen van zulke specialisten. Waar dat soort voer
of die soort prooi voorhanden is, is plaats voor zo'n gespecialiseerde eter.
Voor onze IJsvogel gelden echter meer beperkingen,

NOVEMBER

PAGINA
94

wat het er voor dit schuwe vogeltje niet gemakkelijker op maakt. Onvoldoende rust is de
tweede spelbreker en kanalisatie van kleine waterlopen, dus vernieling van broedgelegenheid, doen de IJsvogel geen goed. En dan nog de strenge winters, waarbij de kleine visjes
niet meer bereikbaar zijn en waardoor meer IJsvogels bij elkaar worden waargenomen, op
het laatste open plekje van de bevroren beek. Strenge vorstperioden kunnen dan onze IJsvogelpopulatie sterk decimeren. Gelukkig vielen de laatste winters mee en het gelukte de IJsvogels ook dit jaar om hun populatie uit te breiden, dan wel op peil te houden. In onze regio,
de Noordoost Veluwe, ligt het geschatte aantal broedparen rond de dertig en er zijn dit afgelopen najaar langs de Veluwezoom redelijk veel waarnemingen gedaan van vooral jonge
dieren, die te herkennen zijn aan de kortere snavel. (We spreken over het jaar 1994).
Het verbaast me steeds weer hoeveel jongen elk jaar het loodje leggen door tegen ruiten te
vliegen. Van de twee uitgevlogen nestjes in mijn omgeving zijn er deze nazomer vier jongen als ruitslachtoffer teruggevonden. En dan de nog niet ontdekte gevallen? Heel jammer,
maar de weerspiegeling van een tak in een raam doet menige razendsnelle vlieger de das
om. Ook door de relatief lange snavel komt de klap harder aan.

Het wel en wee van onze IJvogels (2)
it najaar kreeg ik in mijn praktijk een totaal van-de-wereld
D
zijnde jonge IJsvogel aangeboden. Een perverse hersenschudding en een totaal blind diertje. Eten kon hijizij als de beste, als je het maar een visje in zijn snavel gaf. Al zijn schuwheid
was hij kwijt, want hij zag niets. Voelde hij het aangeboden visje tegen zijn snavel spartelen, dan werd het visje keurig met het
kopje richting snavelbasis gemanoeuvreerd. Zo'n twintig visjes
per dag was zijn taks, en na vijf dagen kwam zijn gezichtsvermogen terug en daarmee tevens zijn schuwheid. Om te voorltomen dat het diertje zichzelf bezeerde, werd de binnenzijde van
het kooitje van karton voorzien. Dit geheel werd in het donker geplaatst. Alleen tijdens de vismaaltijden kon een ieder het juweeltje
van dichtbij bewonderen.
Na nog drie dagen vloog hij bij een ongewilde "testvlucht" rond
het huis en ik kon hem nog net vangen. De volgende dag zou hij
zijn vrijheid terug krijgen bij een visvijver vol met jonge visjes.
Op een takje bij een visrijke beek keek hij nog wat onwennig gsVOqe\ q -om zich heen, naar al die toeschouwers en begon een vleugeltje
te strekken. Langzaam werd hij een "echte" IJsvogel. Nog even -.---z,
en dan ervandoor, de beek volgend, doch nog niet met die snelheid die we van hen gewend zijn.
Ach, wat zou het op de populatie uitmaken, zo'n enkel pietje..... Alles lijkt zo relatief en
soms zo betrekkelijk! Toch zal het inenig natuurliefhebber goed doen als we ons bewust inzetten, ieder naar zijn eigen kunnen en inzicht, om ons milieu te behouden en te verbeteren.
Wat de IJsvogels betreft is het roeien met de riemen die we hebben. Nestgelegenheid is er
overigens genoeg in onze regio, gezien de omgevallen bomen, die vaak voor meer jaren
dienst lcunnen doen. Behalve de afgekalfde walkanten, waarin het bekende gaatje kan worden voorgeboord, is het eerder een tekort aan rustige gebieden en een tekort aan vis, die nu
de beperkende factoren zijn. De populatie wordt in ons land nu op driehonderd paren geschat en veel meer kunnen er helaas niet bij. Ons doel is nu om het geschikte biotoop te behouden en eventueel privé-terreintjes te creëren (uiteraard met een mooie visrijke vijver).
Het is tegenwoordig mode een mooie vijver in de tuin aan te laten leggen en het moet u niet
verbazen dat u, als er stekeltjes of ander klein visgrut in zit, plots die kleine verrassing ziet
zitten, die mij en hopelijk ook U zoveel bewondering afdwingt.
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Een zilveren wade
e zandweg met het schelpenD
pad voor de fietsers
is stil deze zaterdagmid-
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dag. Van heel uit de verte
dringen flarden muziek
van de dorpsharmonie
tot ons door, die sinterklaasliederen speelt. Al<kertjes met bonkige
aloeg saoren. kleine weiiand&sLmet schapen en /
wondermooie vosbiuine
paarden, een oud bosje
met veiwaaide dennenbomen. resten van houtwallen
en een enkele alleenstaande
boom vormen de coulissen die voor de nevelige bosrand staan. Afrasteringen voor het vee in hout en prikkeldraad aan verweerde paaltjes begeleiden ons pad. Dit
is het simpele, inaar o zo mooie kleinschalige landschap van de Veluwerand.
We staan vaak stil om van dit vredige, al winterse landschap te genieten. Dan valt ons oog
op een vreemd verschijnsel: over het gras van een schapenwei lijkt in de verte een streep
rijp te liggen, een zijdeachtig, wit waas. Maar de zon heeft vanmorgen alle rijp doen verdwijnen. Wat is het dan, wat we daar tegen de zon in op het weiland zien? Het lijkt een ragfijn weefsel dat we alleen vlak onder de zon over het gras kunnen waarnemen.
Als we een eindje door de knieën zakken blijkt het wit er tot vlakbij ons te zijn. Een ontelbare hoeveelheid zeer fijne zilverdraadjes lijkt vlak boven en tussen de grassprietjes op en
neer te deinen.
Ze lopen allemaal evenwijdig aan ons pad. Als we verder lopen blijkt het daar ook te zien,
mits we maar tegen de zon in kijken. Nu ontdekken we ook draadjes die in de lengterichting
aan het prikkeldraad gespannen zijn. Er lopen daar ininuscule spinnetjes rond, zo klein als of zelfs kleiner dan speldelnopjes. Er moeten duizenden van deze spinnetjes aan het werk
zijn om alle akkers en weiden met hun glanzende draden te overdeld~en.
Zodra we zon piepklein wezentje in de hand proberen te nemen vlucht het weg. Ver onder
onze hand bungelt het aan een zelfgesponnen draadje, wiegt heen en weer en is meteen verdwenen in de berm.
We zijn vandaag getuige van de reis de wereld in van jonge spinnen. Een lichte thermiek
en een klein zuchtje wind zijn al voldoende om ze ver weg te voeren. Tijdens de tocht blijven ze constant spinnen aan de draad die zo honderden meters lang kan worden.
Het is voor ons mensen niet voor te stellen dat zulke kleine diertjes, die geen of nauwelijl~s
voedsel hebben kunnen opnemen, in staat zijn zo'n prestatie te verrichten! We schatten dat
er op elke vierkante meter zo'n twintig draadjes gespannen zijn; dat betekent dat op elke
hectare zo tweehonderdduizend meter spinsel is geweven. Alleen wanneer de draadjes evenwijdig aan de weg lopen en we tegen de zon in kijken zijn ze voor ons zichtbaar op zo'n
spectaculaire wijze.
Oin als spin aan de kost te komen moet je zorgen niet op een kluitje met je broertjes en
zusjes te blijven zitten, maar op zoek te gaan naar een eigen jachtgebied. Hoevele zal dat
I~iltlten?
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Eiken (l)
e stormen hebben het ltleurige herfstkleed van de bomen al flink uitgeschud. De wind
heeft het blad op veel plaatsen tot hopen op geblazen gemakkelijk voor de plantsoeD
nendienst maar op luwe plekken, op bospaden en ook op natte trottoirs vind je nu mooie
-

