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De KNNV, opgericht op 27 december 1901, heeft op dit ogenblik 53 afdelingen, verspreid
over het land. Het aantal leden bedraagt ruim 9500. Doel van de vereniging is het verbreiden
van de kennis van de natuur in de ruimste zin van het woord en het medewerken aan de
bescherming van natuur en landschap door het voeren of steunen van acties die hierop zijn
gericht.

Men kan óf lid zijn van een der afdelingen óf algemeen lid. Nadere bijzonderheden verschaft
het Bureau van de KNNV (adres zie onder). Door de afdelingen en de uit enige afdelingen
gevormde gewesten worden o.a. lezingen en excursies georganiseerd. Landelijk worden er
verscheidene evenementen verzorgd door werkgroepen en commissies (zie achterzijde
omslag).

De Vereniging geeft het blad Natura uit. dat de leden gratis ontvangen. De onder de KNNV
ressorterende Stichting Uitgeverij geeft een serie WETENSCHAPPELIJKE MEDEDELINGEN
en een NATUURHISTORISCHE BIBLIOTHEEK uit.

Opzegging van lidmaatschap of abonnement vóór 1 november: algemene leden bij Bureau
Hoogwoud; afdelingsleden bij hun secr. afdeling.

KOPIJAANWIJZINGEN: Kopij éénzijdig getypt met een linkermarge van 5 cm en een regelafstand 1V2. Nederlandse namen van planten
en dieren met een kleine letter beginnen; wetenschappelijke namen onderstrepen. Literatuur-aanhalingen in de tekst als volgt „volgens
Jansen 1984" of „(Jansen, 1984)". In de literatuurlijst: naam en voorletters auteur, jaar, titel, tijdschrift nummer en bladzijde. Voor
illustraties komen in aanmerking: zwart-wit foto's en tekeningen in Oostindische inkt. Van kleurendia's moeten zwart-wit afdrukken
worden gemaakt. We adviseren daarvoor zelf te zorgen, maar ook kan de redactie dat laten doen. Twee kopieën van tekst en
tekeningen opsturen. Bijschriften niet in de originele tekst maar in de kopie. Kopij-papier en een stencil met nadere aanwijzingen voor
het maken van kopij zijn bij bovenstaand redactie-adres aan te vragen. Kopij én advertenties voor een bepaald nummer moeten binnen
zijn vóór de 15e van de voor-voorafgaande maand (dus voor het juninummer vóór 15 april). Overneming van artikelen in overleg met de
eindredacteur.

BUREAU VAN DE KNNV: secretaresse mevr. N. Jansma-Rezelman, Burg. Hoogenboomlaan 24, 1718 BJ Hoogwoud; tel. 02263-1445.
Hier kan men terecht voor: inlichtingen betreffende de vereniging, aanmelding als lid ofals abonnee op Natura, bestellingen van
Wetenschappelijke Mededelingen, nummers uit de Natuurhistorische Bibliotheek en andere uitgaven van de Stichting Uitgeverij en voor
losse nummers van Natura. Alle bestellingen door overschrijving van het verschuldigde bedrag op postrekening 13028 t.n.v. Bureau KNNV
te Hoogwoud. Voor prijzen zie de advertentie elders in dit nummer. Geef duidelijk aan wat u wenst!

Abonnementen op NATURA: Nederland en België ƒ 27,50 per jaar, overige landen f 42,50 per jaar.
Losse nummers ƒ 3,00; dubbele nummers (meer dan 28 pagina's tekst) ƒ 4,25 inclusief porto.



In dit nummer

Het eerste nummer van de 83ste jaargang is een „dik" nummer.
Geen wonder. Het decembernummer gaf er eigenlijk al de inleiding toe. Met het artikel „ Geef de natuur de
ruimte zodat zij haar toekomst kan beleven" van Hein van Bohemen en „Kiezen tussen meerdere
toekomsten" van Piet Schroevers is de richting die de KNNV denkt te gaan, eigenlijk al aangegeven.
Om nog preciezer te zijn, de volledige formulering werd op 28 januari 1985 op de studiedag in Ede
uitgesproken.
De daar gehouden lezingen zijn nu vastgelegd in een speciaal Natura-nummer onder de titel „Bezig zijn
met natuurbehoud".

Voor het natuurbehoud wil de KNNV zich inzetten. Daarvoor is nodig, dat er duidelijkheid is over het
waaróm en het waarlangs van dat natuurbehoud.
U ziet het, er is al zo het een en ander gezegd en geschreven.
Bovendien zijn enkele afdelingen al flink aan de gang, veelal in samenwerking met andere organisaties.
Het is daarbij van het grootste belang, dat iedereen meeleeft en meedenkt.
Aan dat doordenken geven bovengenoemde geschriften een handreiking, maar afdelingsgewijze dient er
verdieping aan gegeven te worden. In kleiner verband moet er doorgepraat worden, om dan, zo mogelijk,
practische oplossingen in moeilijke gevallen aan te dragen.
Misschien is het de moeite waard dit speciale nummer - dat gemakshalve in de omgang al de naam Ede-
nummer heeft gekregen - te gebruiken.

Wil men niet-leden er bij betrekken, dan bestaat de mogelijkheid een extra-nummer in Hoogwoud te
bestellen. Er is een aantal nummers extra gedrukt.

Het zou geweldig zijn als de eerste Jan Nijkamp-lezing op 22 februari (in de Koningszaal van Artis) de
aanzet wordt tot activiteiten van alle afdelingen. Van de lezing van prof. Zonneveld „Mens en landschap,
eenheid of ramp?" zal ongetwijfeld een sterke stimulans uitgaan.

Zij die de V.V. in Apeldoorn niet bijwoonden krijgen in dit nummer verslag van al het goede dat daar
gesproken werd.

De „landelijke Jongeren" zijn bereid voortaan mededelingen van hun activiteiten te doen, de reislustigen
genieten al bij voorbaat van de ongekende schoonheid van het „andere Spanje". Intussen gaat natuur
onverstoord haar gang (als wij niet verstorend zijn): zaad vindt zijn weg. Zo ook het KNNV-werk!

P. v. Z.



Bij de jaarwisseling

komt de neiging op om zowel achteruit als vooruit te
zien. In het bijzonder kijk ik dan hoe onze vereni-
ging als landelijke club functioneert en hoe wij naar
buiten treden.

In dat licht gezien was er eerst de „Natuurbescher-
mingsdag" in Ede. Op deze dag-die het gevolg was
van een al jarenlang durende discussie binnen de
KNNV over onze rol in de natuurbescherming -
werd duidelijk dat KNNV-ers heel wat bijdragen
aan de bescherming van de natuur in ons land. In
deze Natura kunt U daarover lezen.

Dan was er het symposium over „Amateur en Veld-
biologie", dat op een voortreffelijke wijze door
onze eigen Landelijke Jongerengroep was georga-
niseerd. Daar werd toegelicht hoe KNNV-leden
door het verrichten van leuke onderzoekjes kunnen
helpen bij de verdieping van kennis der natuur. In
een van de volgende Natura's leest U daar meer
over.
Zo'n symposium moet een jaarlijkse traditie wor-
den.

In het jaar dat voor ons ligt krijgen we op 22 februari
de eerste in de reeks „Jan Nijkamp-lezingen" over
doel en achtergrond van het natuurbehoud gezien
van uit de maatschappelijke realiteit. Daarmee wil-
len we ons in het bijzonder richten tot diegenen die
op enige plaats in de samenleving aan de beleidsbe-
paling landelijke.of regionaal bijdragen. Zie de aan-
kondiging in Natura van december 1985.

Verder wordt er nu al hard nagedacht over een
„Natuurstudiedag". Daar zouden bij voorbeeld de
groene cursussen, die in een aantal van onze afde-
lingen gegeven worden, gepresenteerd kunnen wor-
den opdat weer andere afdelingen daar ook gebruik
van kunnen maken.

Op de Vertegenwoordigende Vergadering - op za-
terdag 1 november in Amersfoort - zullen in elk
geval op de agenda staan afdrachtverhoging, statu-
ten en Natura. Allemaal hete hangijzers waarvoor
we voldoende tijd zullen moeten reserveren. Van-
daar dat we dit jaar de excursie zullen moeten laten
vervallen en 's ochtends al beginnen met de verga-
dering. Wel zullen we zowel na de ochtendpauze als
na de pauze in de namiddag en attractie inlassen. En
met een gezamenlijke lunch kan het dan toch weer
een gezellige dag worden.

En nu nog even een losse gedachte van mij. Als we
in de toekomst dat landelijke symposium en de VV
eens op twee achtereenvolgende dagen zouden hou-
den, dan is er daartussen bovendien nog een ont-
moetingsavond ter beschikking.
Denk er al vast eens over na. Op de VV hoor ik
graag uw mening.

Tot slot wordt u een heel goed verenigingsjaar toe-
gewenst door

Fop Fockens
Algemeen voorzitter

Samenstelling Hoofdbestuur KNNV na de Vertegenwoordigende Vergadering d.d. 2 november 1985 te Apel-
doorn.

Algemeen Voorzitter:
Prof. dr. ir. F. H. Fockens, Thorbeckelaan 24, 2811 CE Reeuwijk 01829-4494
Vice voorzitter:
Ir. J. W. G. Pfeiffer, Van Tienhovenlaan 23, 1412 EB Naarden 02159-41637
Algemeen secretaris:
H. Veenhuizen, Fatimastraat 32, 4835 BD Breda 076-654967
2C secretaris:
J. Luit, Meester Lokstraat 16, 8427 RC Ravenswoud 05162-2344
Algemeen penningmeester:
H. de Wijs, Adm. Helfrichlaan 61, 6952 GC Dieren 08330-20124
Natuurhistorisch secretaris:
Drs. R. J. Poot, Biljoen 32, 7608 NB Almelo 05490-66086
Natuurbeschermingssecretaris:
Ing. P. H. Veen, Den Blieklaan 82, 3766 AV Soest 02155-18574
Redacteur Natura:
A. Vaessen, Bokrijkstraat 83, 5628 ZW Eindhoven 040-428477
Redacteur Stichting Uitgeverij:
Drs. H. D. van Bohemen, Holterschans 11, 3432 EX Nieuwegein 03402-65290
Lid:
Mw. Ir. E. J. Coops-Booij, Zuidereind 51, 1243 KL 's-Graveland 035-61653
N.B. Let op gewijzigd adres 2C secretaris.



Landelijke Jongeren

Aan alle mede - KNNVers

Met ingang van dit nummer zult u voortaan in ie-
dere Natura nieuws van, over en door de Landelijke
Jongeren kunnen verwachten. Deze eerste keer zul-
len we nog eens uit de doeken doen wie we zijn en
wat we zoal doen.

Wie kan lid zijn?

De Landelijke Jongeren is de naam van een bijzon-
dere afdeling van de KNN V, die op 30 oktober 1983
in Woerden werd opgericht. De LJ staat open voor
mensen tussen de twintig en dertig jaar oud. Een
ieder die lid is van de LJ is ook lid van de KNNV (en
dus van een plaatselijke afdeling of algemeen lid).

De kost gaat voor de baat uit

Het lidmaatschap van de LJ kost ƒ 10,- bovenop de
normale KNNV contributie. Voor mensen of afde-
lingen die onze doelstellingen wel onderschrijven,
maar geen lid willen of kunnen worden, bestaat de
mogelijkheid om donateur te worden van de LJ.
Voor minimaal ƒ 15,- per jaar krijgen zij dan de
N1KA, ons blad, toegezonden.

Doelstelling

Bij de oprichting van de LJ zijn naast de algemene
KNN V-doelstellingen de volgende bijzondere doel-
stellingen geformuleerd:
1. het bieden van een mogelijkheid tot betere aan-

sluiting van jongeren binnen de KNNV;
2. het in de KNNV inbrengen van de ideeën van

jongeren.
Het blijkt dat er landelijk gezien relatief weinig
mensen van onder de veertig lid zijn van de KNNV.
De Landelijke Jongeren groep wil voor de nodige
verjonging zorgen.

Activiteiten

Onze belangrijkste activiteiten zijn de kampen.
Zo'n zeven maal per jaar organiseren wij ergens in
Nederland een kamp. Meestal duurt zo'n kamp van
vrijdagavond tot zondagmiddag, maar als de gele-
genheid zich voordoet (zoals met Hemelvaart) lie-
ver langer. Omdat het gros van onze leden nogal
krap bij kas zit en wij onze leden toch in de gelegen-
heid willen stellen zoveel mogelijk kampen te be-
zoeken, proberen wij de kampprijs zo laag mogelijk
te houden.

Adres: Henk Schobben, secr.
Jacob de Graeflaan 123.
1185 DM Amstelveen
tel. 020-435562

Bundeling van krachten

Om de integratie van jongeren in de KNNV te
bevorderen willen wij samen met andere onderde-
len van de KNNV, kampen e.d. organiseren. Hier-
over hebben wij momenteel contact met de AKC,
gewest Zuid-West en de SWG. Hopelijk lukt het
om in de komende jaren tot een vruchtbare samen-
werking te komen.
Het afgelopen jaar hebben we samen met de AKC
een Hemelvaartskamp georganiseerd in de Wierin-
germeer. Helaas waren er zo weinig aanmeldingen,
dat de AKC van verdere medewerking moest af-
zien. Zelf zijn we echter doorgegaan en hebben
uiteindelijk met z'n zestienen (waaronder twee niet-
LJers) van een zeer geslaagd kamp genoten.

Symposium

Onze tweede poging in 1985 om de integratie aan te
pakken, was het symposium „Amateur en veldbio-
logie" op 23 november in Amsterdam. Gelukkig
was er deze keer wel belangstelling van de kant van
niet-LJers. We kunnen spreken van een geslaagde
dag, die een vervolg waard is en we hopen dat de
aansluiting van de jongeren binnen de KNNV weer
wat verbeterd is.

NIKA

Voor mensen die het symposium gemist hebben,
maar wel geïnteresseerd zijn in het onderwerp, wij-
zen wij nog even op het speciale symposium-num-
mer van ons blad, de NIKA.
Hierin staan behalve de samenvattingen van de vier
lezingen ook nog enkele andere artikelen over het
onderwerp „Amateur en veldbiologie" (o.a. over
libellen, spinnen en mossen). Deze NIKA kunt u
bestellen door ƒ 4,50 (incl. portokosten) over te
maken op gironr. 5543349 t.n.v. KNNV-LJ te Am-
stelveen onder vermelding van „symposium-num-
mer".
Vervolgartikelen (o.a. over de mogelijkheden voor
onderzoek aan amfibieën en reptielen en het belang
van onderzoek door amateurs voor natuurbescher-
ming) zullen het komende jaar nog in de normale
nummers van de NIKA verschijnen.
Tot zover deze eerste aflevering van het Landelijke
Jongerennieuws. Voortaan kunt u ons op deze pagi-
na terugvinden met mededelingen, verslagen en
nieuwtjes van de LJ. Uw reacties zijn van harte
welkom. Namens de Landelijke Jongeren:

Klaas Kaag/Henk Schobben



Vogelen op een LJ-kamp
Voor de eerste keer organiseert de LJ dit jaar een
kamp dat geheel aan het vogelen besteed zal wor-
den. Het wordt een kamp voor iedereen. Niet alleen
voor leden van de LJ dus, maar juist ook voor
iedereen die tussen de twintig en dertig jaar oud is
en die meer wil weten over vogels. Een ieder die dat
wil kan één LJ-kamp bezoeken zonder lid te wor-
den. Het ziet er nu al naar uit dat er vele niet leden
komen, je hoeft dus niet bang te zijn dat je in je
eentje buiten de groep valt.
Het kamp wordt gehouden op 21, 22 en 23 februari.
Je wordt dan vrijdagavond in de Utrechtse Poort in
Naarden (vesting) verwacht. De accommodatie is
perfect; mooi gelegen en van alle gemakken voor-
zien! Het hele kamp zal zo'n vijfentwintig gulden
kosten. Een ieder die mee wil kan zich opgeven bij
Madeleine (020-761173) of Henk of Paul (020-
435562). Doe het wel zo snel mogelijk!
Op vrijdagavond zal er een inleiding gegeven wor-
den aan de hand van plaatwerk en dia's. Op dit
kamp staan de roofvogels en het waterwild centraal.
Zaterdag gaan we met z'n allen naar de Flevopol-
ders. Daar zullen we in kleine groepjes rondlopen.
Ieder groepje wordt begeleid door een ervaren vo-
gelaar. Zaterdagavond (na het eten) doet ieder
groepje verslag van wat er gezien is. Daarna komt er
een gastspreker iets vertellen over de Naarder ves-

ting. Zondagochtend een korte wandeling door de
vesting en daarna weer gezamenlijk naar de Flevo-
polders.
Het ligt in de bedoeling om er een gezellig en leer-
zaam kamp van te maken. Juist als je nog niets, of
heel weinig, van vogels weet is dit kamp geschikt.
Dus schroom niet, pak die telefoon en geef je op.