-

mozaïeken van blad - gele, groene en rode "naam-kaartjes" van de bomen die in de buurt
groeien.
Die spontane bladfiguren kunnen aardige foto's opleveren en ook aardig materiaal voor
creatieve kinderen.
In die mozaïeken zullen eiltebladeren zelden ontbreken. Iedereen zal die ook wel herkennen - ze hebben een ltaraltteristielte bladvorin en ze groeien overal in onze omgeving: in de
dorps- en stadskernen, langs wegen en in bossen. eden om bij de verschillende eikesoorten
eens wat langer stil te staan.
Onze ineest bekende inlandse eik, de Zoinereilt, is een indrukwekkende boom, zeker als hij
vrij is uitgegroeid. Hij ademt iets van kracht, van onverzettelijkheid. Die indruk zal wel gebaseerd zijn op de fysieke eigenschappen van onze eiken. Ze groeien langzaam maar gestaag; ze zijn goed bestand tegen wind en hun hout is taai en sterk.
Eiken kunnen heel oud worden, tot vijftienhonderd jaar. In Europa wemelt het dan ook van
de eilten waaronder ooit een keizer of een koning van zijn paard klom en uitsustte.
De Zomereik voelt zich thuis op allerlei gronden, van nat tot droog, van arme zandgrond
tot vruchtbare klei.
Eiken bieden zelf weer levensmogelijltheden voor een grote verscheidenheid van andere
organismen. Denkt U maar aan mossen en korstmossen op de stam, paddestoelen en insecten, waaronder tientallen galvonners. Aan de herfstkleuren dragen onze inlandse eiken een
bescheiden matgeel bij. Wel valt me, vooral van hakhout, altijd de eigenaardige kruidige
geur op van venvelltend eikeblad.
Onze andere inlandse soort, de Wintereik, draagt nauwelijks bij aan de najaarsbladval. Hij
ontleent zijn naam juist aan het feit dat hij zijn dorre blad tot ver in de winter vasthoudt. De
beide soorten lijken overigens sterk op elkaar en bastaarderen ook gemakkelijk. Het telteningetje laat het verschil zien tussen het typische zomer- en wintereilteblad.
In ltleuipracht laten veel uitheemse Eiken onze inlandse soorten ver achter zich. Vooral de
Amerikaanse eik is bekend. Je kunt met het blad, dat alle schakeringen van rood tot groen
kan hebben, prachtige herfstukken met Chrysanten of Herfstasters maken.
De Aineriltaanse eiken zijn hier niet om hun inooie kleuren, maar voor bosbouwdoeleinden
aangeplant. Maar, als zo vaak met ingevoerde planten- en diersoorten, passen de Amerikaanse eilten, die zich gemakkelijk verspreiden, niet goed in de Westeuropese ecosystemen.
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Ze groeien veel harder dan de inlandse boomsoorten; hun grote leerachtige bladeren verteren heel langzaam en dat heeft allemaal tot gevolg dat ze de inheemse flora en fauna hun
plaats ontnemen.
Amerikaanse eiken houden lang een gladde stain, zoals ook Beuken hebben. Maar bij deze
eikesoort is dat een jeugdstadiuin; later krijgen ze de karalcteristielce gegroefde eilceschors.
Een andere Amerikaan is de Moeraseilc. Ook hij is mooi rood in de herfst. Hij wordt veel
als laanboom geplant. Hij lijkt veel op de Ainerilcaanse eik, maar zijn blad is smaller en dieper ingesneden.
De laatste Amerikaan die we noemen is de Glanseilc (Quercus imbricaria). Hoewel veel
minder dan de andere wordt ook deze soort wel als laanboom aangeplant. Het zijn harde
groeiers, getuige de brede, forse exemplaren langs de Ankerstraat in Epe, die ongeveer dertig jaar geleden werden geplant. Aan hun blad herken je ze niet als eiken; dat mist de Isarakteristielce lobben en is heel gewoon langwerpig en glad. Ze missen ook de felle herfstttinten
van hun Amerikaanse familieleden. Hun blad verwelkt via geel naar bniin en het blijft, net
als bij de wintereik, vaak tot in het voorjaar aan de boom.
Over Eiken is meer te vertellen, bijvoorbeeld over hun betekenis voor de mensen. Dat doen
we in een volgend artikeltje.
m

Eiken (2)
e paar inheemse en Amerikaanse soorten die we voriD
ge week bespraken zijn maar enkele voorbeelden
van de enonn grote groep die de eilcesoorten vormen. Er
zijn er ongeveer vijfhonderd. De variatie in die groep is
heel groot, maar soorten die in eenzelfde gebied groeien lijken soms erg op elkaar - denkt U maar aan onze Zomer- en
Wintereik.
Elke streek op het noordelijk halfrond heeft zijn eigen eilsen en
veel soorten voerden de boventoon in bossen ei1 struikgewas.
Ook de tropen hebben hun Eiken. Ik herinner me nog mijn
verbazing toen ik, als dienstplichtige op Java, in regenbos- (4ULRCL16 ,LCXJ
sen eikels vond. Een beetje anders dan de onze, maar toch
direct te herkennen.
Bekender bij vakantiegangers zijn de eilcen van ZuidEuropa. Vanwege de zachtere winters verliezen veel
soorten daar hun blad niet. Een voorbeeld is de Steeneik, met leerachtig stekelig blad. Met de Donzige eik,
die "gewone", wel afvallende eilcebladeren heeft, vormt
de Steeneik een belangrijk bestanddeel van het lage,
soms struikachtige mediterrane loofbos. Met hun noordelijke familieleden hebben ze de tere bronstinten get
meen van het ontluikende blad.
Ook iil het Middellandse Zeegebied komt de Kurkeik
voor, met blad als van de Steeneik. De dikke schors wordt tot lsurls
verwerkt en groeit na het oogsten weer aan.
Na dit vluchtige bezoek aan wat buitenlandse familieleden gaan we nog even terug naar
onze eigen soorten. Nu ja, "eigen": ze groeien in geheel gematigd Europa.
Bij ons hadden ze al duizenden jaren geleden een belangrijk, zo geen hoofdaandeel in het
oorspronkelijk oerbos. Waarschijnlijlc begon op den duur de Beuk de eilcen te verdringen.
De eerste primitieve landbouwers in de steentijd hadden echter meer profijt van de Eiken. In
die tijd werd het vee in de bossen geweid. Niet alleen waren de eikels uitstekend varlsensvoer, inaar het meer open ei1 dus lichtere eikenbos had ook meer ondergroei. Beuken verdra-
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gen bovendien begrazing ininder goed dan eiken. Zo is vanaf het begin van de vaste bewoning in onze streken de eik bevoordeeld boven de Beuk. De eik moet ook zeer tot de verbeelding van die vroege bevolking gesproken hebben, gezien zijn rol bij de godsdienstbeleving bij Kelten en Germanen.
In later eeuwen waren de eikenbossen allang verdwenen, inaar de boom werd in de vorm
van hakhout op flinke schaal geëxploiteerd om de schors: de geschilde schors werd gebruikt
bij de leerfabricage. Toen de "eekschillerij" ten einde kwam liet men de halhoutpercelen
soms uitgroeien tot echt bos. Van elke stobbe (stronk) bleef een enkele loot gespaard en die
groeide dan uit tot een min of meer normale boom. In het Deelerwoud is een mooi voorbeeld van zon "spaartelgenbos".
Elders hielden de stobben hun loten en vooral waar ze de ruimte hadden groeiden de stronken uit tot een brede lage boomgroep. We vinden dat "strubben"1andschap onder andere in
de Elspeter struiken, een prachtig gebied, vooral sinds in sommige delen de alles overwoekerende Dennen- en Berkenopslag is opgeruimd.
Ook op de Vierhouter heide liggen een paar inooie strubbenbosjes. Hoewel geregeld afgezet, zijn het "in aanleg" heel oude boscoinplexen. Dat is ook aan de onderbegroeiing te zien,
die - hoewel spaarzaam - wat rijker is aan echte bosplanten dan in veel jongere Veluwse
bosplantages.