Symposiumnummer NIKA

Ter gelegenheid van het door de LJ georganiseerde
symposium ,.Amateur en Veldbiologie" is er een
speciaal nummer van ons kwartaalblad NIKA uitge-
komen. Dit nummer bevat negen uitstekende arti-
kelen (totaal zestig pagina's) over mogelijkheden
van onderzoek dat door amateurs gedaan kan wor-
den. De artikelen vereisen geen specialistische
voorkennis (en zijn zeer goed leesbaar), maar be-
vatten wel een schat aan informatie. Bovendien is er
een lijst met belangrijke adressen opgenomen. Le-
den van de KNNV betalen slechts ƒ 4,50 (inclusief
verzendkosten). U kunt dit bedrag overmaken op
gironummer 5543349 ten name van KNNV-LJ te
Amstelveen onder vermelding van „symposium
NIKA".

groeten van Henk Schobben

Stichting Heimans en Thijssebibliotheek en -archief

De Stichting Heimans en Thijssebibliotheek en -ar-
chief, opgericht in 1977, heeft ten doel het bijeen-
brengen van publicaties en voorwerpen van en do-
cumenten over E. Heimans en Jac. P. Thijsse en van
hun geestverwanten, voorzover deze van belang
kunnen zijn voor geschiedenis en wezen van natuur-
beleving, natuurbescherming en natuurbescher-
mingseducatie in Nederland.
Het gaat zoals u ziet niet alleen om Heimans en
Thijsse, al zijn hun namen, als de meest bekende, in
de naam van de stichting opgenomen. Zij hadden
tijdgenoten, zelfs ook oudere tijdgenoten, die ook
verdienstelijk bezig geweest zijn met natuurbele-
ving en natuurbescherming en er is na hen alweer
een generatie in dit werk vergrijsd, waarvan sommi-
gen al niet meer in het land der levenden zijn. Niet
alleen hun publicaties, maar ook hun kennis en
inspiratie zijn een bron van kennis en inspiratie voor
toekomstige generaties, mits ze op oordeelkundige
wijze geconserveerd en geordend worden. De be-
trokkenen hebben er ook recht op dat hun werk niet
in vergetelheid raakt.
Familiearchieven kunnen op de duur een belasting
vormen voor nabestaanden en het gevaar is altijd
aanwezig dat in een onbewaakt ogenblik historisch

belangrijk materiaal vernietigd wordt. Veel belang-
rijks kon intussen door de stichting al in veiligheid
worden gebracht, waaronder brieven en manuscrip-
ten van E. Heimans en Jac. P. Thijsse en de nalaten-
schap van Heimans' zoon, wijlen Prof. Dr. J. Hei-
mans. Maar wij zijn ervan overtuigd dat er nog vele
brieven van Thijsse in omloop zijn.
Wij doen een beroep op allen die interessant mate-
riaal, ook van en over de minder bekend geworden
pioniers onder zich hebben, deze bij de stichting
onder te brengen, want ook die verdienen het dat
hun nagedachtenis in ere wordt gehouden. Ook
voor schenkingen van publicaties in boekvorm
(vooral van oudere datum), artikelen in tijdschrif-
ten, krantenknipsels enz. houden wij ons warm aan-
bevolen. Mochten collecties (nog) niet voor over-
dracht vatbaar zijn, dan zullen wij het zeer op prijs
stellen van het bestaan op de hoogte te worden
gebracht. Ook tips zijn welkom.
Voor uw aandacht hiervoor zijn wij u zeer dank-
baar.

Voor het bestuur,
Prof. Dr. P. Smit, voorzitter
Drs. F. A. Lensink Busch, secretaris

Voor informatie: J. H. H. Zwier. Tel.: 08340-
26789, bibliothecaris



Openingsrede van de algemeen voorzitter
op de V.V. van 2 november te Apeldoorn
(samengevat)

De voorzitter verwelkomde alle aanwezigen in het
bijzonder de ereleden: Bolman, Kolvoort, Steen-
man, Koopmans, Semler, Houtman en Prud'hom-
me van Reine. Verder memoreerde hij de 90ste
verjaardag van Sipkes, de 85ste van Semler en de
80ste van Bolman en het eredoctoraat van Land-
wehr.

Hij bedankte de afdeling Amersfoort voor de och-
tend-excursie en plaatste deze in het kader van de
studiedag in Ede aan het begin van dit jaar, die als
onderwerp had, hoe KNNV'ers een bijdrage kun-
nen leveren aan de natuurbescherming. „Als voort-
vloeisel van de gedachtenvorming over de rol van de
KNNV inzake de natuurbescherming zal door de
KNNV op 22 februari de eerste „Jan Nijkamp-
lezing" georganiseerd worden over principiële ach-
tergronden van de natuurbescherming.

Ik wil vervolgens (. . .) een paar punten uit het
jaarverslag 1985 naar voren halen.

Dan heet ik eerst de nieuwe afdeling Delft als 53ste
afdeling welkom binnen onze gelederen (. . .).
Het HB is doende de commissie pers en propaganda
te versterken: een van haar taken zal ook zijn het
stichten van nieuwe afdelingen. Een ander punt
(. . .) zijn de vernieuwde statuten. We hebben te-
vens de gelegenheid aangegrepen de ontwikkelin-
gen binnen de vereniging te volgen. Zo wordt het
algemeen bestuur niet meer als zodanig genoemd.
(U vindt) haar terug als de in de statuten genoemde
algemene adviesraad.

Dan wordt natuurlijk Natura genoemd (. . ^.Ech-
ter niet als bron (. . .) van discussie: Natura als
verenigings orgaan, Natura als Natuurhistorisch
maandblad, van allebei wat, of iets daar tussenin.

(. . .) Het HB is er nog niet uitgekomen; binnen-
kort wijden we er een afzonderlijke HB-vergade-
ring aan. Komt daar iets heel nieuws te voorschijn
(. . .) dan zal dat als discussiestuk de vereniging in
gaan, alvorens het als voorstel op de V.V. beland.

Over nog een andere zaak (. . .) wil ik het hebben
en wel de reizen. Boeiend is het daarover te lezen in
„80 jaar KNNV". De hele ontwikkeling is erin te
volgen van de primitieve reizen van vlak na de oor-
log tot de wat meer comfort biedende reizen van
onze tijd.
Joh. Diehl verhaalt over die periode van meer dan
een kwart eeuw. Zij is het die met deze ontwikke-
ling meegroeide als deelnemer, reisleider en later
als secretaris van de Algemene Reiscommissie. Zij
heeft samen met An Mulder, Joke van Deursen en
de heer Quint en talloze reisleiders ervoor gezorgd,
dat vele KNNV'ers ook buiten onze landsgrenzen
van de natuur konden genieten. Dat die taak niet
altijd gemakkelijk was hebben we (. . .) gemerkt; ik
heb jullie niet altijd benijd. De heer Quint overleed
in dit verslagjaar zonder dat we hem hebben kunnen
bedanken voor zijn bijdrage aan het functioneren
van onze vereniging. An Mulder legde haar taak,
die ze zo'n 20 jaar geleden van haar man overnam,
neer en nu stoppen ook Joh. Diehl en Joke van
Deurzen. (Waarna de voorzitter een bloemetje
overrijkte).

Reizen vergen een lange voorbereidingstijd (. . .)
vandaar dat de „nieuwe ARC" al een poosje bezig
is. De voorzitter is Wim Loode. (. . .)

En nu verklaar ik de VV 1986 voor geopend."

(Samengevat door A. Vaessen.)

Toespraak van F, Fockens tot Nel en Gerrit
Jansma
Nel en Gerrit,

Weer begin ik met te putten uit het geschiedenis-
boek van de KNNV. Nijkamp neemt daarin op
pagina 188 een stukje over uit de toelichting bij een

begroting, zoals die in 1910 in Natura verscheen. Ik
citeer letterlijk: „Bij de steeds toenemende corres-
pondentie van de secretaris zal het op den duur
onvermijdelijk zijn, hem bezoldigde hulp te geven:
dit kan echter nog wel enige jaren worden uitge-



steld, indien hem dit schrijven enigszins vergemak-
kelijkt wordt door een schrijfmachine, wat natuur-
lijk veel goedkoper uitkomt." Nijkamp schrijft
verder ondermeer:,,Nadat ik het algemeen secreta-
riaat had verwisseld voor het algemeen voorzitter-
schap, heb ik in het hoofdbestuur sterk geijverd
voor het instellen van een centraal bureau. Het
gelukkige toeval wilde, dat een der toenmalige be-
stuursleden, G. Jansma, in beginsel wel bereid was
die taak zelf- zij het met grote hulp van zijn vrouw -
op zich te nemen. Zo ontstond in 1953 het Bureau
der KNNV te Hoogwoud."

Ik ga verder met wat Nijkamp in ons geschiedenis-
boek schreef: „Hoewel Jansma er nooit over repte,
vervulde het bedrag dat we tegenover zoveel hulp
konden stellen mij altijd met zorg. Kan dat op deze
manier wel een blijvertje zijn?" dat vroeg Nijkamp
zich dus al af.

Wij weten dan nu dat het meer dan 30 jaar zo
gebleven is en dat het bureauwerk tot een dagtaak is
uitgegroeid. U heeft in het jaarverslag gelezen over
de 9200 poststukken die er in het nu verstreken
verslagjaar verzonden zijn. En dat is dan nog maar

een van de vele taken. Gewoon onvoorstelbaar wat
er daar in Hoogwoud voor de vereniging gedaan
wordt. Met recht kan gezegd worden: „Het hart van
de KNNV klopt bij de Jansma's in Hoogwoud."

Bij de hoofdbestuursvergaderingen waar Gerrit
steeds als adviseur aanwezig is, blijkt steeds weer
dat zo'n continue factor onmisbaar is.

Zeven dagen per week kan je er terecht als je iets
moet weten of als er iets moet gebeuren en nooit is
hun iets teveel. Hoe vaak staan ze ook niet samen
met de KNNV-stand ergens in het land om de naam
van de KNNV uit te dragen en door middel van
Wetenschappelijke Mededelingen de kennis van de
natuur te verbreiden.

En dat alles is de reden, dat wij nu aan de Vertegen-
woordigende Vergadering voorstellen om Nel en
Gerrit Jansma tot ereleden van onze vereniging te
benoemen.

Wilt u met een waarlijk groot applaus uw instem-
ming betonen.

Dankwoord Gerrit Jansma
Beste vrienden,
voor het aan ons ten deel gevallen eerbetoon wil ik
mede namens mijn vrouw, graag v/at zeggen. Ver-
tellen „Hoe dat zo gekomen is".

Ik zelf werd omstreeks 1935 besmet door een virus
„belangstelling voor de natuur". Dat virus is nooit
genezen, maar woekerde voort tot een „grenzeloze
liefde" voor die natuur! Dat virus werd aan mij
overgebracht door iemand, die jullie allen kennen
of gekend hebben, door onze vriend Jan Nijkamp.

Door hem en zijn enthousiasme maakt ik eerst ken-
nis met de NJN en werd ik in 1941 lid van de NNV,
in welk jaar ik gelijk mijn eerste leiderskamp mee-
maakte. Na enkele van die Leiderskampen werd ik
in 1947 door Jan Nijkamp „ingelijfd" voor mijn
eerste baantje, administrateur Leiderskampcom-
missie. In 1949 werd de LKC omgezet in het BWO,
waarmee onder meer bereikt werd, dat kampen
gehouden werden voor niet-leden van onze vereni-
ging. Maar velen werden daarna wèl lid. Dat ge-
beurde ook met ene Nel Rezelman, die haar eerste
BWO-kamp beleefde op Ameland. Zij werd daar
prompt door het Jan-Nijkamp-virus aangestoken.
Een paar jaar later (in 1951) trouwden Nel en ik niet
alleen met elkaar, maar we trouwden óók met de
KNNV; immers Jan Nijkamp was getuige bij de

voltrekking van ons huwelijk! En dat schiep ver-
plichtingen.

Éénmaal werkzaam binnen de organisatie van de
KNNV zoals die toen reilde en zeilde, hebben we
een prachtige actieve tijd gehad. Maar we zaten wel
verstrikt - niet tegen onze zin - in het KNNV-web,
met Jan Nijkamp als de grote spin. We werden
echter niet uitgezogen, maar gestimuleerd. En dat
gold voor velen van ons!

De werkzaamheden zijn allengs uitgegroeid - van
administrateur BWO (daarbij enkele jaren Alge-
meen penningmeester) - centrale ledenadministra-
tie - administrateur en bestuurslid Stichting Uitge-
verij. En nu „runnen" we samen ruim 30 jaar
velerlei zaken voor onze KNNV. Als men ons toen
had voorspeld, dat we zo lang met het werk door
zouden gaan en dat het steeds méér zou worden
hadden we dat natuurlijk niet geloofd! En toch: het
lijkt gisteren toen Jan Nijkamp mijn vrouw vroeg of
zij de centrale ledenadministratie op zich wilde ne-
men. Zij heeft daarover niet lang hoeven na te
denken. Het zou per slot van rekening niet meer
dan 4 a 5 uur per week zijn . . . Met alle andere
werkzaamheden er bij is dat nu uitgegroeid tot 4 a 5
uren per dag voor haar en voor mij.



We hebben dit allemaal kunnen doen, omdat we het
SAMEN konden doen. Nel alleen of Gerrit alleen
zou nooit gekund hebben. Samen konden we veel
werk verzetten en gelukkig kunnen we dat nu nog.
Routine is ons daarbij natuurlijk een grote steun.
Het werk is nog steeds voor ons een zinvolle vrije-
tijds-besteding. Denk niet dat we voor pensioenge-
rechtigde leeftijd niets anders te doen hadden! De
dagen waren toen wel eens erg lang en de nachten
dientengevolge kort.

We hebben de KNNV zien groeien van 4000 naar
ruim 9000 leden! De groei en het enthousiasme zat
er overal in. Herinneren jullie je nog de viering van
ons 80-jarig bestaan in „De Meerpaal" te Dronten?
Grandioos! Iedereen enthousiast „WE ZIJN NOG
MAAR 80 JAAR JONG".

We zijn nu vier jaar verder. Nel en ik hebben het
nare gevoel, dat we nu niet 84 jaar jong zijn als
vereniging, maar opeens 84 jaar oud!

Het lijkt erop, dat de FUT er toch opeens uit is.
Wacht ieder op zijn of haar VUT met een V? Naar
ons gevoel moet er hier en daar zo hard getrokken
worden om de vereniging levend te houden. We
begrijpen dat eigenlijk niet. Waar zovelen over
zoveel méér vrije tijd beschikken, zijn er dan toch
maar zo weinigen, die zich voor hun vereniging
willen inzetten? Ouderen wachten op jongeren.
Maar die laten het - de goeden niet te na gesproken
en dan denk ik speciaal aan de enthousiaste Lande-
lijke Jongeren - afweten. Zovelen kijken naar de
ander en zeggen: Doe er eens wat aan. Maar het
werken in onze vereniging moet toch in de eerste
plaats van alle leden bij de basis (dus bij de afdelin-

gen) vandaan komen. Het met elkaar de natuur
bestuderen, die natuur beleven, komt toch uit de
excursies, uit de werkgroepavonden, uit jullie bele-
vingen samen tijdens weekends, kampen en reizen?

Het hoofdbestuur koördineert en stuurt, waar mo-
gelijk en nodig. Als jullie allemaal zelf initiatief
nemen elk op eigen manier, dan bloeit de KNNV
toch?

En we kunnen toch samenwerken met al die andere
„groene" verenigingen, wanneer het ons of hen
uitkomt?
Ondanks de ons nu verleende onderscheiding gaan
we door met onze werkzaamheden. We weten wel:
we hebben om vervanging gevraagd in de naaste
toekomst. Gelet op onze leeftijd willen we onze
werkzaamheden graag „bij ons volle verstand"
overdragen en de gelegenheid hebben, die over-
dracht goed te begeleiden. Maar als er vooralsnog
geen leden zijn, die zich geroepen voelen hun
schouders te zetten onder de administratieve orga-
nisatie en de uitvoering daarvan, dan gaan we toch
gewoon nog even door? Per saldo zijn we nog maar
ruim 60 jaar jong!

Tot slot: We zijn er erkentelijk en dankbaar voor,
dat we al die jaren hebben mogen bijdragen, op
onze manier, aan de groei en bloei van de KNNV.
Het geeft ons het gevoel, dat we mede een stukje
geschiedenis hebben geschreven voor die vereni-
ging. En er zijn altijd lieden, die verzot zijn op
geschiedenis. We danken jullie allemaal en in het
bijzonder degenen, die de toekenning van een ere-
lidmaatschap van de KNNV aan Nel en mij hebben
bevorderd.



Iets over zaden en hun verspreiding door
water

door Bas Koutstaal

illustraties uit:
De Zadenatlas der Nederlandse
Flora (W. Beijerinck, 1976)

Planten kunnen zich vegetatief ver-
meerderen door middel van bij-
voorbeeld wortelstokken en sto-
lonen (uitlopers zoals bij aardbeien)
en ook generatief door middel van
zaden. Óók bij de plantesoorten die
op de schorren groeien komen deze
beide voortplantingsmechanismen
voor. Een plant als Spartina anglica
(Engels slijkgras), die vooral de
middelhoge schorren massaal kolo-
niseert, kan zich uitbreiden door
middel van ondergrondse stengel-
uitlopers. Van het gras Puccinellia
maritima (gewoon kweldergras) ra-
ken in het winterhalfjaar talloze
stukjes van bovengrondse stengel-
delen los van de ouderplanten en
kunnen door het overspoelende
water op geheel andere plaatsen te-
recht komen. Hiermee komen we
meteen op het volgende, namelijk
dat water kan functioneren als ver-
spreidingsmogelijkheid voor plan-

tedelen, evenals wind dat kan (denk
eens aan zaden van composieten als
bijvoorbeeld paardebloem).

De omvang van het zaadtransport
door water is sterk afhankelijk van
het drijfvermogen van de zaden.
Soorten die niet of maar heel kort
drijven, worden meestal vrij snel
door een sliblaagje overdekt en
daarmee vastgelegd. Voorbeelden
hiervan zijn: Salicornia spp. (zee-
kraal-soorten), Suaeda marïüma
(schorrekruid), Atriplex hastata
(spiesmelde) en Atriplex littoralis
(strandmelde). Wanneer de zaden
van deze beide genoemde meide-
soorten nog omgeven zijn door de
schutblaadjes is het drijfvermogen
veel groter, en kunnen ze enkele
weken blijven drijven. Zaden van
Aster tripolium (zeeaster), Triglo-
chin maritima (schorrezoutgras),
Spartina anglica (Engels slijkgras),

Halimione portulacoides (gewone
zoutmelde) en Limone vulgare
(lamsoor) kunnen héél lang, onder
bepaalde omstandigheden wel
maanden, blijven drijven. Bij de
twee laatstgenoemde soorten gaat
het in feite om de vruchtjes resp. de
zaden in de bloemkelkjes. Veel van
deze zaden komen na verloop van
tijd, veelal na stormachtig weer, in
de vloedmerkstroken („veek")
langs dijken terecht.

De bovengenoemde soorten Engels
slijkgras en gewoon kweldergras
produceren naast hun ondergrond-
se of bovengrondse uitlopers, even-
als alle andere schorreplanten, óók
zaden. Het allergrootste deel van al
die zaden wordt door het water ver-
plaatst, getransporteerd, hetzij drij-
vend, hetzij over het bodemopper-
vlak „buitelend", waarna ze op den
duur ergens worden afgezet.

1227

Gewoon kweldergras
Puccinellia maritima

104

Zeekraal
Salicornia spp.

Schorrekruid
Suaeda maritima

Spiesmelde
Atriplex hastata

Strandmelde
Atriplex littoralis

Zee-aster
Aster tripolium
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Schorrezoutgras
Trïglocbia maritima

Op het Delta-Instituut wordt nu
een aantal jaren onderzoek gedaan
naar zaadtransport door de getij-
stromen. Op bepaalde schorren
(sinds eind 1982 is dat het schor
Rattekaai-west) worden netten ge-
plaatst die óf de zaden uit het opko-
mend water moeten opvangen
(vloednetten) of de zaden uit het
afgaande water (ebnetten), zowel
op de bodem als aan het water-
oppervlak drijvend. In zowel
vloed- als ebnetten worden zaden
opgevangen, waarbij voor wat be-
treft vér naar buiten (op 't slik) gele-
gen plaatsen dan de vraag rijst waar
bepaalde drijvende zaden, opgevan-
gen in vloednetten, vandaan zijn ge-
komen:

a. van het schor zélf, waarbij de za-
den, eventueel na een omweg,
weer naar het schor terugkeren
of

b. van andere, mogelijk veraf gele-
gen schorren.

Om hierin wat meer inzicht te krij-
gen is een drijfexpenment met za-
den van zonnebloem (Helïanthus
annuus) opgezet, waarbij in de kom
van de Oosterschelde drie partijen
gemerkte zaden van elk ± 76.000
zaden zijn uitgezet. Om deze zaden
een vergelijkbaar drijfvermogen als
zaden van schorplanten te geven,
zijn ze ± een halve dag in zeewater
„doorgeweekt". Veel zaden drijven
namelijk niet zozeer op het water,
maar nèt onder het wateroppervlak.

Eén partij zaden werd afgezet bij
het haventje van Roelshoek (Krab-
bendijke), één partij in het haventje
van Rattekaai (beide bij hoogwater-

Gewone zoutmelde
Halimime portulacoides

kentering) en één partij aan het be-
gin van het Lodijkse Gat onder de
Thoolse kust (bij laagwaterkente-
ring). Daags na het uitzetten van de
zaden stak er een zachte
zuidenwind op. Na twee dagen zijn
we met inventariseren van de aange-
spoelde zaden begonnen. Allereerst
bleek, dat op verreweg de meeste
plaatsen zaden van alle drie her-
komsten waren afgezet. Langs de
hele zuidkust van Tholen vanaf de
Eendracht tot aan Stavenisse, vrij-
wel de gehele zuidkust van Schou-
wen-Duiveland vanaf de slikken
van Viane, de oostpunt van Noord-
Beveland, een enkele plaats aan de
noordkust van Zuid-Beveland en
ter plaatse van de Markiezaatskade
waren zaden aangespoeld. Kenne-
lijk is er een grote uitwisseling in 't
water, ook in de Oosterschelde-
kom. De grootste aantallen zaden
werden aan de zuidkust van Tholen
en Schouwen-Duiveland afgezet.

Oók de oostpunt van Noord-Beve-
land, zo rond Kats, gaf grote dicht-
heden aan zaden te zien. Waar-
schijnlijk zijn de nog drijvende en
nog niet aangespoelde zaden met ie-
der getij een eindje verder in de
Oosterschelde afgevoerd, richting
Noordzee. Van de zaden afkomstig
van Roelshoek kwam een relatief
groot aantal op de oostpunt van
Noord-Beveland terecht (4026 ex.),
terwijl de bij Rattekaai uitgezette
zaden wat noordelijker zijn afgebo-
gen, en meer aan de zuidkust van
Tholen (1758 ex.) en Schouwen-
Duiveland (1067 ex.) aanspoelden.

Opvallend is, dat de zaden, die met
laagwaterkentenng zijn uitgezet in
het Lodijkse Gat, en met de eerst-

Lamsoor
Limone vulgare

volgende vloed ongeveer tot aan de
Oesterbank ten noorden van Krab-
bendijke zijn gekomen, ook voor
een aanzienlijk deel op de oostkant
van Noord-Beveland terecht kwa-
men (4384 ex.). Zelfs binnen de
strekdammen bij Schelphoek
(Schouwen) troffen we zaden van
alle drie de herkomsten aan. De
meest veraf gelegen plaats waar aan-
gespoelde zaden werden gevonden,
was op het strand bij Westenschou-
wen. Zeer waarschijnlijk is dus ook
een deel van de zaden de Noordzee
opgedreven. Hierbij moeten we
nog aantekenen, dat deze versprei-
ding binnen ongeveer 1 week
plaatsvond! In totaal werd 6,2%
van de uitgezette zaden weer terug-
gevonden. De achterliggende vraag
naar de herkomst van de drijvende
zaden op het slik van Rattekaai-
west is met dit experiment niet di-
rect beantwoord, omdat geen enkel
zaad naar dat schor terugkeerde.
Misschien doet de herkomst er ook
niet zoveel toe. Duidelijk is wel, dat
er in de Oosterschelde een zeer gro-
te uitwisseling van drijvende zaden
kan plaatsvinden, sterk afhankelijk
van de weersomstandigheden. Een
zaad uit de kom van de Ooster-
schelde kan binnen enkele dagen op
het schorretje tussen Stavenisse en
Sint Maartensdijk belanden en bin-
nen een week zelfs tot voorbij Wes-
tenschouwen. Tussen de verschil-
lende schorren mét hun planten en
zaden zal er dus een grote uitwisse-
ling bestaan.

(Uit: 't Heelblaadje, blad van de
KNNV-afdeling Beveland)
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Een stille jubilaris
In het gehele bestel van de KNNV zijn op allerlei
plaatsen mensen werkzaam, die vrijwel geruisloos
allerlei belangrijke dingen doen voor de vereniging.
Soms zijn het bestuursleden, maar ook vaak gewo-
ne leden, die het bestuur van de landelijke of de
plaatselijke vereniging veel werk uit handen ne-
men. Je ziet ze eigenlijk nooit en hoort ze zeker niet
op de VV of andere vergaderingen, maar ze zijn wel
degelijk geïnteresseerd in het wel en wee. Vaak
doen ze het werk maar tijdelijk, b.v. voor het reali-
seren van een tentoonstelling of een of andere actie.
Sommigen doen dit werk al jaren en één van hen is
C. J. Baron Schimmelpenninck van der Oye (een
commissionair in effecten) die al jaren, 50 jaar, het
beleggen van de gelden van onze drie fondsen
behartigt.
U kent hem waarschijnlijk niet en hebt hem nog
nooit op een van de algemene vergaderingen ge-
zien. Op de VV van dit jaar hadden we hem ver-
wacht, maar op het laatste moment moest hij om
persoonlijke redenen zich toch excuseren. Dat was
zeer jammer, want onze voorzitter, Prof. Dr. Ir. F.
H. Fockens, had een mooie speech voorbereid om
hem ten aanhore van alle vertegenwoordigers en
belangstellenden „een zeer volle zaal met dames en
heren" te huldigen en te danken voor de 50 jaren
trouwe dienst. We hebben die speech niet gehoord
en daarom schreef ik boven dit schrijven: Een stille
jubilaris.
De heer Schimmelpenninck werd in 1935 bestuurs-
lid van het Greshoff-fonds, het eerste fonds, dat de
KNNV sinds 1912 bezit. In 1930 kwam daar een
tweede fonds bij, nl. het Catharina Cool-fonds en in
1949 het van Burkom-fonds. Pas daarna werden de
drie fondsen onder één bestuur geplaatst en daarin
was de heer Schimmelpenninck de financiële ex-
pert.

Hij was het ook, die in het idee van Joh. Bolman,nl.
het instellen van een valutarestenpot een mogelijk-
heid zag als extra-inkomsten voor de fondsen. Het
verzoek van Bolman was (en het is nog steeds) om
de restjes van valuta, die men na een vacantiereis
overhoudt, te schenken aan de fondsen. De banken
nemen geen vreemde munten aan en een enkel
bankbiljet brengt voor een particulier ook bijna
niets op - de omwisselingskosten zijn immers vrij
hoog. Daarom het verzoek: kijk uw vacantiespullen
nog eens na of er munten en kleine bankbiljetten
zijn achter gebleven en stuur die dan op naar de
huidige secretaris-penningmeester van de fondsen
Jac. Birza, Varenstraat 23 te Geldrop of naar één
van de andere bestuursleden, die mogelijk in uw
buurt woont. Door zijn vele relaties weet de heer
Schimmelpenninck dat allemaal in goed Nederlands
geld om te zetten. We zijn hem, voor wat hij in de
afgelopen vijftig jaar voor ons gedaan heeft, zeer
erkentelijk en hopen, dat hij dat nog vele jaren zal
kunnen doen. Hij leve lang!
Hoe steunen we de fondsen? Door die valutaresten-
pot en door storting van kleine of grote bedragen op
postrekening 575500 van het van Burkom-fonds te
Geldrop. Op iedere afdelingsvergadering zou ge-
vraagd kunnen worden: wie heeft er nog vreemde
valuta? Zoveel te meer kapitaal de fondsen weten te
vergaren, zoveel te meer kunnen zij doen en ze
doen al zoveel ter stimulering van de uitgave van
boeken en Wetenschappelijke Mededelingen en
soms ook ter verfraaiing van Natura. We zien uw
gaven met vreugde tegemoet.

Namens het Fondsenbestuur,
W. J. Prud'homme van Reine
Voorzitter

Boekbespreking

Atlas van Nederland. Deel 13 Geo-
logie

Onder auspiciën van de Stichting
Wetenschappelijke Atlas van Neder-
land, gesubsidieerd door het Min. O.
en W., verschijnt een tweede uitgave
van deze Atlas. In samenwerking
met de Topografische Dienst en het
Staatsdrukkerij- en Uitgeversbedrijf
zal de Atlas in 20 delen verschijnen.
Elk deel heeft 24 blz. en is uitgevoerd
in vierkleurendruk.
Aan deel 13 „Geologie" werkten
mee dr. W. H. Zagwijn, dr. D. J.
Beets, ir. M. v.d. Berg, dr. H. M. v.

Montfrans en drs. P. v. Rooijen, allen
werkzaam bij de Rijks Geologische
Dienst. Zeker een waarborg dat in dit
deel de nieuwste gegevens en in-
zichten zijn bijeengebracht.
De inhoud omvat 5 hoofdstukken: 1.
Nederland en de aarde (o.a. Platen-
tektoniek); 2. De oudere afzettingen.
Van Vroeg Carboon tot en met het
Tertiair. De diverse delfstoffen zijn
besproken; 3. De pleistocene afzet-
tingen, waarin de ijstijden en tussen
ijstijden de revue passeren; 4. De ho-
locene afzettingen. Overzicht van
veranderingen in ons land vanaf on-
geveer 10.000 jaar geleden; 5. De
geologische en geomorfologische
kaart, twee duidelijke kaarten met
bespreking. Daarna nog een korte

verklarende woordenlijst en litera-
tuur.
Dit deel 13 bevat 81 fig., zeer mooi in
kleur afgedrukte kaarten, profielen,
overzichten en grafieken, die een
eenheid vormen met de tekst. Zeer
veel gegevens zijn door de auteurs
op 21 blz. bijeengebracht. Wil men
zich verdiepen in de geologische ge-
schiedenis van ons land, dan kan
men deze uitgave niet missen. Heel
wat uren genoegen kan men hebben
van de ƒ 29,50, die dit boek kost.
Slechts één opmerking: als men de
legenda van fig. 55, 69, 77 en 80 ook
op een losbladig blad had toege-
voegd, zou heel wat vervelend na-
slaan zijn voorkomen.

G. Houtman
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Bezig zijn met natuurbehoud
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Ter inleiding
In een speciale katern in dit nummer van Natura vindt u de inleidingen en een overzicht van de discussie, die
gehouden zijn op de natuurbeschermingsdag van de KNNV op 26 januari 1985 te Ede.
Een gemêleerd gezelschap aan sprekers stond er borg voor, dat de nodige afwisseling in het menu verzekerd
was. 's Morgens werd een serie informatieve bijdragen geleverd door achtereenvolgens D. de Haan van de
Werkgroep Behoud Lopikerwaard, J. Marbus van de KNNV-afd. Hoorn, B. Maes van de werkgroep
Herstel Leefbaarheid Utrecht en B. Krebs van de KNNV-afd. Zuid-Beveland. De serie geeft een praktisch
beeld van de mogelijkheden die er liggen op het gebied van natuur- en landschapsbescherming.
De middag werd besteed aan een tweetal inleidingen van resp. H. D. vanBohemenen P. J. Schroevers, die
beide ingingen op de breedte en de implicaties van het natuurbegrip. Ten slotte volgde een geanimeerde
discussie.
Het behoeft geen betoog dat de inleidingen soms een persoonlijke kleuring moesten krijgen, wilden ze goed
over komen.
De dag stond onder leiding van de 2e voorzitter van de KNNV, H. Pfeiffer.
De samenstellers van de katern hopen dat Ede mag bijdragen aan een verdere verdieping van het
natuurbeschermingsstreven.

H. v. Bohemen
P. Veen

Een KNNV-afdeling en de ruimtelijke
ordening
Hoewel het niet zal meevallen, hoop ik u in het kort
iets te kunnen vertellen over het werk dat onze
afdeling (KNNV-afdeling Beveland) op het gebied
van ruimtelijke ordening doet.
Eerst iets over hoe wij ertoe gekomen zijn om een
werkgroep planologie op te richten. In ons nog kor-
te bestaan als afdeling hielden wij ons in het begin
vooral bezig met excursies en lezingen. Daarna ont-
stonden de werkgroepen. Planten, vogels, mossen,
enfin, u kent ze wel. Al inventariserend bemerk je
dat er veel natuur verdwijnt door het ontbreken van
beheer. Knotwilgen bezwijken onder een teveel aan
takken waardoor enkele vogelsoorten in hun voort-
bestaan bedreigd worden. Denkb.v. aan de steenuil
en de gekraagde roodstaart. Door verruiging gaan
waardevolle „botanische" weilanden en dijken
sterk achteruit. Daardoor ontstond de werkgroep
beheer die zich bezighoudt met het onderhoud van
knotbomen en het maaien van graslanden en
dijken. Voldaan over ons werk meenden wij dat we
er nu wel waren. Maar hier was toch te vroeg victo-
rie geroepen. Recreatieplannen bedreigen natuur-
gebieden, allerlei kleinschalige landschapselemen-
ten zoals drinkputten, heggen en hollebollige
weilanden verdwijnen als sneeuw voor de zon of
worden sterk bedreigd tengevolge van onvoldoende
planologische bescherming of tengevolge van het
niet handhaven van de bepalingen van het bestem-
mingsplan buitengebied. Het illegaal omploegen,
kappen en dempen van beschermde terreinen is
voor de Zeeuwse boer nauwelijks een probleem.

door B. Krebs

Regelmatig bereiken ons telefoontjes of wij daar
iets aan kunnen doen. Wel, we vonden zelf ook dat
hier een taak voor ons lag, maar wat dan wel. Alleen
maar doorverwijzen naar de Milieufederatie was
meer een zwaktebod.

Zoals in elke provincie bestaat er ook in Zeeland
een Milieufederatie. Bij ons is deze ongeveer 10
jaar geleden opgericht, vooral met het oog op de
Oosterscheldeproblematiek en de kwestie Greve-
lingen zout of zoet. Daarnaast werd aandacht be-
steed aan ruilverkavelingen en aan de bestudering
van de vele bestemmingsplannen buitengebied die
toen in procedure waren en gingen. Na subsidie van
Gedeputeerde Staten kon er één coördinator aan-
genomen worden en het is duidelijk dat dat te wei-
nig is om alle zaken te kunnen behartigen. Al spoe-
dig behandelde de Milieufederatie de algemene,
vaak provinciale, zaken en de meest urgente lokale
zaken en er bleef weinig tijd beschikbaar voor klei-
nere gemeentelijke zaken. De federatie zag de pro-
blemen en probeerde daarop haar achterban, de
plaatselijke natuurverenigingen, waaronder ook de
KNNV, te mobiliseren. Dat is in Zeeland vrij een-
voudig, elk eilandsdeel heeft zijn eigen natuurclub
zodat je altijd weet bij wie je moet zijn. Ik heb
begrepen dat dat elders in den lande wel eens wat
moeilijker ligt.

De Milieufederatie had als wens dat in elk eilands-
deel een plaatselijke planologiegroep van start zou
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gaan die plaatselijke en regionale problemen beziet
en daarop reageert wanneer dat nodig is. Al spoedig
volgde een groepje KNNV-leden een spoedcursus
over ruimtelijke ordening. Streekplannen, bestem-
mingsplannen, artikel 19 procedures, aanlegver-
gunningen, kroonberoepen, enfin van alles werd in
grote hoofdlijnen besproken en weldra kon de
groep van start.