De winterreiger

'

landde net niet op de voerbank, vorige
.
week, hoewel zijn scherpe reigerogen ongetwijfeld de vleesrestjes hadden opgemerkt die
er nog lagen. Kennelijk achtte hij dat toch te gevaarlijk.
Die ene Blauwe reiger zwerft al weken rond in
ons dorp. Uit de lucht neemt de grote vogel feilloos de kleine blinkende vlakjes van de talloze
tuinvijvertjes waar. De kleurige goudvissen en
goudwindes daarin vormen een genialtkelijlte prooi
voor deze "broodvisser".
Menige vijverbezitter heeft al maatregelen getroffen tegen de reigers, variërend van een kunstreiger,
die door de echte als concurrent beschouwd moe
worden, tot uigekiende nettensysteinen.
Behalve vis eten reigers ook muizen, Mollen
soortgelijke zoogdieren, en in het voorjaar ook jonge vogels, zoals eendekuiltens.
In de jaren voor de oorlog tot nog daarna was een
Blauwe reiger in de winter een zeldzaamheid. In sepBLAUW€ REIGER
teinber trokken ze naar het zuidwesten en zwierven in
de koude tijd langs de Franse kusten en nog verder, waar open water te vinden is. Nu over. winteren vele reigers in ons land.
Wat leken we, op weg naar school, elk jaar uit naar de eerste reigers die op de nesten terugkwamen in de twee grote stadslcolonies, die we passeerden. Dat was altijd oinstreelcs
eind februari. Ze waren voor ons echte lentebodes, al lag het ijs vaak nog op de parltvijvers.
Daarna bleven er steeds meer reigers, met name in de grote steden, overwinteren. Ze vinden er veel afval en ze worden bij vorst ook gevoerd. Een reiger bij de tramhalte, aan de
gracht, op het platje van een tuinschuurtje of op een woonboot is nu heel gewoon. Je zou
deze reigers "wintereigers" kunnen noemen.
Het schijnt dat er in de Zwolse buitenwijlcen 's nachts reigers vissen in de waterpartijen, bij
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het licht van de straatlantaarns! Stadsreigers hebben soms in januari al eieren!
Blauwe reigers zijn ltolonievogels. Ze bouwen hun grote nesten in hoge, oude bomen, vlak
bij elkaar. Oude landgoederen die aan de rand van een weidegebied liggen zijn daarvoor
heel geschikt. In onze streelt zijn dat de landgoederen IClarenbeelt bij Elburg en IJsselvliedt
bij Wezep. Vaak zien we daar tegelijlt een Roeltenltolonie. Roeken foerageren, net als Blauwe reigers, graag op het open veld, waar ze bodemdieren eten. De reigers vinden er muizen,
Mollen en insecten, naast de vis uit sloten belangrijk voedsel voor hen.
Maart en april zijn de beste maanden oin zo'n kolonie te bezoeken. Met een lcijler zijn dan
ook de jongen in de kale bomen te zien. Past U op voor de uitwerpselen.
Tot in mei arriveren er in de ltolonies nog reigers die van de trek terugkomen. Een enkele
keer vestigen zich een of enkele paartjes afzonderlijk, ver van een kolonie, zoals onlangs in
het Kloosterbos bij Wapenveld, in de voormalige visvijvers bij Vaassen en bij de Cannenburgh aldaar. Dal de Blauwe reiger vanouds op landgoederen broedden bewijzen de verhalen en afbeeldingen van de valkejacht. Men liet Slechtvalk of Havik los oin reigers te grijpen. Het was een soort sportief genoegen, de strijd tussen de felle roofvogels en de veel grotere reiger te zien.

Eten en gegeten worden h
en dezer dagen klom een Boomltlever dicht bij
E
het raam omhoog en omlaag langs het stainmetje van ons miniwilgje. Helder verlicht door de ochtendzon vielen de mooie kleuren van het vogeltje op:
een leiblauwe rug en schedel, een witte keel en een
oranje borst. Heel fraai is de zwarte streep die van de
spitse snavel door het oog langs de kop loopt.
Vlug bewoog de Booinklever zich al pikkend over de
ruwe schors. Even later zat hij bovenop de ltop van ons
wilgje. Door het vele knotten, een noodzaak zo dichtbij
huis vanwege de ongebreidelde groeikracht van de wilg,
is die kop nogal rommelig inet resten van afgesnoeide
takken.
Behalve de Boomklever kwam hier ook al eens
een Booinluuipertje op verkenningstocht. Dat is
een totaal ander vogeltje. Zijn kleuren zijn heel
bescheiden: het vlekkerige bruin en beige op de rug
en kop malten hein haast onzichtbaar tegen de boomstammen. Kunnen de Boomltlevers zowel oinhoog als
met de kop omlaag langs de stammen klauteren, een
Boomkruipertje gaat alleen oinhoog. Het vliegt dan
weer tot onderaan de stam voor de volgende ltlimtocht.
Ook zijn roep en zang zijn veel bescheidener dan die
van de luidruchtige Boomldever.
Een ezelsbruggetje om hun nainen te onthouden is: klevers zijn kleurig, kruipers niet.
Ook meesjes komen geregeld een kijkje neinen op ons Knotwilgje en een heel enkele keer
worden we verrast door de komst van een Grote bonte specht. Wat zoelen ze hier toch allemaal?
Door een toevalligheid ontdekte ik wat ze onder andere komen halen. Oin een paar kleine
zwammetjes op naam te kunnen brengen wipte ik een stukje schors, waar ze op groeiden,
los en nam dat mee naar binnen. Daar ontdekte ik dat er behalve zwammetjes nog meer te
zien was aan die schors. Twee staalblauwe glanzende torretjes, niet groter dan drieëneenhalve millimeter, zaten stijf tegen de schors gedrukt te slapen. Kennelijk overwinterden ze tus-
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sen de schorsspleten. Ik herkende ze dadelijk als de haantjes die deze zomer samen met hun
larfjes onze wilg bevolkten.
Deze Wilgehaantjes vraten het bladmoes uit de wilgeblaadjes weg, zodat er alleen bladslteletjes overbleven. De boom zag er daardoor vaal uit. Snavels vol met larfjes namen de Koolen Pimpelmezen toen mee naar hun nesten. ICennelijk zijn ze er toch niet in geslaagd alle
larfjes te vangen. De Boomltlevers en -kruipers, de mezen en de Grote bonte specht gaan
verder met dit voor de wilg nuttige bedrijf. Ze eten de tot kevers opgegroeide larfjes tussen
de schors uit.
Voor ons leuk om te zien, die vogels zo vlak bij huis; voor de Wilgehaantjes pech. We
twijfelen er echter niet aan of er zullen er genoeg overblijven, die het komende jaar weer
een aanval op onze wilg gaan ondernemen.

Vorstbestendig
e zondagmorgen verraste met een vorstig
D
landschap. Het gras was berijpt en de bladeren en de bosbodem prijkten met fijne, witte
randjes, die hun Itarakteristielte vormen accentueerden. Donkerbruin blad in plaats van het
kleurige mozaïek van begin november. Maar
wat mooi ook nu weer!
In het lage winterzonnetje lichtten tussen al
dat versierde blad lichtgroene moskussens op.
Mos houdt van vocht en dat was het aan te
zien.
Door het vochtige, vrij w m e weer van de vorige week zijn er oolt weer allerlei paddestoelen D
tevoorschijn gekomen. Opvallend in het naaldbos waren de geelbruine hoedjes van een paddestoelensoort, die om zijn gele kleur de Dennenvlamhoed wordt genoemd. De onderkant van de
hoed vertoont duidelijke bruingele plaatjes; de bovenkant lijkt wat op kleine panneltoeltjes. De bekende zwavelltopjes, oolt met gele hoedjes, die
oude stronken en takken sieren, hebben een wat groezelige, groengele hoed-onderkant.
De paddestoeltjes die we wat beter bekeken bleken hard bevroren te zijn. Door de vorst
zullen veel paddestoelen nu het loodje leggen.
Dat geldt echter niet voor een soort, die we veel op oude houtsnippers zien groeien. In de
plantsoenen wordt dit houtsnippennateriaal tegenwoordig veel toegepast. Sommige plantsoentjes staan daardoor bezaaid met paddestoelen die de houtsnippers als voedsel voor hun
zwamweefsel gebruiken.
Eén van de paddestoeltjes die we daar soms bij honderden aantreffen kan uitstekend tegen
vorst. Het is het Donsvoetje. Het is een bruinig gevalletje dat bij droogte lichter wordt. De
kleur van de hoed aan boven- en onderkant en die van de steel is nagenoeg gelijk, behalve
bij droog weer, namelijk warm roodbruin. Een fijn wit dons, waar het zijn naam aan ontleent, zit onderaan de steel, waar deze tussen de houtsnippers verdwijnt.
Op moeilijke omstandigheden reageert het Donsvoetje met het aannemen van vaak bizarre
vormen. Het hoedje wordt gegolfd en kronkelig, en nagenoeg onherkenbaar. De plaatjeskant
zit soms helemaal naar boven gekruld. Maar . . . bevriezen doet het Donsvoetje niet. We zagen ze wel vrolijk boven de sneeuw uitsteken.
Na enkele jaren is het bedje van houtsnippers zo ver verteerd door paddestoelen en bodemdieren dat er alleen nog aarde over is: echte, natuurlijke compost.