Hoe werkt dat nu? Momenteel heeft de werkgroep
10 leden. Ons werkterrein, Noord- en Zuid-Beve-
land, is verdeeld onder deze mensen. We zijn blij
dat ook mensen van de Stichting het Zeeuwse Land-
schap, de Vereniging tot behoud van Natuurmonu-
menten en een oud-rentmeester (allen KNNV-lid)
in de groep meedraaien die allen aardig op de hoog-
te zijn van de problemen en procedures waar we
voor komen te staan. Op het bureau van de Milieu-
federatie kijkt een medewerkster de provinciale
dagbladen door op gemeentelijke en provinciale
advertenties die betrekking hebben op het ruimte-
lijke ordeningsgebied en tegenwoordig ook op het
milieuhygiënisch gebied. Deze worden uitgeknipt,
gekopieerd en voorzien van de datum, waarvoor
een reactie binnen dient te zijn, naar de betreffende
persoon van de werkgroep gestuurd. Die gaat er
achteraan en rapporteert op de werkgroepvergade-
ringen. Wanneer de. termijn daartoe aanleiding
geeft wordt eerder tot actie overgegaan. In gevallen
van procedures wordt overleg gevoerd met de Mi-
lieufederatie. Overigens, door een extra structurele
subsidie kan de Milieufederatie m.i.v. februari 1986
een extra kracht aanstellen die onder meer juist
deze planologiegroepen gaat begeleiden en stimule-
ren. Veelal gaat Het om wijzigingen in de bestem-
mingsplannen buitengebied, artikel 19 procedures,
voorbereidingsbesluiten, recreatieplannen en ont-
grondingen. Daarnaast nemen we, wanneer een be-
stemmingsplan buitengebied bij kroonberoep voor
de Raad van State komt, de zaak door met de Mi-
lieufederatie en gaan we zelfs wel mee naar Den
Haag, zoals dat onlangs met Borssele is gebeurd.
Voorts kijken we rond in het veld (of worden getipt)
wat er gebeurt en bij overtredingen van het bestem-
mingsplan buitengebied trekken we aan de bel bij
de gemeente en schakelen zonodig ook de pers in,
waarmee we goede contacten onderhouden hetgeen
van groot belang is.

Een bloemlezing van onze activiteiten:

- bezwaar gemaakt tegen het afgraven van een
landschappelijk fraaie en botanisch rijke dijk na-
bij Yerseke;

- bezwaar gemaakt bij B en W van Reimerswaal en
Gedeputeerde Staten tegen art. 19 procedure en
ontgrondingsaanvraag in het (nog) natuurgebied
de Bathse Schorren;

- regelmatig overleg met de gemeente Borssele
over het tiandhaven van het bestemmingsplan
buitengebied;

- regelmatig overleg met de gemeente Reimers-
waal over het handhaven van het bestemmings-
plan buitengebied;

- veel zaken bekeken waarbij achteraf bleek dat
geen actie (meer) nodig of zinvol was;

- diverse recreatieplannen in het oostelijk bekken
van het Veerse Meer bezien. Deze laatste proble-
matiek speelt momenteel en wordt in de groep
uitvoerig doorgesproken. Het ziet er naar uit dat
bezwaren gemaakt zullen worden tegen 3 projec-
ten. Het is dus zaak op de hoogte te blijven van
wat er gebeurt om niet overvallen te worden door
plotselinge plannen die via een art. 19 procedure
erdoor gedrukt worden.

De meeste ruilverkavelingen in ons gebied zijn ei-
genlijk al voor onze oprichting geregeld, zodat we
daar maar weinig aan kunnen doen. In de ruilverka-
veling Yerseke Moer kunnen we nog meedraaien
(en doen dat ook daadwerkelijk) in de inspraakpro-
cedure. Voorts houden we ons bezig met het
Provinciaal Waterkwaliteitsplan.

Dat zijn in het kort de activiteiten van onze groep.
Ik hoop dat elke afdeling van de KNNV dit soort
werkzaamheden op haar agenda zet. Milieufedera-
ties zitten dringend verlegen om actieve mensen uit
de achterban. En heus, hoewel je ook menigmaal je
neus stoot, boek je ook wel eens succesjes die alles-
zins de moeite waard zijn.

Tot slot wil ik nog een overstapje maken naar de
landelijke KNNV. "-Op verschillende Vertegen-
woordigende Vergaderingen is het probleem aan de
orde gekomen hoe de KNNV zich moet inpassen in
het landelijke natuurbeschermingswerk tussen
clubs als IVN, Natuurmonumenten en Natuur en
Milieu.-Eigenlijk komt het erop neer dat men het
antwoord niet weet. Ik vind dat een beschamende
vertoning en ik denk dan ook dat men de oplossing
aan de verkeerde kant zoekt. De KNNV heeft over-
al regionale afdelingen met mensen die hun streek
kennen en op de hoogte kunnen zijn van wat er rond
gaat. Juist daar moet de KNNV dan ook haar be-
langrijkste werkveld vinden. Aan de basis, niet in
de top. Het Hoofdbestuur en de Gewestelijke Be-
sturen moeten bevorderen dat elke afdeling een
werkgroep ruimtelijke ordening krijgt of dat men
meedraait in al bestaande groepen. Door informa-
tiemateriaal en kadervorming kan het Hoofdbe-
stuur de plaatselijke afdelingen helpen en stimule-
ren. En daarmee is de natuurbescherming goed
geholpen. En is ook de telkens weerkerende discus-
sie op de VV over de plaats van de KNNV van de
baan.
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Natuur- en landschapsbehoud in de
Lopikerwaard en inbreng bij
ruilverkaveling doorD. de Haan

De Lopikerwaard, een laagveengebied in de zuid-
westhoek van de provincie Utrecht, maakt deel uit
van de centrale open ruimte, het zgn. „Groene
hart" van de randstad Holland.

Historisch gezien vormt het gebied één van de dui-
delijkste voorbeelden van de systematische ,,cope"
ontginningen in de lle-13e eeuw. De wijze van
ontginning heeft zijn stempel gedrukt op het land-
schap en zijn occupatie. Hiervan getuigen o.m. lint-
gewijze streekdorpen, waarin de boerderijen het
karakter bepalen. De boerderijen bestaan uit een
voorstalhuis (hallehuis-voerdeeltype) met meerde-
re bijgebouwen.

De veranderingen in het landschap betreffen aan-
vankelijk een geleidelijk groeiproces binnen dwin-
gende voorwaarden van natuurlijke omstandighe-
den en technische mogelijkheden.
Pas na 1945 kwam in dit gebied aan dit geleidelijke
karakter een einde, nieuwe provinciale wegen gin-
gen het gebied ontsluiten en vormden de basis-
ontwikkelingen t.a.v. wonen, werken en sociale

verhoudingen. Ontwikkelingen die ook ingrijpende
gevolgen hadden voor het landschap. Van de totale
oppervlakte, ± 14.000 ha, is 90% als cultuurgrond
in gebruik bij de landbouw.
Het meest voorkomende bedrijfstype is het melk-
veehouderijbedrijf, terwijl naast de melkwinning
ook de varkenshouderij en - in mindere mate - de

Impressie van de Lopikerwaard
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fruitteelt van belang zijn. Het is in hoofdzaak het
agrarische grondgebruik dat het karakter van het
landschap bepaalt. De erven van de boerderijen
nemen in dit geheel een zeer belangrijke plaats in.

Hoewel de hogere overheden in hun beleidsvoorne-
mens („Nota landelijke gebieden" en het streek-
plan „Utrecht-West") behoud van het bestaande
landschapsbeeld nastreven wordt dit nauwelijks
geëffectueerd, met name door het feit dat de plaat-
selijke overheden veelal andere belangen voorop
stellen en dit in de desbetreffende bestemmings-
plannen tot uitdrukking brengen. De praktijk is:
grote uitbreidingen van de bestaande dorpskernen,
het dichtslibben van de lintbebouwingsstroken, het
verdwijnen van hoogstamboomgaarden, grienden
en geriefbosjes, aantasting van houtkaden, verbre-
ding van wegen en last but not least de explosieve
groei van de melkveehouderij en de bio-industrie.

Uit onvrede met al deze ontwikkelingen, maar ook
omdat de ruilverkaveling „voor de deur" stond,
besloot een aantal verontruste bewoners van de
Lopikerwaard de krachten te bundelen teneinde
zich te weer te stellen dan wel te trachten e.e.a. bij
te sturen.
Om de juridische slagvaardigheid te vergroten
richtte deze groep natuur- en landschapbescher-
mers in 1977 de Stichting Werkgroep Behoud Lopi-
kerwaard op.
In het kader van het behoud van natuur- en land-
schapswaarden streven wij een integrale aanpak na,
dus niet. alleen het behoud van natuur- of cultuur-
waarden, maar juist het element in een breder ver-
band.
Bij voorbeeld de houtkade: een cultuurmonument
daterend uit de vroege middeleeuwen met een func-
tionele achtergrond (waterstaatkundig/tiendeweg),
nu natuurelement van groot belang met een eigen
flora en fauna en als structuurelement bepalend
voor het landschap.
Maar ook de boerderij als een stedebouwkundig
element, biotoop, element van landelijke bouw-
kunst, maar ook als onderdeel van een boerderijen-
strook/lintbebouwing als groter geheel en als struc-
turerend landschappelijk element.
Om een aan een interdisciplinaire visie verbonden
beleid te voeren en daadwerkelijk de verschillende
waarden tegen ongewenste ontwikkelingen te be-
schermen moeten deze waarden wel eerst worden
aangetoond.
Daartoe hebben wij (onder „wij" ressorteren enke-
le biologen, een historicus, een planoloog, een so-
ciaal-geograaf, civieltechnici, architecten, stede-
bouwkundigen en landbouwdeskundigen) diverse
inventarisaties uitgevoerd t.a.v. beplantingen vege-
tatie, bruggen, gebouwen, boerderijstroken, e.d.
Ook werden publicaties uitgebracht, o.m. over de

wm

Unieke boerderij (veehouderij), nog niet door verbouwing
aangetast. Roodstenen boerderij met rieten kap, kozijnen
wit, luiken groen. Stenen schuur met rieten kap; muur
afgepleisterd. Betonnen kuilgrasputten met houten op-
bouw. Erf: grind.
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Plattegrond streekeigen boerderij
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waterhuishouding, paddentrektellingen, landelijke
bouwkunst, houtkadenonderzoek, werden ten-
toonstellingen, lezingen en excursies georganiseerd
om zo de bewustwording in brede kring t.a.v. na-
tuur en landschap te bevorderen. Door de opgeda-
ne kennis konden niet alleen gefundeerde bezwaren
worden uitgebracht (bijv. bij planologische proce-
dures) maar werden ook alternatieven ontwikkeld.
Daarnaast was het de bedoeling dat, doordat de
verschillende disciplines in team-verband met el-
kaar kennis maakten, het overheersen van de eigen
vak-visies zou worden voorkomen.
In de praktijk is inderdaad gebleken dat hierdoor
zowel op papier als in het veld veel slagvaardiger
kon worden opgetreden.

Hoewel niet al onze acties resultaat opleverden zijn
er toch een aantal positieve zaken te melden:
- het opnemen van onze organisatie in het be-

stuurscollege van de ruilverkaveling Lopiker-
waard; ondanks het grote agrarische overwicht
toch een mogelijkheid om invloed uit te oefenen
al is het maar in de persoonlijke contacten en zo
meer begrip te kweken voor onze standpunten;

- het opnemen van onze organisatie in een commis-
sie welke de voorbereiding van het bestemmings-
plan „Buitengebieden" van de gemeenten Ben-
schop en Polsbroek voorbereidt; onze
vertegenwoordiger strijdt in dit kader enerzijds
voor behoud van geriefbosjes en houtkaden en
tracht anderzijds een monumenten-inventarisatie
„op de rol" te krijgen;

- het in samenwerking met de organisaties als
Stichts Landschapsbeheer, Staatsbosbeheer en
particulieren succesvol restaureren van hoog-
stamboomgaarden, erfbeplanting, geriefbosjes,
rietstroken en eendekooien;

- de acceptatie als regionale gesprekspartner door
gemeenteraden t.a.v. het cultuurbezit en natuur-
en landschapbescherming;

- het op verzoek van buurtcomités ondersteuning
verlenen bij planologische procedures waarbij
cultuur-, natuur- en landschapsbelangen in het
geding zijn.

Enkele voorbeelden van onze inbreng bij de ruil-
verkaveling Lopikerwaard.

- Bruggen
In het kader van de verbetering van de infrastruc-
tuur zouden 16 nieuwe bruggen worden gereali-
seerd, dit omdat de vele oude bruggen de
toegenomen as-lasten niet of bijna niet meer kon-
den verwerken.
Toen ons duidelijk werd dat daarvoor reeds een
ontwerp was gemaakt, was er al één in uitvoering.
Op stedebouwkundige en landschappelijke gron-
den waren wij het met de voorgestelde architec-
tuur beslist niet eens. Door de kennis echter die

enkelen van onze organisatie hadden verworven
met de bruggen-inventarisatie kon ons bezwaar
goed worden beargumenteerd en konden er zelfs
enkele alternatieven worden aangedragen. Om
een lang verhaal kort te maken: het oorspronke-
lijke concept werd ingeruild voor ons voorstel en
inmiddels, zij het hier en daar wat aangepast,
uitgevoerd.

- Geriefbosjes, molenplaatsen enz.
Door onze inventarisaties en bestudering van de
ruilverkavelingsplannen werd ons duidelijk dat
bij een aantal nieuwe watergangen het tracé sa-
menviel met een molenplaats, een geriefbosje of
andere, vanuit cultuurhistorisch/natuurweten-
schappelijk/landschappelijk oogpunt bezien, van
belang zijnde elementen. In overleg bleek het
toch mogelijk het tracé aan te passen dan wel
gedeeltelijk te verleggen; zo werd in de gemeente
Lopik een molenplaats gespaard en het relict van
een beplante dubbelkade bewaard.

Andere voorbeelden
De vorming van een botanisch reservaat in de ge-
meente Benschop (e.e.a. in afwijking van de ruil-
verkavelingsplannen, maar dank zij een nauwe
samenwerking tussen de betrokken natuurbescher-
mingsorganisaties en diverse betrokkenen) kwam
tot stand.
Het vormen van piasbermen in waterlopen en het
zodanig detailleren van wegbermen en groenzones
langs en tussen wegen dat gradiënten ontstaan,
waardoor wellicht - hangt natuurlijk ook van een
aantal andere factoren af- een deel van de inheem-
se vegetatie zich blijvend zou kunnen handhaven.
Daarnaast werden op grond van een aantal studies
voorstellen gedaan over bouwvormen en plaatsing
van gebouwen. Ook dit heeft resultaat gehad - uit-
eindelijk uitmondend in particulier initiatief- in de
bouw van twee aangepaste ligboxenstallen in de
gemeente Benschop.

Het blijkt, en daarmee wil ik mijn verhaal afsluiten,
dat door grondige studies en inventarisaties en het
in interdisciplinair verband ontwikkelen van alter-
natieven, ongewenste ontwikkelingen t.a.v. natuur
en landschap soms toch nog bij te sturen dan wel om
te buigen zijn.
Hoewel dit enorm veel inzet en vasthoudendheid
vraagt geven deze (soms kleine) successen ons vol-
doende moed om met ons werk door te gaan.
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De Huik - om het behoud van een
buitendijks gebiedje

door J. Marbus

In de regio West-Friesland bestaat gemeentelijke
samenwerking op het gebied van de recreatievoor-
ziening. De projecten die het recreatieschap van het
samenwerkingsorgaan uitbroedt lopen parallel met
de ruilverkavelingen die door heel West-Friesland
heen - vanaf het eind der zestiger jaren tot nu toe -
in ons gewest in etappes zijn uitgevoerd.

Mede daardoor is in onze streek vrijwel alleen cul-
tuurland te vinden. Stukjes marginale grond, rest-
hoekjes, rommelbosjes zijn bijna alle verdwenen.
De eventuele bermbeplanting of singels die er zijn
worden intensief onderhouden. De ruimte in ons
gewest staat onder grote druk!
Het overloop-beleid van de jaren '70, waarbij
Hoorn als groeikern werd aangewezen, deed enige
Westfriese woonplaatsen flink in inwonertal stij-
gen. Omdat de werkgelegenheid in het Noordzee-
kanaalgebied bleef, leidde dit tot een geweldige
pendel van vroeg in de ochtend tot laat in de avond.
Spoorwegverdubbeling en aanleg van snelwegen
volgden.

De laatste stukjes extensief beheerd grondgebied
zijn de buitendijkse terreinen. Vanwege de variabe-
le waterstand van het IJsselmeer (en nu: Marker-
meer) blijven dit drassige landen die in het winter-
halfjaar gedeeltelijk onder water staan. Alle
hierboven genoemde factoren speelden mee in het
ontstaan van een vogelrijk buitendijks terreintje bij
de buurtschap De Huik.

Hoorns e Hop : | | |g |

Vanwege stadsuitbreiding en snelwegaanleg werd
er binnendijks zand opgespoten en deed het mate-
riaal uit de retourleiding een slikveldje buitendijks
ontstaan. Samen met een plasje in de kom van het
buitendijkse land vormde dit een ideaal kleinschalig
vogelterrein. De oppervlakte is slechts enkele hec-
taren. Op dit traject loopt de verkeersweg binnen-
dijks onderlangs zodat het buitendijkse terrein door
de dijk afgeschermd wordt. Vanaf het sluisje van de
uitwateiïngssloot van het oude gemaal Westerkog-
ge heeft men een prima observatie-mogelijkheid. In
het najaar betekent dat het kunnen waarnemen van
tientallen watersnippen en vele steltlopers zoals
zwarte ruiter, groenpootruiter, bonte strandlopers.
Het winterbeeld van de Huik wordt overheerst door
smienten. Of rustend op het water in het Hoornse
Hop of foeragerend op het buitendijks grasland
verblijven er soms enkele duizenden smienten; zo
maakt deze hoek een belangrijk deel uit van het
Smientengebied tussen Edam en Hoorn.

Het voorjaar is weer een soortenrijke periode met
veel doortrekkende steltlopers en eendesoorten.
De kluut broedde er. 's Nachts verbleven in het
gebied lepelaars (max. 42) en later sliepen er grut-
to's en wulpen.

In 1975 lanceerde het recreatieschap zijn eerste
plannen voor recreatieve inrichting van het gebied
rond De Huik. In deze eerste algemene ideeën zat
geen alarmerend element.

Watersnip
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Toen echter twee jaar later het officiële plan naar
buiten kwam bleek er een jachthaven gepland met
500 ligplaatsen en een buitendijks parkeerterrein op
de plaats waar nu de natte kom is. Kortom: dag
vogelgebied!

Enige personen binnen de groene verenigingen in
West-Friesland, samen met omwonenden, pleeg-
den toen overleg over een in te nemen standpunt.
Hoewel men de betrekkelijkheid inzag van de na-
tuurrijkdom van het buitendijkse gebiedje en of-
schoon men wist hoe moeilijk het strijden is tegen
dergelijke voornemens, wilde men de strijd aan-
gaan, al was het alleen al om later niet te moeten
zeggen: hadden we toen maar . . .

En zo begon een lange weg van bezwaarschriften
schrijven, brieven naar de SBB-natuurbescher-
mingsconsulent, naar gemeentebesturen, CMN (de
provinciale milieufederatie), onderling telefonisch
overleg, de pers informeren, kritiek leveren op rap-
porten, schriftelijk bezwaar indienen bij het samen-
werkingsorgaan, kritieken weerleggen, enz. . . .

Gunstige bijkomstigheid was dat de plaatselijke wa-
tersporters wel een jachthaven erbij wilden, maar
niet per se daar. Bovendien vreesde men door de
grootschalige aanpak veel te hoge liggelden. Het
recreatieschap beijverde zich met allerlei cijferma-
teriaal de toename van de watersport aan te tonen
en dus de noodzaak van een flinke jachthaven. Bo-
vendien stelde men ter compensatie voor het verlo-
ren gaan van het natuurgebiedje het behoud van
een ander buitendijks terrein voor, nl. de Uiterdij-
ken bij Schellinkhout.

Behalve het aanvechten van die noodzaak is ook de
locatie een punt van discussie geweest. De natuur-
en milieugroeperingen voerden verschillende alter-
natieven aan voor de situering van de jachthaven.
Deze werden overigens om allerlei aanvechtbare
redenen terzijde geschoven.

De gemeenteraad van Westerkoggeland nam ten-
slotte een motie aan waarin stond dat de natuurwe-
tenschappelijke waarde van het buitendijkse gebied
niet aangetast mocht worden.
De gemeenteraad van Hoorn voegde zich in dit
spoor. Het regionaal bestuur voteerde 30 mille voor
een nadere studie naar andere mogelijkheden voor
een jachthaven binnen het plan.
Dit resulteerde in een tweetal alternatieve plannen,
waarbij het natuurgebiedje ontzien werd. De be-
stuurders kozen voor alternatief B met een meer-
prijs van ƒ 2.000.000,-.

Ondertussen was het 1980 geworden. De groei van
de jaren '70 begon te kenteren. Steeds meer vraag-
tekens rezen over de noodzaak van een nieuwe
jachthaven. De overheid schroefde de subsidie-
kraan dicht. Het totale recreatieplan van De Huik
werd versoberd uitgevoerd en buitendijks zijn de
betreffende gronden toegewezen aan SBB. Dat lijkt
een succesje!
Maar nu nog de Uiterdijken bij Schellinkhout. En
er zijn nóg een paar buitendijkse gebieden die sterk
bedreigd worden door een overweldigend recreatief
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Natuur in de stad

doorB. Maes

Er zijn veel concrete mogelijkheden om in stad of
dorp aandacht aan de natuur te geven.
Voorbeelden van natuur in de stad zijn muurvegeta-
ties, aangepaste beschoeiingen, oude bomen, ruig
begroeide terreintjes, extensief beheerde grasland-
jes.

Begeleiding

Door een intensieve begeleiding van uitvoerende
diensten is het mogelijk dat restauraties van muren,
verbetering van waterlopen e.d. meer afgestemd
worden op de actuele natuurwaarden. Dat vergt
vooral op het niveau van de uitvoering van de pro-
jecten een regelmatig contact.

Weg en boom

De gevaren die natuurlijke elementen in de bebou-
wing lopen zijn vele. Oude bomen verdienen veel
meer aandacht in de stad, omdat zij een belangrijke ^

bijdrage leveren aan het stedelijk leefmilieu en het
microklimaat. De gevaren komen van de kant van
wegverbreding en/of asfaltering, parkeerschadeaan
de bast van de boom en schade tijdens wegherstel en
nieuwbouw in de omgeving. Op veel plaatsen ziet
men ook dat de bomen veel te snel gekapt worden.
Een populier van 60 jaar hoeft nog niet kaprijp te
zijn. Ook eiken en linden van 100 of 200 jaar zijn
nog lang niet toe aan zgn. verjonging! In bewoond
gebied is wel extra zorg nodig voor een goede bo-
demstructuur en -samenstelling en controle op ge-
breken zoals inrotting bij de voet.

Volwassen plataan met voet in asfalt, Maliesingel Utrecht

Werfmuur met muurvarens, Utrecht

Bij muurvegetaties is het van belang dat bij restau-
raties van muren stukken oorspronkelijke muurde-
len met vegetaties intact blijven. De ervaringen met
deze methode in Utrecht lijken gunstiger dan het
opnieuw planten van de eerder aanwezige planten.
Van belang is ook een aangepaste kalkrijke metsel-
specie.
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Educatie

Van bijzonder belang voor educatieve doeleinden
zijn restanten van agrarisch gebied in de stedelijke
bebouwing. In Eindhoven werd juist een natuur-
educatief centrum in zo'n groene lob gevestigd. Zul-
ke stukjes groen bezitten vaak ook een cultuurhisto-
rische betekenis, wegens de aanwezigheid van oude
bouwlanden, oude boerderijen, patroon van wegen
en waterlopen e.d.

Bij nieuwe beschoeiingen is het mogelijk uitsparin-
gen te creëren, waarin bestaande bomen op de oe-
ver behouden kunnen worden of meer mogelijkhe-
den krijgen zich te herstellen. Bij geleidelijke
overgangen van water naar land kunnen zich allerlei
oeverplanten vestigen.

Maaien

Het maaibeheer van meer natuurlijke vegetaties
dient zich te beperken tot één- a tweemaal per jaar.
Het tijdstip van maaien kan afgestemd worden op
het bloeitijdstip van de hoofdsoorten, bijv. een flui-
tekruidberm na de bloei, d.w.z. na eind mei/begin
juni. Bij al te humusrijke grond is het beter een
nieuwe schralere bodemsamenstelling aan te bren-
gen.

Steenuiltje (dia A. L J. van Uzendoorn)

Motivatie

Het proces van meer aandacht voor natuur in de
stad en de directe sfeer van de woonomgeving heeft
tot gevolg dat steeds meer mensen gemotiveerd
worden om met deze waarden rekening te houden.

Talud van de Catharijnesingel Utrecht, fluitekruid door
minder frequent maaibeheer

E l i



„Bezig zijn met natuurbehoud9

door P. J. Schroevers

Inleiding

Niet zo lang geleden reed ik met een auto van Alk-
maar naar Amsterdam. Ik zat naast de bestuurder
en ik had dus alle gelegenheid om het landschap in
me op te nemen. Het was tegen de avond en de lucht
werd rood gekleurd door de ondergaande zon. Er-
gens in de Zaanstreek reden we over een brug,
zodat het landschap schuin van boven te zien was.

Het was het echte oude Zaanse veenweidenland-
schap, dat nog van de middeleeuwen stamt: lange
brede tochten tot aan de horizon, de weilanden
ertussen met brede rietzomen. Een adembenemend
en imponerend gezicht. Vlak bij Amsterdam reden
we weer over een brug, en weer zagen we het land-
schap schuin onder ons, beschenen door diezelfde
rode lucht. Het was nu heel anders. Je zag gebou-
wencomplexen en fabrieksschoorstenen en op de
voorgrond enorme electriciteitsmasten. Maar het
was even imponerend. Het volkomen identieke van
de omstandigheden: het uitzicht uit een auto-
raampje vanaf een verhoging in de weg, de rood
gekleurde hemel, deden onwillekeurig een vergelij-
king maken. Het ene was het landschap van het
verleden, zoals het in de middeleeuwen vorm had
gekregen en - zij het in kleine restjes - tot nu toe
bewaard is gebleven. Het andere was het landschap
van het heden, de tijd van industrialisatie, mondiale
economie en gigantisch energiegebruik. Als we
denken aan het landschap van de toekomst, dan zal
dit laatste beeld er ongetwijfeld dichter bij staan
dan het andere, met zijn rustieke waterpartijen en
rietkragen. Maar welke van de twee heeft nu onze
voorkeur? Welke is acceptabeler in onze ogen? In
natuurbeschermingskringen wordt nogal eens ge-
zegd, dat de mensen van nu vervreemd zijn van de
natuur. Ze kennen haar niet meer en ze weten er in
hun blinde produktiewoede düs geen rekening mee
te houden. Is dat zo? Hebben wij onze oude land-
schappen nodig om ons dit verlies bewust te zijn?

Met misschien wel evenveel recht zouden wij pre-
cies het omgekeerde kunnen zeggen. Misschien wil-
len we wel niet erkennen dat de natuur zoals wij die
kennen een reactie is op onze activiteiten. We
vluchten van die waarheid weg, en dat is de reden
dat we oude landschappen verheerlijken. We ver-
vallen in nostalgisme. In dat geval zouden we juist
die vlucht, aandacht voor het landschap van vroe-
ger, als een vorm van vervreemding kunnen be-
schouwen, en we kunnen ons met een zeker recht
afvragen of het niet beter is, de dingen maar te

nemen zoals ze zijn, en daar het beste van proberen
te maken.

Ik vind het Zaanse weidelandschap en de electrici-
teitsmasten van Amsterdam beide imponerend,
weet dus eigenlijk in deze tegenstelling niet goed te
kiezen. Maar ik vind wel - en dat wordt zo tussen de
regels door door beide partijen wel erkend - , dat er
op het landschap van vandaag heel wat aan te mer-
ken valt. Hoe imposant die electriciteitsmasten ook
mogen zijn, ze hebben te maken met een leefstijl die
direct, maar meer nog indirect, via alle manieren
waarop electriciteit wordt gebruikt, een afbraak van
structuren inhoudt. Het is evident, dat we onze
gedachten over het landschap als een spiegel van de
maatschappij ook voor de toekomst als een maat-
staf moeten hanteren. Maar dat houdt tegelijk in,
dat we aan die maatschappij ook eisen mogen stel-
len; randvoorwaarden waar die maatschappij zich
aan te houden heeft. Het is om die reden goed, om
naar het verleden te kij ken. Want daar zien we, wat
die maatschappij het landschap kan aandoen, ten
goede of ten kwade. Bij alle manieren waarop we
naar het landschap kijken is het goed om ons twee
vragen te stellen. De ene luidt: „Wat heeft het
verleden opgeleverd waar we waarde aan kunnen
hechten of waaraan we ons kunnen spiegelen?" En
de tweede is: „Wat zijn de mogelijkheden die de
toekomst ons te bieden heeft?" Ze hebben ook met
elkaar te maken. Want bestudering van het verle-
den kan ons richtlijnen opleveren die we voor de
toekomst nodig hebben. Zo heeft het zin, om naar
het verleden te kijken, terwijl we bedoelen om te
praten over het landschap van de toekomst.

Landschap

Mensen grijpen op een bewuste manier in hun om-
geving in. Ze ploegen de grond om, ze bouwen
huizen of fabrieken, ze werpen grond op voor de
aanleg van een weg, of ze halen juist grond weg,
zodat een gat ontstaat. In principe komt het er op
neer, dat mensen hun omgeving gebruiken als iets
waar ze grondstof of energie aan kunnen onttrek-
ken, ofwel waar ze een teveel daarvan in kwijt kun-
nen. En normaal gesproken lukt ze dat ook wel. De
omgeving heeft een functie voor de mens, een func-
tie die op een bewuste, gewilde manier tot stand is
gekomen. Maar er gebeurt meer. De onderdelen
van onze omgeving gaan betrekkingen met elkaar
aan. De oevers van de gegraven plas groeien vol met
riet, waardoor land en water met elkaar in een
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relatie komen. De vogels die in de bomen broeden
gaan naar de plas toe om te foerageren. Maar ook
zien we hoe de gebouwde huizen er toe leiden dat er
toevoerwegen moeten komen. Dat maakt dan
weer, dat er nieuwe sloten moeten worden gegra-
ven. In die sloten groeien waterplanten die er niet
zouden zijn geweest als er geen huizen waren ge-
bouwd, enzovoort. Alle afzonderlijk van elkaar be-
dachte en geconstrueerde voorzieningen gaan een
eenheid vormen waarin structuur valt te ontdekken.

Het is deze structuur die we „landschap" plegen te
noemen. Het is het geïntegreerd-zijn van alle on-
derdelen van onze omgeving tot een geheel. Land-
schap is in deze opvatting niet dat wat door mensen
bewust is aangebracht. Het is datgene wat daarna
ontstaat in een proces van „zelfordening", een pro-
ces waar wij als mensen onderdeel van kunnen zijn,
maar wat zich buiten onze wil om afspeelt. Zo, op
die manier, kunnen we het landschap als een stuk
natuur opvatten, ondanks de altijd herkenbare
menselijke invloed. Het zijn natuurlijke processen
die van een gegeven stuk ruimte een landschap ma-
ken. Het geldt voor het veenweidegebied van de
Zaan zowel als voor het energielandschap van Am-
sterdam-Noord, voor de zandplaten van de Greve-
lingen zowel als voor de ruilverkavelingen in het
Eemgebied. Mensen hebben ten eigen gerieve in
het land ingegrepen en het resultaat daarvan is iets,
dat ze misschien wel helemaal niet bedoeld hadden.
Men zegt wel eens, dat het landschap „bij toeval"
ontstaat. Maar dat is toch niet helemaal terecht. Er
zijn wel degelijk wetmatigheden in zo'n vorming
aan te wijzen. Maar dat zijn dan wel andere wetma-
tigheden dan die, welke de mens met zijn econo-
misch handelen bedoelde. Wat wel duidelijk is, dat
uit die natuurlijke werkingen iets gaat ontstaan wat
er eerst niet was. Naast de eigenschappen die be-
wust door de mens ontwikkeld zijn, komt er een
nieuwe categorie van eigenschappen. We zouden
van sturende en van volgende eigenschappen kun-
nen spreken. Sturende eigenschappen zijn de ons
van ouds bekende, van het onttrekken of toever-
trouwen van energie en grondstoffen, door bewuste
ordening aangebracht; volgende eigenschappen
zijn die eigenschappen die daar het onbewuste ge-
volg van zijn.

Volgende eigenschappen zijn van een ander karak-
ter dan sturende. Ze zijn in eerste instantie voor ons
economisch handelen niet zo belangrijk. Ze hebben
meer te maken met de kwalitatieve aspecten van
ons bestaan: mooie bloemen, interessante vogels,
onverwachtheden, variatie in landschapsbeelden.
Het zijn de waardecriteria waar we over praten als
we landschappen tegen elkaar af willen wegen, als
we uit willen maken waar we de voorkeur aan hech-
ten. Dat betekent overigens tegelijk, dat we ook

van sturende en volgende functies kunnen spreken,
want al die eigenschappen kunnen door de mens
worden gebruikt. Die kwalitatieve functies zijn dan:
genieten van de natuur, wetenschappelijk onder-
zoek aan de natuur, vormen van recreatie. Langs
een omweg zijn deze functies ook weer economisch
te benutten, bij voorbeeld door het landschap als
toeristische attractie te gebruiken. Maar dat is wel
gevaarlijk, want dan kun je ze gauw kwijt zijn. Dan
komen nieuwe sturende eigenschappen en dan zul-
len ook de volgende eigenschappen van karakter
veranderen.

Er valt dus een onderscheid te maken tussen de
sturende eigenschappen in een landschap en de vol-
gende. Bij ons oordelen over dat landschap, het
ondergaan daarvan, is het om de volgende eigen-
schappen te doen. Zij richten zich naar de sturende
eigenschappen. Eeuwenlang was dat vanzelfspre-
kend. De economische verhoudingen bepaalden,
hoe de mens met de natuur had om te gaan, en de
natuur richtte zich daarnaar. Structuren ontstonden
om later weer plaats te maken voor andere structu-
ren. De planten- en dierenwereld paste zich aan de
veranderende omstandigheden aan; soorten ver-
schenen en verdwenen weer. De eindpunten van die
dynamiek dat zijn de planten en dieren die we nu in
ons land aantreffen. Zij zijn de signalen van de
landschapsstructuren van het verleden, en daarmee
ook van de manieren waarop in het verleden met de
natuur omgesprongen werd. Lopend in de
Achterhoek of in de veenweiden van de Zaan ont-
moeten we plotseling interessante planten: een wild
orchideetje of een bijzondere gentianensoort. We
zijn verbaasd en we vragen ons af: hoe komt die
plant hier? Waarom groeit hij wel hier en niet er-
gens anders? En deze vraag kunnen we nu ook
nader preciseren: welke economische activiteiten in
het verleden hebben er aanleiding toe gegeven, dat
ik vandaag, in 1985 op déze plaats déze soort aan-
tref? We moeten nu proberen om op deze vraag een
antwoord te geven.

Signalen

Stellen wij ons een waterplas voor, ergens in een
oud, nog tamelijk onberoerd landschap. Ze wordt
gevoed door een beekje, dat al kronkelend door
bossen en heidevelden loopt. Stellen we ons vervol-
gens voor, dat een fabriekje van veevoederproduk-
ten het oog op de landstreek heeft laten vallen en er
een vestiging begint, de beek daarbij gebruikend
om overtollig vloeibaar afval kwijt te raken. In ver-
dunde vorm zal dit afval eens de waterplas berei-
ken, waar het zijn invloed zal doen gelden op de
planten- en dierenwereld. Slakken, gedoomd
hoornblad en andere waterplanten die er eerst niet
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waren doen hun intree. De beïnvloeding heeft tot
een toename van het soortenaantal in de plas geleid.