Wintertuin
n het zoinersgroeI
ne gras staan, als
we dit schrijven, tien-

-

tallen Madeliefjes te
bloeien. Het weerbericht
voorspelt vorst en misschien
zelfs wel sneeuw voor deze
week.
Wanneer het einde van het jaar
dit voor ons in petto heeft, kan er
buiten meteen van allerlei veranderen. De Madeliefjes, en met hen V IM I<&M
alle dappere winterbloeiertjes, worden tot stilstand in hun ontwilkeling gedwongen. Sommige soorten leggen zelfs wat hun bovengrondse delen betreft helemaal het loodje. Dat wil niet zeggen dat er om onze huizen niet veel meer te zien zou zijn.
Meer vogels bijvoorbeeld zullen immers de menselijke bewoning op komen zoeken als de
grond hard bevroren is of sneeuw veel onbereikbaar maakt. Eigenlijk zorgen wij mensen altijd al voor een meer voedselrijke omgeving dan het vrije veld kan bieden. We scheppen
sneeuw los en vegen ons straatje schoon, waardoor bodeindiertjes weer tevoorschijn kunnen
komen; we gooien tafelltruimels buiten, deponeren fruitresten op de composthoop, zetten zo
nu en dan een stal- of scliuurdeur open, waardoor vliegen en muggen naar buiten ltoinen, de
hond laat een halfafgeltloven bot zwerven, patatresten met mayonaise en al liggen her en der
in de dorpen verspreid en scholieren gooien hele lunchpaketten in het parkje, in ruil voor
een hamburger uit de snackbar.
Om vogels dichter bij ons huis te lolken gaan we ook opzettelijk voeren. Niet dat dat nu al
direct zo nodig is, maar omdat het ons de gelegenheid biedt wat meer van hun uiterlijk en
gedrag te leren kennen. Een hoge, goed afwaterende voerplank of een plekje op de rand van
een muur of schutting is ineestal veiliger voor de vogels dan een voerplaats op de grond, in
verband met de alom aanwezige katten. Natuurlijk, gevarieerd voer, zoals zaadrnengsels,
bessen, meelwormen, vleesafval, is beter dan alleen maar brood en pinda's als vogelkerstmaal. Bij koude is vet oolt belangrijk, al of niet met strooizaad vermengd.
Ondanks al onze goede zorgen duurt het soms dagenlang voordat een voerplek door de vogels ontdekt of geaccepteerd wordt. Soms ligt dat aan een al ovesvloedig aanbod in de buurt,
soms oolt ervaren vogels de plaats als onveilig. Er kan te weinig uitzicht zijn., er zijn te weinig vluchtmogelijldieden, er kan voortdurend een jagende poes rondzwerven. Misschien is
het voer oolt gewoon nog niet ontdekt.
Als het wel lult door het voederen de vogels vanuit ons huis op het voer bezig te zien, kunnen we heel wat over hun verenkleed, geluid en gedrag te weten ltoinen in deze donkere dagen. We ontdekkeil dat Kepen een oranje borst hebben en Vinken een rossige; we ervaren
dat een Roodborstje geen soortgenoten i11 de buuit duldt en altijd alleen optreedt; we merkten
dat mussen echte langslapers zijn en ook alweer vroeg hun slaapplaats in onze tuin opzoeken. Mannetjesmerels zijn echte vechtersbazen, die liever andere vogels alles laten opeten
dan een soortgenoot een plek bij het voer te gunnen. Het kleine, grijzige Heggemusje verschijnt pas als er alleen nog wat kleine lmimeltjes over zijn.
Het kan ook gebeuren dat een rondzwervend troepje Kauwtjes "de vlucht op 011s voer
krijgt", zoals ze dat wel noemen. Schuw als ze zijn pikken ze inet snelle bewegingen in één
keer al het voer van de "tafel" weg. Net zo doen de Eksters het: een hele boterham gaat in
de vlucht inee.
Imposante vogels zijn het, die kraaiachtigen.
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Vooral als er veel sneeuw ligt kunnen we boffen en echte wintergasten uit andere landen in
onze tuin verwachten, zoals Koperwieken en Krainsvogels. Ze schakelen van hun gewone
voedsel, dat uit wormen en andere bodemdieren bestaat, inoeiteloos over op de laatste bessen aan onze Vuurdoorn of het voer dat wij hebben gestrooid. Daarbij zijn halfrotte appels
favoriet.
Dat de concentratie van al die vogels bij de huizen ook hun natuurlijke vijanden tot in onze
tuin lokt is geen wonder. Menige mus of vink wordt in een snelle duikvlucht door de dollcscherpe klauwen van een Sperwer gegrepen; een wat macabere maar ook spannende gebeurtenis zo vlak voor je neus.
Eigenlijk moeten vogelboelje en verrekijlter altijd bij de hand zijn als het écht wintert.

Vosbergen, een wandeling waard
1s we het bruggetje over de beek nadek
en tovert een zonnetje de met algen
begroeide planken leuningen zachtgroen.
Links van ons ligt het inooie voormalige molenaarshuis. De watermolen die hier vroeger
in bedrijf was en de paar arbeidershuisjes zijn
al lang verdwenen. Een uitgebreid belcenstelsel, door de inensen van dit landgoed eertijds
aangelegd om het Veluwse sprengenwater optimaal te gebruiken, draagt nog steeds bij aan
de charme van Vosbergen. het landgoed oosteliik van Heerde. Het kat& dat hieyduideliik k?l[Ïk/
omgeleid is, voedt nog altijd de ijsbaan, de
slotgrachten en de vijver bij het kasteeltje.
We zijn onze wandeling begonnen in de laan
die recht naar de slotbrue voert en wel daar.
:h
1
waar deze de vosberge@eg lauist, maar dan
lovend van het kasteeltie af. Oorsvronlteliik
kGam deze oude "zichtiaan" op de grote weg
noordelijk van Heerde uit. Nu loopt hij daar
dood.
We wandelen na de brug eerst tussen grote
eiken over het modderige ltarresvoor. Aan
weerszijden zijn de weilanden zeer nat. Het
vochtige karakter van dit deel van Vosbergen
is ook te zien aan de begroeiing van de bermen: hier en daar slaat ;iet opuen heel kenmerkend zijn de pollen van een hoog, sprietig gras dat Pijpestrootje heet. Even verderop is
aan onze rechterhand zelfs een heus moerasbos. Het staat half onder water. Elzen, maar
vooral veel Berken, nog helemaal groene braamslierten en grote, donkergroene veren van
Stelelvarens vormen de begroeiing. Merkwaardig is de boven alles uitstekende kroon van
één enkele Grove den midden in deze natte wildernis.
De eikenlaan is inmiddels in een beukenlaan overgegaan, wat direct aan de gladdere stainmen te zien is. Aan het einde heeft men weer jonge eiken ingeplant.
We gaan hier rechtsaf, opnieuw over een bruggetje en komen in een totaal andere laan.
Statige oude Beuken staan hier in een tapijt van glanzend groen mos. Het is wat hoger, maar
rechts van ons is nog steeds het moerasbos, door een sloot van ons gescheiden.
In de lente klinkt hier een lcoor van zangvogels. Nu is het stil, tot er een troepje Sijsjes,
voor ons onzichtbaar inaar aan hun geluidjes te herkennen, doorheen trekt.
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Wie we wel te zien krijgen zijn de Staartmeesjes, die door de houtwal aan de linkerkant
van de laan buitelen. Hun gesieser en het kenmerkende "trrrrrt, trrrrrt" zijn niet van de lucht.
Koddige vogeltjes zijn het, met hun lange staartjes aan een pluizig, bol lijfje. Ook een Koolmees en een Pimpeltje nemen aan hun drukke conversatie in de Elzen deel.
Aan oude beukenstobben zijn nog wat paddestoelen te zien. Schamele, halfbevroren restjes
van Zwavelkopjes en beigekleurige Helmmycenas. De diverse l<orstzwammen blijken wat
meer winterhard: gele en paarse korstzwammetjes en soorten met vele dakjes boven elkaar,
zoals Grijze gaatjeszwam en ook Elfenbankjes zijn nog goed herkenbaar.
We gaan weer een brug over, nu van beton, waar veel helder water onderdoor stroomt. We
zijn dan in een laan met een verhard wegdek, de ktasteellaan. Hij komt van de grote weg
noordelijk van Heerde en loopt rechtstreeks naar het kasteel. We slaan hem rechtsaf in en
komen weer uit op de Vosbergerweg. Even naar links en dan meteen een graspad rechtsaf
op, dat ons rechtstreeks naar de ijsbaan voert. Een mooie duiventil spiegelt zich in de watervlakte, waar ver weg Kokmeeuwen op drijven.
Een ronde om het kasteeltje heen hier vandaan is een belevenis apart. De waterpartijen, het
sierlijke huis met de twee trapgeveltjes en de fraaie ramen met kleurige luiken, de roestbruine beukenhaag om de voormalige inoestuiil, de zwaar bemoste bermen langs de slotgracht,
het zijn stuk voor stuk schilderijtjes.
Tenslotte zien we tijdens ons rondje oin het kasteel toch nog grote gave paddestoelen. Ze
staan in het mostalud dat naar de slotgracht helt. Ze hebben fluwelige bruine hoeden en bij
nader inzien een donkerrode, dikke steel. Roodsteelfluweelboleten heten ze. Er staat ook
nog een Vliegenzwam.
Langs de oude boerderij komen we bij de monumentale brug die naar het erf van het kasteel voert. We missen met verdriet in het hart de reusachtige Beult op het voorplein die zo
oud was dat hij helaas gekapt moest worden.
Met onze rug naar het kasteeltje gekeerd gaan we over alweer een brug naar de Vosbergerweg en ons uitgangspunt terug. De Boomltlevers in de grote Beuken langs de beek roepen
ons na.