Dit proces kan nog verder gaan. Als de beïnvloe-
ding sterker wordt, dan zien we vuilwaterindicato-
ren verschijnen; eerst bij het punt waar het water in
de plas komt: blauwwieren in het water, brandne-
tels er langs en kapmeeuwen erboven. De slakken
en het hoornblad hebben zich verder uitgebreid en
het totale soortenaantal is weer toegenomen. Maar
als de vervuiling nog sterker wordt, dan verbreiden
de nieuwgekomen organismen zich over de gehele
plas. Ze verdrijven de oorspronkelijke bewoners en
het soortenaantal gaat weer achteruit. Dit is natuur-
lijk maar een heel fictief voorval. Zulke omstandig-
heden bestaan helemaal niet meer in Nederland.

Maar het levert ons een vuistregel op, die ons van nut
kan zijn bij onze verdere analyse. Die vuistregel is
deze: zwakke beïnvloeding van een natuurlijk sy-
steem leidt tot verhoging van diversiteit, sterke beïn-
vloeding tot verlaging.

Ook in de ruimtelijke structuren die we om ons
heen kunnen aantreffen valt iets van deze wetmatig-
heid terug te vinden. Als voedselrijke bodem aan
voedselarme bodem grenst, dan zal van de eerste
een zekere beïnvloeding op de andere plaats vin-
den. Is deze sterk, dan verdwijnt op den duur de
voedselarmoede. Is ze bescheiden, dan ontstaan
overgangssituaties met eigen, kenmerkende soor-
ten. „Gradiënten" noemen we zulke geleidelijke
overgangen; ze zijn de belangrijkste factor voor
biologische rijkdom.

Gradiënten kunnen op allerlei manieren tot stand
komen. De overgang van zout water naar zoet wa-
ter, die van droog naar nat, van kalkrijk naar kalk-
arm vormen alle een bron van diversiteit. Maar er is
één tegenstelling die we graag een speciaal gewicht
zouden willen toekennen, en dat is die in voedsel-
rijkdom. We doen dat in de eerste plaats, omdat alle
betrekkingen tussen organismen in een ecosysteem
tot voedselbetrekkingen te herleiden zijn, waar-
door de inwerking van milieufactoren heel sterk aan
voedselrelaties gekoppeld is: men kan in zeker op-
zicht de werking van zeewater of van kalk in de
bodem als bijzondere vormen van overgangen in
voedselrijkdom beschouwen. Daar komt nog een
tweede reden bij, en dat is de grote interesse die de
mens aan de dag legt juist voor deze factoren. Al
zijn activiteiten in de natuur hebben zich door de
eeuwen heen geconcentreerd rond dit ene punt: hoe
valt de natuur dienstbaar te maken aan het mense-
lijk streven? In de oudste tijden was dat_vooral het
produceren van gewassen om in eigen onderhoud te
kunnen voorzien. Later speelde meer en meer de
overweging mee, stand te kunnen houden op een

internationale markt: economische belangen waar
de natuur zich naar richtte, juist zoals dat aan het
begin van dit verhaal is aangegeven. Terwille van de
vruchtbaarheid van de bodem brachten de mensen
mest naar hun woongebied. Dat leverde de minera-
len op die voor voedselrijkdom zorgden. Maar deze
mineralen werden aan andere gebieden onttrok-
ken. Zo ontstond een relatieve overontwikkeling
rond de woonkernen en een relatieve onderontwik-
keling daarbuiten.-Tussen beide vormden zich gra-
diënten, die uiteindelijk de natuurlijke rijkdom van
Nederland gingen bepalen.

De figuren 1 en 2 vormen van dit principe een
samenvatting. Als we de intensiteit van de inwer-
king van milieufactoren onder één noemer willen
samenvatten, dan zouden we die als „produktie-
kracht" kunnen omschrijven. Ze heeft niet alleen
met meststoffen te maken, zoals we al zagen, maar,
via de energiestromen, ook met allerlei andere vor-
men van dynamiek. En als het om veranderingen
gaat, dus om verschuivingen in de werkingen van
die produktiekrachten - zoals dat bij de invloed van
mensen altijd het geval is - dan heeft het natuurlijk
alles met energie te maken. Zo kunnen wij de sa-
menhang tussen een fenomeen als natuurlijke rijk-
dom en de ontwikkeling van produktiekrachten in
één beeld vangen. Zo zien we ook, hoe de sturende
en de volgende krachten uit het begin van mijn
verhaal met elkaar te maken hebben. Sturende
krachten kunnen op de volgende een heel heilzame
invloed hebben, maar na het bereiken van een opti-
mum leidt verdere ontwikkeling steeds meer tot
nadeel.

Ontwikkeling

In vergelijking met buurlanden is Nederland van
nature arm aan gradiënten. Het ontbreken van re-
liëf heeft tot gevolg gehad, dat allerlei eigenschap-
pen van bodem en waterhuishouding over grote
afstanden hetzelfde zijn. Eigenlijk kan men het oer-
beeld van Nederland als één grote gradiënt opvat-
ten; van voor-kwartaire gesteenten in de Achter-
hoek en in Zuid-Limburg via zand, veen, kwelders
en strandwallen naar de zee. Het is de mens, die uit
de betrekkelijke éénvormigheid een rijkdom heeft
doen ontstaan die in niets onderdoet voor die van
onze buurlanden. Ze is het resultaat van de voort-
durende pogingen om de produktiviteit van het land
te verhogen, in iedere periode van de geschiedenis
op zijn eigen schaal en met zijn eigen specifieke
eigenaardigheden. Al die ingrepen hebben hun spo-
ren achtergelaten, en we vinden ze terug in de vorm
van heidevelden, blauwgraslanden, laagveenmoe-
rassen, landgoederen, zandverstuivingen, houtwal-
len; al die landschapselementen waar we waarde
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externe dynamiek = energie

rijkdom

ontwikketing|vervuiling

onderontwikkeling overont wik keling

fig. 1. De relatie tussen natuurlijke rijkdom en de ontwik-
keling van produktiekrachten (= externe dynamiek, =
energiegebruik). De vier menselijke activiteiten waarmee
invloed uit te oefenen valt.

fig. 2. De verdeling van (relatieve) over- en onderontwik-
keling door menselijke activiteit. Schematische voorstel-
ling.
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aan hechten, terecht omdat ze volmaakt onvervang-
baar zijn.

Alhoewel de ontwikkeling min of meer geleidelijk is
verlopen, valt ze toch ruwweg in een viertal perio-
den in te delen, ieder met een eigen, karakteristieke
invloed op het landschap:

1. De middeleeuwen. Gradiënten ontstonden op
dorpsniveau. Op de zandgronden werd de mest van
schapen opgevangen, waarmee rond de dorpen de
vruchtbare essen werden opgebouwd. In West-Ne-
derland vonden de grootscheepse verveningen
plaats, die het karakteristieke veenweidegebied
hebben doen ontstaan, zoals in het hiervoor ge-
noemde Zaanse gebied. In beide gevallen was spra-
ke van nutriëntentransport: plaatselijk werd de
grond verarmd, elders verrijkt.

2. De zestiende en zeventiende eeuw, de tijd van de
macht der steden en de aanleg der polders. Het
platteland verzorgde de toelevering aan de steden.
Daarbij speelde ook de handel een rol, er werd niet
meer alleen geproduceerd voor direct voedselge-
bruik. Het afval van de steden diende als mest. Met
het bijeengegaarde geld werden polders aangelegd,
waarbij dankbaar gebruik werd gemaakt van de
bevruchtende werking door de zee.

3. De tijd van de industriële ontwikkeling met sterke
regionalisatie: het ontstaan van Randstad en van
industriecentra zoals Twente en Oost-Groningen.
Eerste pogingen tot het terugdringen van woestijn-
vorming uit vorige perioden. Het begin van kunst-
mestgebruik.

4. De huidige tijd, waarin alle activiteiten zijn opge-
nomen in een wereldomspannende economie, en
waarin ons land een toevoer te verwerken krijgt van
de afvalresten van onze buurlanden.

Een van de meest in het oog springende dingen van
dit overzicht is, dat we in de verschillende perioden
van de ontwikkeling steeds dezelfde grondprincipes
terugvinden. Figuur 3 geeft de essentie ervan weer,
voorzover het de volgende aspecten, de gevolgen
van menselijk handelen voor het landschap betreft.

We zien op dit plaatje aangeduid, hoe steeds nieuwe
gradiënten over andere schuiven. Delen van de om-
geving worden verrijkt ten koste van andere delen.
Er vindt zowel overontwikkeling als onderontwik-
keling plaats. Het grote verschil tussen de perioden
is, dat de benodigde grondstoffen over steeds grote-
re afstand getransporteerd worden, In de middel-
eeuwen werden de voedingsstoffen van de hei
gehaald en op de essen rond de dorpen gebracht. Nu
komen de grondstoffen uit heel andere delen van de

wereld. De toename van het energiegebruik heeft
dus wel een schaalvergroting mogelijk gemaakt, het
heeft niet de tegenstelling tussen over- en onder-
ontwikkeling doen verdwijnen. Ze kan dit ook prin-
cipieel niet, in tegenstelling tot wat in kringen van
ontwikkelingswerkers nogal eens beweerd wordt.

Wat uit het overzicht ook naar voren komt, dat is,
dat de nadruk die overontwikkeling in onze streken
gedurende het proces in steeds sterkere mate krijgt
een gevolg is van deze schaalvergroting, niet van
zich principieel wijzigende omstandigheden. Het

. gebruik van kunstmest bij voorbeeld is een logische
stap in een proces, waartoe evenzeer andere feno-
menen uit andere tijden horen. Het begon al toen
mensen naast het voorzien in eigen onderhoud ook
voor een markt gingen produceren, wat de over-
gang van een gesloten naar een open systeem in-
hield, en het werkt door in onze tijd, onder andere
in de omstandigheid dat de eutrofiëring, de verrij-
king van water en bodem met produktieverhogende
stoffen, helemaal niet meer alleen een agrarische
aangelegenheid is, maar net zo goed met industriële
processen en het gebruik van wasmiddelen te ma-
ken heeft. Daarom is het een beetje kinderachtig,
om bepaalde gebeurtenissen aan te wijzen als de
oorzaak van de aftakeling van het landschap. Het is
het resultaat van een eeuwen durend sociaal proces,
waarin alle dingen met elkaar te maken hebben.
En daarmee zitten we meteen in een andere bijzon-
derheid die ons in het schematische overzicht op-
valt. Dat is de enge verbinding tussen sociale, eco-
nomische en ecologische veranderingen. De
structuur van heideveld en madeland horen bij
dorpsgemeenschappen met een grote mate van au-
tonomie en met hiërarchische verhoudingen; die
van blauwgrasland en rietveen bij het feodale sys-
teem dat de ontginning van het hoogveen vormgaf.
De polders met hun zo karakteristieke vogelfauna
horen bij de tijd van de steden, waar de rijke koop-
lieden woonden, die hun geld in de drooglegging
van binnenwateren staken. Voor industriële revolu-
tie en moderne tijd zijn vergelijkbare dingen te
zeggen. Zo ervaren we, hoe parallel, elkaar beïn-
vloedend en door elkaar beïnvloed de verschillende
processen verlopen; eigenlijk meer als de sympto-
men van één allesoverheersend proces, dat we ,,de
ontwikkeling van de produktiekrachten" zouden
kunnen noemen. Het hierna volgende schemaatje
geeft in een notedop een overzicht over de sympto-
men van dat proces, gerangschikt naar ecologische,
economische en sociale achtergronden en naar de
vierdeling, zoals die van de historie is gegeven.

En nu aan het werk!

Gewapend met dit overzicht zijn we in staat om van
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fig. 3. Gradiëntenontwikkeling in vier historische perio-
den:
1 Middeleeuwen
2 Renaissance
3 Industriële revolutie en
4 Moderne tijd.
Het gearceerde stelt de (relatieve) overontwikkeling voor;
de pijlen symboliseren de ontwikkeling van produktie-
krachten.
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allerlei planten en dieren vast te stellen bij welke
gradiënt ze horen en hoe lang het geleden was, dat
die gradiënt zich vestigde. Maar er is meer. We
hebben er ook enige notie van, hoe zich dit signaal
van een de aandacht trekkend plantje of diertje
verhoudt tot problemen als macht en meerwaarde,
problemen die op de school meer thuishoren in een
vak als maatschappijleer dan in de biologieles. Dat
is goed, want zo leren wij het onderscheid te zien
tussen datgene wat stuurt en datgene wat volgt. Zo
leren wij te begrijpen, wanneer we iets een oorzaak
moeten noemen, wanneer een symptoom van iets
anders. Zo begrijpen wij beter, waar we ons op te
richten hebben, als we er iets aan willen doen.

En hiermee komen we dan bij het laatste thema van
mijn betoog: we willen er ook wat mee doen.

Ikzelf ben volbloed natuurbehouder. Voor mij per-
soonlijk is de wijze waarop planten en dieren zich
ordenen naar wat de mens onderneemt een voort-
durende inspiratiebron, in intellectueel zowel als in
esthetisch opzicht een verrijking van mijn leven.

Zo'n instelling tegenover de natuur bestaat al lang.
Als de dichter Petrarca in de veertiende eeuw de
Mont Ventoux bestijgt met als enig doel, om van het
uitzicht te genieten, dan getuigt dat van hetzelfde
gevoelen als dat, wat ik bij mijzelf constateer. Maar
Petrarca was een eenling en ik ben dat zeker niet.
Parallel verlopend met de ontwikkelingen, die in de
vorige paragrafen geschetst waren, zien we ook,
hoe het natuurbewustzijn van de mensen een wijzi-

ging ondergaat, zo ver zelfs, dat natuurbescherming
in 1970 als een beleidsthema in de wet wordt vastge-
legd.

Biologische rijkdom, diversiteit aan organismen is
daarmee tot iets geworden, wat een politieke partij in
haar programma kan opnemen, en vaak ook al doet.
Dat is een volstrekt nieuwe situatie, die nog nooit in
de wereldgeschiedenis is vertoond.

Over de vraag, of we deze nieuwe bewustheid nu als
een vervreemding of juist als een doorbreking daar-
van moeten zien hebben wij het al eerder gehad.
Belangrijk is het om te constateren dat tegelijk met
het verdwijnen van de oude structuren die bewust-
heid een grote impuls heeft gekregen, met name na
de laatste eeuwwisseling. Is hier sprake van een
soort „Verelendungsproces"? Hebben de beide fe-
nomenen iets met elkaar te maken? Je zou het wel
denken. In 1900 was er een formidabel rijke natuur
in Nederland, maar het merendeel van de mensen
crepeerde van de honger en had geen tijd om zich
met verheven zaken als de schoonheid van de na-
tuur bezig te houden. Nu zien we het omgekeerde.
Iedereen heeft redelijk tot goed te eten, maar met
flora en fauna is het droevig gesteld. Betekent dat
nu, dat in de ,,verzorgingsmaatschappij", waarin
iedereen z'n natje en z'n droogje heeft, geen plaats
meer is voor een acceptabele natuur? Met mijn
analyse heb ik geprobeerd om aan te geven dat dat
geen juiste gedachte is. In de overgang van onder-
ontwikkeling naar overontwikkeling zien we, hoe
sociale, economische en ecologische karakteristie-
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ken ieder hun optimum kennen. Maar dat optimum
ligt bij verschillende ontwikkeling van produktie-
krachten. Dat houdt automatisch in, dat controver-
ses en belangenconflicten tussen de verschillende
gebruikers van de natuur altijd zullen blijven be-
staan. We moeten onszelf niet voor de gek houden
met de gedachte, dat die in een nieuwe economie
verdwenen zouden zijn. Maar we zien ook, dat prin-
cipieel gezien voor de drie lijnen, de sociale, de
economische en de ecologische hetzelfde geldt: ver-
dergaande ontwikkeling op de manier waarop het
altijd ging is desastreus voor alle drie. Zo werkt een
theorie als de hier gegevene de solidarisering van
belangengroepen in de hand. Nog sterker: de ecolo-
gische overwegingen, die zich op de „volgende"
criteria richten, zijn voor dit doel bij uitstek ge-
schikt. Want door hun volgende karakter zijn zij de
gevoeligste graadmeters voor het welzijn van de
aarde. Het natuurbehoud zal dan ook bij voortdu-
ring zijn stem moeten laten horen, waar dat maar
mogelijk is. En als de beslissingen eenmaal gevallen
zijn, de grenzen voor economische activiteit vastge-

steld, dan komt voor ons een nieuwe taak. Dan gaan
we zoeken naar een antwoord op de vraag, hoe er in
de gegeven omstandigheden het beste van te maken
valt. En ook daarbij is het het volgende karakter
van onze maatstaven, dat ze betekenisvol maakt:
dat levert de voorzichtigheid op, waarmee wij altijd
te werk moeten gaan, als we het plan hebben opge-
vat om de wereld te veranderen. Misschien is dat
wel de belangrijkste opgave voor het natuurbehoud
in een strategie voor de toekomst.
De daad van Petrarca, zoals die ons door de geschie-
denisboekjes wordt verteld was een revolutionaire
daad. De dichter zelf heeft dat ook zo ervaren. Pas
in onze tijd zijn wij in staat om te begrijpen, hoe
revolutionair zij was. Het was de aanzet voor de
ontwikkeling van de nieuwe mens die nodig zal zijn,
als de wereld nog een toekomst wil hebben. Zo
gezien mogen we stellen, dat het natuurbehoud,
ondanks haar behoudende, conserverende image,
een voortrekkersrol vervult. Als we al over het nut
van het natuurbehoud zouden willen spreken, dan
zouden we dat vooral daarin moeten zoeken.

Parnassia Steenbreekvaren

Wieringen

dia's A. L. J. van Uzendoorn/tekeningen M.J.C. Kolvoort
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Natuur en mens
door H. D. van Bohemen

Deze bijdrage vormt een neerslag van een inleiding
ter voorbereiding van een forumdiscussie. Het heeft
niet het karakter van een afgewogen, afgeronde, ge-
heel gerijpte visie. Het geeft richtingen aan om te zien
of er ook andere wegen zijn dan de gebruikelijke om
milieuproblemen op te lossen. Een aantal facetten
verdient uitgebreidere behandeling. Door het hoofd-
bestuur van de KNNV zal daartoe gelegenheid wor-
den geboden tijdens de jaarlijks te organiseren „Jan
Nijkamp"-lezing. Ongetwijfeld zullen daartussen-
door kaderweekends plaatsvinden om ideeën en
plannen nader uit te werken.

Inleiding

In de loop van 1984 verscheen een bonte reeks
artikelen en boeken over de achtergronden van na-
tuur- en landschapsbehoud en de consequenties van
het menselijke handelen voor natuur en landschap.
Het is de bedoeling u aan de hand van een aantal
hiervan (zie literatuurlijst) gegevens aan te reiken
ten behoeve van een beoordeling van onze positie
als mens(heid) en onze relatie tot de ons omgevende
natuur.

Ik ga ervan uit dat de motieven voor natuur- en
landschapsbehoud u bekend zijn. Voor de volledig-
heid is een overzicht hiervan, zonder uitputtende
beschrijving, als bijlage bij dit artikel gevoegd.

Vanzelfsprekend is het hierna volgende een per-
soonlijke visie, die u zelf moet toetsen aan uw eigen
inzicht en ervaring. Wel geeft het gedachten weer,
die bij velen zowel binnen als buiten de KNNV in
ontwikkeling zijn maar die in hun volle omvang in
ons beleid c.q. handelen nog te veel ontbreken.

Mogelijk kan deze visie een aanzet zijn om tot een
gezamenlijk inzicht te komen, dat weliswaar voort-
durende toetsing en bijstelling behoeft, en dat bin-
nen de kring van natuurliefhebbers en natuurbe-
heerders een voortrekkersrol zou kunnen
vervullen. Wat mij thans als heel belangrijk voor-
komt is, dat wij gezamenlijk vast zouden moeten
stellen welke waarde wij aan de natuur willen ge-
ven, waaruit vervolgens randvoorwaarden voor ons
eigen handelen afgeleid moeten kunnen worden.
Niet om autoritair te zijn of alleen vanuit behoud-
zucht te opereren. Wat ik bedoel is dat wij de tech-
niek en meer in het algemeen de autonome en tech-
nocratische maatschappelijke ontwikkeling vóór
zijn om nieuwe ontwikkelingen uit een oogpunt van

natuurbehoud zo verantwoord mogelijk in te kun-
nen passen.
Daarbij moet men zich mijns inziens realiseren dat
het leefbaar houden van de wereld voor de mens en
onze mede-schepselen alleen kan als er een harmo-
nische samenwerking tussen mens en natuur ont-
staat, anders gezegd als de mens een oecologisch
inpasbaar gedrag vertoont.
Ik hoop op een actieve rol van de KNNV hierbij.
Want na het in Apeldoorn (mei 1984) gehouden
kaderweekend en na de studiedag van 26 januari
1985 zijn wij nog lang niet klaar. Misschien kunnen
wij gezamenlijk daarvoor een werkbare structuur
bedenken. Want de KNNV kan een interessante
bijdrage leveren om de belangrijkste oorzaken van
natuur- en milieubederf aan te geven en voorstellen
te formuleren zodanig dat een algemeen draagvlak
voor behoud en ontwikkeling van natuur en milieu
ontstaat.

Het begrip natuur

Voor een harmonische samenwerking tussen mens
en natuur is een goed begrip nodig van de „natuur"
en de plaats van de mens daarin. Voor de beoorde-
ling van onze houding ten opzichte van de natuur is
het gewenst dat we meer inzicht hebben in ons
feitelijke beeld van de natuur. „Vaak wordt aange-
nomen dat iedereen wel weet wat „natuur" is. Bij
nadere beschouwing blijkt toch dat velen een eigen
inhoud aan dit begrip geven. De één legt nadruk op
het „spontaan gegroeide", de ander op „het biolo-
gische leven" „de eigen leefomgeving" of de mate-
riële werkelijkheid". Lange tijd is de natuur vaak
ook als iets zelfstandigs gezien: natuur exclusief de
mens. Bij het natuurbehoud ging het daarbij alleen
om de bescherming (zonder menselijk ingrijpen)
van de verscheidenheid aan milieuomstandigheden
met de daarbij horende vormen en levensgemeen-
schappen. Gedurende de laatste decennia wordt
weliswaar de vervreemding tussen de mens in de
westerse wereld en de natuur groter, toch blijkt dat
er meer en meer verband wordt gelegd tussen na-
tuurlijke processen en de menselijke invloed daar-
op. Het natuurbehoud wordt dan tevens geleidelijk
„zelfbehoud", het gaat mede om het voortbestaan
van de mens. Wel is het gevaar groot dat bij mensen
de gedachte postvat dat de natuur alleen nuttig en
plezierig voor de mens moet zijn. Mijns inziens is
het van belang te signaleren dat er meer sprake zou
moeten zijn van het eerbiedigen van de intrinsieke
waarde van de natuur.
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Hieronder zou ik willen verstaan zowel de in ont-
wikkeling zijnde materie als de daarbij werkzame
ordenende, materiële en niet-materiële krachten
die deze tot leven brengen, instandhouden, doen
groeien, rijpen en voortplanten. Het begrip ,.na-
tuur" heeft een bredere betekenis dan „milieu".
Onder „milieu" wordt veelal verstaan „omgeving
te midden van en door middel waarvan planten,
dieren en mensen kunnen leven." De studie waar
wij als KNNV-leden mee bezig zijn is de natuurstu-
die en dan veelal de oecologie.

De Geul, een natuurlijke meanderende beek

Niet iedereen zal echter natuur en mens samen als
object van de oecologie willen zien, hoewel men wel
beseft dat rekening moet worden gehouden met
menselijke beïnvloeding. Mijns inziens kun je als
oecoloog niet om de mens heen en zeker niet in de
landschapsoecologie, die de brug zou moeten slaan
tussen natuur- en mensoecologie. Voorts zal er bui-
ten het feitelijke object van de oecologie meer zijn
zoals „de eigenlijke kracht van het leven", die ook
tot het wezen van de natuur behoort. Voor de
KNNV misschien wel een randgebied, men komt
dan in religieuze of wijsgerige beschouwingen te-
recht. Het is echter wel gewenst dat we meer inzicht
krijgen in ons beeld, ons concept over de natuur.

De natuurlijke hulpbronnen

Het basisproces van het leven op aarde (de fotosyn-
these) stelt de volgende voorwaarden: beschikbaar-
heid van zonneënergie, koolzuur, water en nutriën-
ten. De mens als biologisch wezen is hiervan direct
afhankelijk. Ook hij kan de regulerende wetten van
de biosfeer niet negeren, nog afgezien van de vraag

of het verantwoord is als de mens geen rekening
houdt met zijn mede-schepselen. Vergroting van de
materiële welvaart als allesoverheersend doel van
de mens heeft tot roofbouw op de natuur en tot een
..overontwikkeling" van de industriële produktie
geleid. De oecosystemen die in belangrijke mate
direct of indirect onze bestaansbronnen leveren,
van oerbossen, rijk geschakeerde halfnatuurlijke
landschappen tot hoogvenen, zijn en worden nog
steeds bedreigd en verwoest ten behoeve van het
directe nut voor de mens. Steeds weer weten wij
onze grenzen niet te stellen.

\

Magelhaenpinguin met krill

Een willekeurige greep uit de krant levert berichten
op, waarbij duidelijk sprake is van overexploitatie.
Recent bleek dat er bij voorbeeld in de wateren
rond de Falkland-eilanden op (te) grote schaal krill
wordt gevangen. Als niet spoedig wordt ingegrepen
zullen drastische veranderingen in de krill-popula-
ties optreden met alle gevolgen voor de thans zeer
rijke vogel- en zeezoogdierenfauna. Dichter bij huis
speelt bij voorbeeld het gebruik van de natuurlijke
hulpbronnen in onze huidige landbouw. Te weinig
vraagt men zich af waar we hiermee in feite op de
lange termijn uitkomen. Veel aspecten worden af-
zonderlijk bekeken. De interimwet beperking var-
kens- en pluimveehouderijen die een tijdelijke stop
van de uitbreiding van varkens- en pluimveebedrij-
ven beoogt is een voorbeeld van een noodrem, die
aangetrokken moest worden, maar die wet is te
beperkt van opzet, hoewel ze een eerste stap in een
goede richting betekent. De problematiek is vaak
uiterst gecompliceerd en het begin- en eindpunt van
de oorzaak en gevolg-keten liggen zeer ver uit el-
kaar en vaak zijn vele ketens door middel van
dwarsverbindingen met elkaar verbonden tot com-
plexe netwerken. In de relatie landbouw/natuur
moeten verbanden gezocht worden tussen mest-
overschotten, import van veevoedergrondstoffen
en ontwikkelingen in de zogenaamde derde wereld.
Maar ook de relatie tussen de produktie van chemi-
sche bestrijdingsmiddelen en de oecologische als-
mede de maatschappelijke gevolgen van het ge-
bruik ervan, niet alleen in ons land, maar ook vooral
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Fotocopie Slufterplan: berging baggerspecie
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daarbuiten, is een facet dat in dit verband bekeken
moet worden. Betreffende het gebruik van onze
natuurlijke hulpbronnen en (nadelige) neveneffec-
ten zijn natuurlijk ook positieve ontwikkelingen te
melden. De watervervuiling is bij voorbeeld in Ne-
derland (lokaal) teruggedrongen. Maar er zijn nog
vele ingrepen in de waterhuishouding die tegen alle
logische wetten van behoud van de natuurlijke
hulpbron water ingaan zoals versnelde afvoer van
relatief schoon regenwater in de winter i.p.v. het
zoveel mogelijk vasthouden van dit water en verder
hoeven we maar te kijken naar de Rijn en de groot-
schalige projecten die nodig zijn om het door Rijn-
water ernstig vervuilde slib te bergen. Alom is de
negatieve invloed van het Rijnwater merkbaar,
want er wordt in Nederland veel vervuild IJssel-
meer- ofwel Rijnwater ingelaten.

Autosloperij

De mens zou zich eigenlijk voordurend moeten af-
vragen of hij door zijn handelen anderen niet
schaadt of overlast bezorgt, want zelfs in een land
waar regels bestaan wordt daar soms de hand mee
gelicht, getuige een bericht uit 1984 van het Ministe-
rie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer. „In Noord-Holland blijken ruim
tweehonderd chemische wasserijen de hand te lich-
ten met de spelregels van de wet chemische afval-
stoffen. Slechts tien procent van de onderzochte
bedrijven voert het chemische afval, dat na reini-
ging van kleding overblijft, op de juiste wijze af".
Dit zijn slechts enkele voorbeelden. De zure regen
is een verhaal apart. Mij gaat het er thans om aan-
dacht te vragen voor de relaties tussen het ene ver-
schijnsel en het andere die soms heel ver in de tijd of
ruimtelijk gezien uit elkaar kunnen liggen.

De plaats van de mens

Is er thans nog natuur zonder menselijke in-
vloed? Waarschijnlijk nog slechts heel weinig.
Niettemin zullen wij - zoals wij de wet van de
zwaartekracht respecteren - ook de natuurwet-
ten dienen te respecteren. De mens is in principe

een natuurlijk wezen en onderscheidt zich door
een hogere vorm van bewustzijn van dieren
maar hij is en blijft eveneens afhankelijk van
natuurwetten. Dat geldt denk ik zowel voor het
fysisch-biologische als het metafysische. Als wij
beide willen verenigen biedt dan een oecologi-
sche ethiek uitkomst? Een ethiek waarin zowel
„het zich instellen op het biologische aspect" als
„het rekening houden met de naaste" tot uit-
drukking komt. Als die ethiek te ontwikkelen is,
kunnen er dan praktische regels uit afgeleid wor-
den, die een wezenlijke rol in de maatschappelij-
ke ontwikkeling kunnen spelen? In de loop van
het verhaal zal hier nader op worden ingegaan.

Bevolkingsgroei

Een belangrijk onderwerp vormt de relatie tussen
de omvang van de bevolking en de natuur inclusief
de natuurlijke hulpbronnen. Wat hebben wij als
KNNV-er daar nu direct mee te maken? Op het
eerste gezicht hoeft het bevolkingsvraagstuk op
korte termijn niet het grootste probleem voor na-
tuur en milieu te zijn. Toch denk ik dat het essen-
tieel is samen, ook binnen de KNNV, hierover van
gedachten te wisselen. Als wij het nu niet doen dan
kan het wel eens te laat zijn. Thans is de aantasting
van natuur en milieu al aanzienlijk en als alle men-
sen en de nog komende generaties een levensniveau
willen krijgen zoals dat in de westerse landen aan-
wezig is, is het de vraag of dat bereikt wordt. Het
lijkt mij dus heel wenselijk te praten over ons be-
staansniveau in relatie tot „de rest" van de wereld-
bevolking en de ons omringende natuur. Zou het
mogelijk zijn ons een gedachte te vormen over wat
in relatie tot de draagkracht van de aarde een rede-
lijke bevolkingsomvang met een verantwoord le-
vensniveau zou kunnen zijn?
Hoe je het wendt of keert, er is nog steeds-spjake
van een explosieve vermeerdering van de wereldbe-
volking. Op dit moment leven er circa 4,8 miljard
mensen op aarde. Elk jaar komen daar circa 75
miljoen bij. Weliswaar is de bevolkingsgroei van
2% in 1974 teruggebracht tot 1,7% in 1984, maar op
basis van 4,8 miljard is dat nog erg hoog. De terug-
loop is in eerste instantie te danken aan geïndustria-
liseerde landen en China (hier woont overigens
22% van de wereldbevolking). Maar de gehele we-
reld overziend geldt nog steeds het volgende
staatje:

1980
1984
2000
2050

4
4
6
9

,4
,8
,1

miljard
miljard
miljard
miljard

groei van de
wereldbevolking
(Earthwatch, 1984)

In 1974 vond de eerste wereldbevolkingsconferen-
tie plaats. Toen lag de nadruk op de noodzaak van
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economische en sociale ontwikkeling als belangrijk-
ste middel voor de regeling van de bevolkingsvraag-
stukken. In 1984 is het ook bij de zogenaamde ont-
wikkelingslanden duidelijk geworden dat dit niet
voldoende is, maar dat ook een beschouwingswijze
op wereldschaal van de samenhang tussen bevol-
kingsgroei, ontwikkelingsbronnen en milieu meer
dan noodzakelijk is. Het effect van bevolkingsgroei
laat zich als volgt samenvatten:
1. In de ontwikkelingslanden is sprake van een te

intensief gebruik van de grond, overschrijding
van de draagkracht van het milieu met als gevolg
onder meer water- en winderosie, terwijl voorts
op grote schaal natuurgebieden in gebruik wor-
den genomen die niet voor agrarisch gebruik
geschikt zijn omdat ze bij voorbeeld te steil zijn
of een te dunne bodemlaag bezitten.

2. In de ontwikkelde landen is er sprake van een
„oprekken" van de draagkracht van het milieu
met behulp van kunstmest, pesticiden, herbici-
den en veredelde landbouwgewassen.

De bevolkingsgroei veroorzaakt in de ontwikke-
lingslanden grote sociale tegenstellingen die ook
milieubedervend werken. Tenslotte is er nog het
nodeloze natuurverlies uit puur winstbejag. In de
ontwikkelingslanden bij voorbeeld worden hout-
kapconcessies gegeven, terwijl we het hout niet echt
nodig hebben. In ontwikkelde landen vinden inpol-
deringen plaats terwijl de landbouw zijn produkten
alleen met overheidssteun kwijt kan raken. Onge-
twijfeld is meer internationale samenwerking nodig
om dergelijke ongunstige ontwikkelingen om te
buigen. Maar dat alleen is zeker niet voldoende.

Industriële luchtvervuiling

Het treft ons namelijk ook persoonlijk. Alles hangt
met elkaar samen. Het hoge milieubelastingsniveau
(grote aanslag op grondstoffen en omvangrijke hoe-
veelheden afvalstoffen) waarop het economisch
functioneren in de technisch hoogontwikkelde lan-
den plaatsvindt gaat namelijk ten kost&van de ont-
wikkelingen in andere landen. In beide situaties
wordt de natuur sterk aangetast. Het is van belang
dat wij andere waarden tot ontwikkeling brengen,

waarden waarbij de ons omringende natuur zoveel
mogelijk intact blijft, respectievelijk hersteld
wordt, alsmede onze medemensen een evenredig
deel van de welvaart ontvangen. Er is een meer
oprechte waardering voor de natuur nodig, een
rechtvaardiger verdeling van de natuurlijke hulp-
bronnen en een blijvende eerbiediging van de eigen
betekenis van levende organismen rondom ons. Wij
zullen hierover niet alleen moeten nadenken en
praten, het is van belang dat ook wij in de maat-
schappij, waarvan wij alleen deel uitmaken, ons
steentje in dit verband bijdragen.

De maatschappij: enkele aspecten

Wanneer wij het functioneren van de mens in onze
maatschappij beschouwen vormt althans in onze
westerse wereld de voortgaande individualisering
een opmerkelijk verschijnsel. Op zich kan een der-
gelijke ontwikkeling, waarbij individuele ver-
antwoordelijkheid minder op collectieve ver-
antwoordelijkheid teruggeschoven wordt interes-
sante perspectieven voor het natuurbehoud bieden.
Echter de regelgeving en educatie zullen zich in
deze situatie, meer dan tot nu toe het geval is,
moeten richten tot individuele personen alsmede
tot netwerken van relaties die onze moderne tijd
kenmerken. Wat zijn nog meer ontwikkelingen in
onze maatschappij? Een greep:

- absolute waarden, zoals die tot voor kort voor
velen golden, krijgen minder zeggingskracht en
de gedachte verbreidt zich meer en meer dat niets
blijvende waarde heeft en wat nu goed is, kan
morgen wel fout zijn, vaste richtlijnen brokkelen
steeds verder af,

- de verstandelijke ontwikkeling gaat steeds meer
overheersen,

- de vertechnisering van onze maatschappij slokt
de mens steeds meer op, en

- het antropocentrisme wordt allesoverheersend.
De maatschappij als geheel wordt onzekerder. Ve-
len ondervinden dat „aan den lijve". Denk aan de
circa 800.000 werklozen. Tegen de onzekerheid ver-

Effecten van luchtvervuiling: afstervend bos in het Reu-
zengebergte
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zet de mens zich uiteraard, veelal in de vorm van
een soort knusheid in en rond het eigen huis. Daar
ontstaat overzichtelijkheid en begrijpbaarheid.
Daar ontstaat ook de vrijwillige solidariteit met de
mens in moeilijkheden en verbondenheid met de
natuur. Maar kan de mens hierbij op eigen kracht
varen? Een voldoende ontwikkelde gezamenlijke
verantwoordelijkheid zal nodig zijn om een aantal
zaken op verantwoorde wijze te regelen.