Zwemmers in de uiterwaarden
Schaatsers in het bos
enigeen zal in de afgelopen weken een kijkje hebben genomen op de IJsseldijk,
M
waar een zeer hoge IJssel tussen de bandijken stroomde als een vloed uit de oertijd,
een imposante stromende watermassa. Hoe hoog het water wel gestaan heeft is nu nog te
zien door de ijslagen die hier en daar tegen het talud zijn ontstaan en die nog niet weggedooid zijn. Waar de stroom erg sterk was is het water niet bevroren. Daarvan profiteren nu duizenden watervogels.
Rijdend vanaf de Houtweg (oostelijk van Oene) in
noordelijke richting langs de dijk, zien we als zwarte
stipjes de vogels op het water dobberen. Bij helder
NQN WETJE
weer kunnen we met het blote oog geinaldcelijk de
vele Meerkoeten onderscheiden, die hier elk jaar
overwinteren, en de grote massas Wilde eenden. De
woerden van deze eenden dragen al hun mooie voorjaarspak met de groene ltopveren.
Maar wie goed kijkt, liefst met een verrekijker, ziet er
ook andere eenden tussen zwemmen. Ze zijn even
groot, maar de koppen van de mannetjes zijn chocoladebruin en op rug en flanken dragen ze een lichtgrijs
verenkleed. Het zijn Tafeleenden. Ze kunnen goed duiken. Dat doen ze met een heel sierlijk sprongetje, waar- TAFELEEN
D '.
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TAFELEEND

bij ze hals en kop snel omlaag buigen. De
wiifies ziin wat donkerder van tint. Tafeieendei horen tot de groep van de
duileenden. Dat is ook te zien aan de
staart, die vlak op het water ligt en niet
omhoogwipt, zoals bij de Wilde eenden.
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Als U toch naar de duikeendjes kijkt
moet U ook eens letten op de aardige
Nonnetjes. Het zijn kleine, spieiwitte
eendjes inet een ronde zwarte vlek op het
oog en een mooie tekening van zwarte liinen
opde vleugels. De wijfjes zijn grijs met" een
bruine kuif op de witte kop. Aan hun lichaamsbouw zien we weer dat het echte
duikers zijn, terwijl we aan de spitse
snavel de viseter herkennen.
Ze zijn familie van de Grote zaagbekken, hier ook te zien. Forse Zweminers, spierwit met een zwartgroene
kop en zwarte rug. Ook hierbij zijn
de wiifies grijs getint en voorzien van
een flinke bruine kuif, wat de spitse
snavel nog accentueert. Als we het geluk hebben een Grote zaagbek op het land te zien
staan, kunnen we de geelachtige tint van de borst en de mooie oranje poten zien. Die poten
zijn - als bij alle duikeenden - achteraan het lichaam geplaatst, net zoals de poten van een
zeehond, die immers ook duikende zijn prooi moet vangen.
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Merkwaardig van deze typische viseters inet hun getande snavelranden is, dat ze in de landen waar ze broeden een hol als nest zoeken en vaak vinden ze dat in een boom.
Tenslotte eindigt de zware bandijk in het Kloosterbos bij Wapenveld, daar waar de rivier
en het Veluwemassief elkaar ontmoeten. Een aardig oud sluisje en al even schilderachtige
huisjes vosmen het einde. Dan duikt de weg het bos in.
Tot onze verbazing is deze nu versperd door een afsluiting met een bordje "wegoinlegging" erop. Het ijs ligt een decimeter dik op de weg in het bos. We hadden er niet aan gedacht dat eens in de twee à drie jaar een deel van het Kloosterbos onder water komt te staan.
Van water nu echter geen spoor. Wel van ijs, heel dik, glad ijs, ook tussen de bomen. Vandaar het bord.

Te voet verkennen dan maar. Zoiets zie je niet vaak in je leven.
We worden verrast door een paar schaatsende jongens die tussen de bomen een soort slalom uitvoeren. In de hogere gedeelten van het bos, dat bestaat uit oude stuifduinen, groeien
sparren, die duidelijk 's nachts door Houtduiven gebruikt worden als slaapplaatsen. De toppen zijn tenminste door hun gewicht omgebogen. De plaatselijke Sperwer of Havik weet dit
blijkbaar ook, getuige de vele "verenkransen", ronde plekken vol duivenveren op de bosbodein, daar waar de duif werd geslagen.
In het lage deel van het Kloosterbos wordt door de IJssel geregeld een heel fijn laagje rivierslib neergelegd. Daardoor doet zich de unieke situatie voor, dat er op het stuifzand van
deze Veluweuitloper een heel aparte begroeiing is ontstaan. Misschien dat we daar in een
ander seizoen eens een stukje aan wijden. Het is een gebied waar heuvel ei1 rivier pal aan elkaar grenzen.
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Sterren in de plantenwereld
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e waren er weer volop, de felrode Icerststerren. Behalve de rode soort werden er ook planten met
witte bloeinen aangeboden. Dat wit is ineestal min of
ineer groenig. Daarmee verraadt de plant meteen de
ware aard van zijn schijnbaar grote bloemen.
Al dat rood of wit van deze Poinsettias, zoals de planten ook genoemd worden, hoort eigenlijk niet bij de
werkelijke bloemen. Die zijn klein en voor wie oppervlakkig kijkt onooglijk. Het zijn kleine knopjes die in het
midden van de ster in een trosje bijeen zitten. De puntige
bladeren eromheen, rood of wit, zijn alleen schutbladeren.
Met hun opvallende kléuren hebben ze de functie om de
bloempjes te doen opvallen.
Willen we de ware aard van de bloemen van de Kerststerren te weten komen, dan moeten we dus die urntjes in
het centsum van de ster bekijken, liefst met een vergrootglas. Zijn ze echt in bloei, dan zien we duidelijk een bolletje uit zo'n kommetje steken, een stamper, en verder meeldraden.
Het verhaal wordt nog ingewikkelder, want elke stamper
of meeldraad vorint op zichzelf een minibloempje, samengebundeld in een kommetje. Er zitten dus mannelijke en vrouwelijke bloempjes in.
Door de aandacht van de kwekers voor de gekleurde schutbladeren zijn de bloempjes niet altijd goed ontwikkeld. Is
dit wel zo, dan kunnen we zelfs honing op de rand van zon 1. KERST 5~ j = ~
urntje vol bloemen zien glinsteren.
~.CHRI~TU~DOORN
Deze Poinsettia heet officieel Euphorbia pulcherrima. 3, ~ T L R
VAM B~TWLEIALM
"Euphorbia" is de naam van de wijd verbreide plantenfamilie van de Wolfsmelkachtigen. "Pulcherrima" betekent zoiets als "de mooiste".
Wie een takje van de ICerstster afbreekt zal ervaren dat er melksap uit de wond komt. Pas
op, het is giftig. Van de Wolfsmelltfamilie zijn uit de hele wereld soorten in onze huislcamers beland. Deze Kerstster ltomt oorspronkelijk uit Mexico.
Sommige Wolfsmelltsoorten hebben venijnige stekels. Een heel bekende, wat uit de mode
geraakte soort is de zogenaamde Christusdoorn (Euphorbia inilii) van het eiland Madagascar. Ook deze plant heeft felrode bloemen. Hier wordt het rood vertegenwoordigd door twee
ronde schutblaadjes onder de eigenlijke bloempjes. Deze Christusdoorn kent eveneens
exemplaren met witte schutblaadjes. Door de stekels en de dikke takken met kleine groene
blaadjes doet de plant wat cactusachtig aan.
Pas op dat bij prikken het giftige sap niet in de prikwond ltomt!
Om nog even in de kerstsfeer te blijven: als kamerplant uit Italië afkomstig kennen we de
Ster-van-Bethlehem. Dit aardige hangplantje heeft spierwitte stervormige bloempjes met
vijf punten aan de kroon. Deze sterren zijn wel echte bloemen. Ze behoren dan ook tot een
heel andere familie, namelijk die van de I<lolcjes of Campanula's. In plaats van de gewone
lclokvosm van veel bloemen uit deze familie zijn de bloemen van de Ster-van-Bethlehein
plat uitgespreid. De Latijnse naam Campanula isophylla wijst op het feit dat alle groene
blaadjes eenzelfde voim hebben, namelijk ietwat rond. Het zijn echte zoinerbloeiers, hoewel
we ze nog in november in de inarktlaamen zagen. Er is ook een lichtblauwe variëteit.
Als aardige bijzonderheid ltan nog verteld worden dat ook de Ster-van-Bethlehem wit
melksap heeft, iets wat iedereen die ze probeerde te stekken opgemerkt zal hebben.
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