Uiteraard blijft voor elk van ons van belang de
bestudering en beantwoording van de vraag: wat is
voor mijzelf de plaats in en de betekenis van de
natuur? Dat is vooral van belang vanwege het sterk
overheersen van het antropocentrisme en de huidi-
ge wetenschap die de natuur als object ziet en via de
technologie herleidt tot meetbare en beheersbare
wetmatigheden.

Om ons thans tot de relatie mens/natuur te be-
perken is het de vraag of er algemene (ethische)
regels opgesteld kunnen worden waaraan ons
handelen getoetst kan worden. De groep men-
sen die zich dit afvragen wordt groter doordat
het steeds duidelijker wordt welke desastreuze
gevolgen bepaalde menselijke handelingen heb-
ben op natuurlijke elementen, systemen en pro-
cessen. Het antwoord of en zo ja welke regels
geldig zijn wordt bepaald door de levensbe-
schouwing van ieder mens persoonlijk. We ko-
men dan op het terrein van de religieuze en
filosofische achtergronden van onze cultuur.
Hierover bestaat geen eensgezindheid; vele en
uiteenlopende meningen treffen we aan. Zo
wordt er soms scherpe kritiek geuit op de domi-
nante westerse, christelijk geïnspireerde hou-
ding van de mens tegenover de natuur. Hierte-
genover wordt door anderen het boeddhisme
gesteld, waarin het radicale onderscheid tussen
mensen en andere schepselen afwezig is. Ande-
ren delen tot op zekere hoogte de bezwaren die
tegen de houding van de westerse mens worden
geuit, maar zien wel degelijk een perspectief
voor het christelijke denken om de mens tot een
betere houding tegenover de natuur te kunnen
inspireren. Weer anderen zien mogelijkheden
van een alternatieve wetenschap, waarbij zij
soms teruggrijpen op ideeën van Goethe. Veel
wordt over „de mens" gesproken en men houdt
daarbij dikwijls de eigen levenswijze buiten de
discussie, de maatschappijstructuur waarbinnen
het milieubederf ontstaat, wordt niet wezenlijk
veranderd. Een ander soort „denken" is mis-
schien nodig. We zouden vaker onze vooroorde-
len moeten laten varen, om dan met elkaar de
uitgangspunten voor een oecologisch ver-
antwoord handelen op te stellen. Men dient zich
altijd af te vragen of het ook anders en beter kan.

Een ander facet dat het „overdenken" waard is,
is dat men niet meer geheel onvoorwaardelijk
steunt op het meest gangbare wetenschappelijke
denken maar ook op datgene wat intuïtief tot
ons komt erbij betrekt. Kunnen we onze intuïtie
laten spreken ter bepaling van onze houding ten
opzichte van de natuur?

Ethiek

Kern van ons probleem in de relatie mens/natuur is
ons menselijke handelen en de gevolgen hiervan
voor de natuur. Kan de ethiek ons verder helpen?
De ethiek onderzoekt de aard en de grond van de
normen waardoor de mens zich bij zijn handelen
laat leiden. Is het mogelijk een natuur- of milieu-
ethiek te ontwikkelen?

Oecologie-college aan de Oosterschelde

Een meer oeco-centrisch gerichte houding van de
mens, waarbij de „natuur omwille van de natuur
zelf" een eigen plaats krijgt zou betere perspectie-
ven kunnen bieden. Voor dit laatste is een grote
dosis opvoeding tot natuur- en milieubewust hande-
len nodig. Maar dat lost ook niet alles op, want hoe
je het wendt of keert, ook de oecologie is een instru-
mentalitische wetenschap waaraan normen niet te
ontlenen zijn.
Zou de stelling „Wat gij niet wilt dat u geschiedt,
doet dat ook een ander niet" tot de natuur en toe-
komstige generaties uitgebreid kunnen worden?
Het komt erop neer dat wanneer de levensbelangen
van anderen in gevaar komen, de eigen belangen
worden ingeperkt. Het gaat dan om:
- mede-mercse/y/cheid bevorderen, en
- bescherming van niet-menselijke levens, inclusief

structuur en het functioneren van de systemen
waarbinnen zij leven.
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Hieruit zullen meer specifieke gedragsregels afge-
leid moeten worden die een harmonische relatie
tussen mens en natuur mogelijk maken. Het betreft
dan keuze-regels, die moeten worden toegepast om
conflicten tussen belangen van (delen van) mense-
lijke gemeenschappen en oecosystemen op moreel
aanvaardbare wijze te helpen oplossen. Van belang
is ook het formuleren van keuze-regels voor belan-
genconflicten tussen mensen en andere individuele
organismen. Op het terrein van het formuleren van
keuze-regels moet nog veel gebeuren, we staan nog
maar aan het begin. Uiteindelijk gaat het in de
ethiek ook weer niet om een zo gedetailleerd moge-
lijk overzicht van voorschriften waaraan de mens
zich zou moeten houden en waardoor de mens zelf
niet meer behoeft te beslissen. Het gaat er met
name om dat de mens zoveel kennis en inzicht krijgt
die hij nodig heeft voor een juiste beslissing, waar-
bij hem zoveel mogelijk beslissingsvrijheid wordt
gelaten. Wie de noodzaak van een oecologisch geo-
riënteerde ethiek echter erkent, heeft talrijke mo-
gelijkheden om een bijdrage te leveren aan de ver-
groting van de overlevingskansen van zichzelf en
van de gehele wereld. Een oecologische ethiek, die
in een oecologische economie en optiek vertaald
kan worden, zou deel van het bewustzijn moeten
kunnen worden, zodat men intuïtief de grootst mo-
gelijke harmonie tussen mensen onderling en tussen
mensen en de omringende natuur tot stand brengt.
We hebben nog een lange weg te gaan, want thans
krijgt een groot deel van de mensheid slechts weinig
indrukken meer uit de natuur. Het contact met de
natuur is bij vele mensen niet meer actueel en als er
geen Wg terug meer is naar intensiever contact,
vereist dat een nieuw soort betrokkenheid bij de
natuur.

_ J

De kust van N.O.-Groenland

Hoe kan men de relatie mens/natuur nog meer be-
zien? Zou het kunnen zijn dat een mensgerichte
grondhouding overheerst? Ik denk dat die inder-
daad aanwezig is, getuige de problemen in onze
leefwereld. Het willen heersen over de natuur, het

overwicht op anderen willen hebben, het baas wil-
len zijn, het willen uitschakelen van de natuur, het
afschuiven van arbeid op machines, het meer willen
hebben, enzovoort. Zou het mogelijk zijn deze
(grond)houding te doorbreken? Kunnen we weer
gaan werken aan onszelf en openstaan voor het
ongekende om daarbij de bedreigende situatie van
het heden uit te bannen? Zo niet, dan dragen wij
zelf de verantwoording voor de vernietiging van al
datgene wat de aarde in een proces van miljoenen
jaren opgebouwd heeft en dat nu in enkele genera-
ties dreigt te worden afgebroken.
Van groot belang is dat ,,de vervreemding van de
natuur" wordt opgeheven, waardoor we weer ver-
antwoordelijkheid kunnen dragen voor de natuur.
We zouden ons weer lijfelijk verbonden moeten
kunnen voelen met de natuur als een levende
stroom in en om ons.

Gepast gebruik geen bezwaar; over-exploitatie vernietigt
het hoogveen

Strategie

De heer Schroevers heeft stilgestaan bij de ontwik-
keling van het landschap, beschreven waar wij thans
staan, richtingen aangegeven voor het vinden van
oplossingen voor de huidige milieuproblemen. On-
der meer concludeert hij dat er geen weg terug is
naar de economische structuur van 1900 of daar-
voor.
Van belang is dat het economische beleid, dat bepa-
lend is voor onze toekomst, oecologische kennis en
inzichten, waaronder die over energie-stromen, in
zich opneemt.
De vier fronten waarop volgens Schroevers (zie
Schroevers, 1984) gewerkt zou moeten worden, zou
ik voor u nader willen uitwerken.

a. klein beginnen
Kleinschalige en meer zichzelf besturende eenhe-
den zullen een grotere rol in de toekomst moeten
kunnen spelen. Hier en daar wordt gepionierd, tot
aan de politie toe, waar ,,de agent in de wijk" meer
aandacht krijgt. Maar er is veel meer nodig en mo-
gelijk. Het is bij voorbeeld vreemd om voor de
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aanleg van een stukje plantsoen van L2m2 de hele
AROBprocedure tot en met de Raad van State te
moeten doorlopen. De Raad van State wijst het
beroepschrift op formele gronden af. Onderwijl ligt
het plantsoenstrookje er al. Dit voorbeeld geeft wel
aan dat er meer mogelijkheden tot besluitvorming
op lokaal niveau mogelijk zouden moeten zijn. Dan
wordt het dienstverlenende karakter van een
dienstverlenende sector ook duidelijker. Bij „klein
beginnen" hoort ook zeker het vergroten van de
individuele verantwoordelijkheid ten opzichte van
de natuur en het milieu.

b. studie
Er is volgens Schroevers meer studie nodig om de
oecologische kennis en inzichten in het algemeen
maatschappelijke raam te kunnen plaatsen. Dit is
waar, maar anderzijds kan er ongetwijfeld op basis
van de huidige inzichten veel meer kennis in het
beleid toegepast worden dan thans gebeurt.
Voorts zal meer studie naar en bezinning op de
betekenis van biologische processen plaats moeten
vinden. Hierbij komt ook de ethiek om de hoek
kijken: hoe ver kunnen en mogen we ingrijpen in
biologische en oecologische processen? Tijdens het
in Apeldoorn gehouden weekend werd ervaren dat
vergroting van de waardering van de natuur door de
mens belangrijk is. Onderzoek en studie is gewenst
naar de beste methode om dit te bereiken.

c. politieke strategie
Thans overheerst nog het enge „economisme" bij
veel beleidsvorming en beleidsuitvoering. Velen
weten niet wat oecologen te vertellen hebben. No-
dig is dat oecologen voortdurend hun kennis en
inzichten kenbaar maken. Op dit vlak kan nog veel
gedaan worden.
Zou het mogelijk zijn een eigen oecologische werk-
hypothese te ontwikkelen die tot een soort „oeco-
nomie leidt, waarbij het marktmechanisme niet al-
lesoverheersend is? Een systeem waarbij bij
voorbeeld aan producten, naast de marktwaarde
een meerwaarde wordt toegekend, zodat niet alléén
de wet van vraag en aanbod geldt, want die leidt in
veel gevallen tot destructie van natuurwaarden. Dit
zal ook tot een andere maatschappelijke organisatie
aanleiding kunnen geven. Van „uitbuiten" van
mensen en natuurlijke hulpbronnen naar een ver-
antwoord samenwerken en gebruik. Geleidelijkaan
komen we bij de vierde strategie terecht:

d. educatie
In het algemeen gesteld is het van belang dat ieder-
een zoveel mogelijk kennis en inzicht kan verwer-
ven, ook over de wijze waarop de ander denkt. De
natuurbeschermer dient te weten wat de boer bezig-
houdt en omgekeerd dient de boer te weten wat
natuurbeschermers willen. Nodig zijn permanente,

voor een ieder bereikbare schoolse en buitenschool-
se educatieprogramma's. Binnen het traditionele
onderwijs zou bij voorbeeld vanwege het Ministerie
van Onderwijs en Wetenschappen een meer serieu-
ze benadering van het biologie- en oecologieonder-
wijs verwacht mogen worden. Betreffende het land-
bouwonderwijs, dat onderde verantwoordelijkheid
van het Ministerie van Landbouw en Visserij valt, is
te melden dat stappen ondernomen zijn om het
onderwijs over het beheer van „de groene ruimte",
vakinhoudelijk gezien, aan te passen.

Het biologie-onderwijs in het algemeen en met
name het onderdeel oecologie zou de volgende
doelstellingen moeten hebben:
- bewustwording van de eigen leefomgeving
- inzicht in de betekenis en de rol van „de natuur"
- inzicht krijgen in de menselijke invloed daarop
- de rol die ieder individu zelf speelt inzichtelijk

maken
- inzicht krijgen in de manier waarop binnen de

maatschappij veranderingen teweeggebracht
kunnen worden ten gunste van de natuur.

Van belang is dat men zich niet alleen richt op leren
analyseren, hypotheses opstellen en toetsen, we-
zenlijk is ook het ontwikkelen van natuurbeleving
en emotionele betrokkenheid bij de natuur, de geo-
grafie en de maatschappij. Wil oecologie-onderwijs
een werkelijk vormende waarde hebben dan zal zij
ook maatschappelijk keuzes in haar onderwijs moe-
ten betrekken, in die zin komt politiek om de hoek
kijken. Als dat gebeurt met respect voor de ver-
scheidenheid aan standpunten kan dat weinig be-
zwaarlijk zijn.

Wat kan een strategie zijn?

Het KNNV-kaderweekend in Apeldoorn tendeer-
de naar de opvatting om zich te conformeren aan
wat algemeen gangbaar is, soms tegen beter weten
in, om te voorkomen dat wij té elitair zouden over-
komen. Uiteraard moeten wij oppassen met de me-
ning te verkondigen dat wij het alleen weten. Maar
wil er in de toekomst nog een stuk „natuur" over-
blijven dan zullen wij daar toch op zijn minst hard-
nekkig naar moeten streven!
Gedurende de afgelopen jaren is en wordt er veel
gelegenheid tot inspraak geboden. Het lijkt echter
soms dat van tevoren wordt afgebakend wat in-
spraakgevoelig is en wat niet. Het is evenwel voor
een zinvolle discussie van belang dat bij de keuze-
alternatieven ook een mogelijkheid geboden wordt
de noodzaak van een bepaalde ingreep of plan zelf
ter discussie te stellen. Bij de beoordeling of iets kan
dienen, meer dan nu het geval is, vragen gesteld te
worden of we het wel echt nodig hebben. Elk maat-
schappelijk gebeuren zou kritisch benaderd moeten
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worden. Het wel of niet aandacht schenken aan
politieke overwegingen en beslissingen vormt een
discussie binnen de KNNV. Ik denk dat het van
wezenlijk belang is zich hierbij meer betrokken te
voelen. In ieder geval kunnen we gezamenlijk (oe-
cologische) criteria opstellen. Essentieel is om be-
staande mogelijkheden te gebruiken en te vergro-
ten om voorgenomen plannen bij te sturen of
alternatieven aan te geven. Ieder van ons kan hier
vanuit de oecologie binnen zijn/haar overtuiging
een bijdrage leveren.

Tot besluit

Geleidelijk aan wordt meer en meer nadruk gelegd
op de ongunstige kanten van ongebreidelde econo-
mische en technologische ontwikkelingen. Gedu-
rende de laatste decennia hebben we een energie-
crisis van de jaren zeventig gehad, de droogte in de
Sahel, de openlegging van het Amazonegebied, de
kernenergieproblematiek, vervuiling van rivieren,
zeeën en oceanen, aantasting van de ozonlaag, de
(potentiële) klimaatsveranderingen, de bewape-
ning en last but not least de effecten van de toene-
mende bevolkingsdruk. Willen wij de aarde echt
leefbaar houden dan zullen wij nu met zijn allen een
antwoord op deze problemen moéten hebben. Wij
kunnen en moeten vanuit onze oecologische kennis
en betrokkenheid een oplossing aangeven. Als er
geen echt antwoord komt, zal ontbossing in steeds
groter tempo plaatsvinden, woestijnen zullen op-
rukken en een steeds groter aantal planten en
dieren zullen uitsterven en vervuiling van de atmo-
sfeer, geo- en biosfeer zal ons leven verder bedrei-
gen.

Uitgangspunt voor ons handelen zal het behoud van
de diversiteit aan levensvormen moeten zijn. We
mogen niet alles aan de tirannie van de nuttigheid
voor de mens opofferen. Nodig is voldoende ruimte
te laten voor andere levende schepselen, of dat nu
nijlpaarden in de tropen, zeehonden aan de kusten
van Groenland en Canada, of oerwoudbewoners in
Brazilië zijn! Laat leven wat leeft. Of om met Albert
Schweitzer te spreken:
Ik ben leven, dat leven wil temidden van leven dat
leven wil!
Maar dan wel uitdrukkelijk binnen de randvoor-
waarden die de natuur ons stelt. Het is van belang
dat wij de natuurwetten leren herkennen en er ver-
volgens naar handelen.
Misschien kan na deze kaderdag een volgende stap
zijn een actieprogramma te ontwikkelen, waar wij
als KNNV gebruik van kunnen maken om nog meer
dan thans het geval is een actieve bijdrage te leveren
aan behoud van onze natuurlijke rijkdommen.

dia's B. P. en H. D. van Bohemen
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Bijlage: Overzicht motieven voor natuurbehoud

Mörzer Bruyns, 1967, geeft een overzicht van de
motieven voor het natuurbehoud:

1. Ethische motieven
2. Esthetische motieven
3. Betekenis van natuurlijke hulpbronnen voor de

produktie
4. De natuur als bondgenoot van de mens



5. De natuur als bron voor veredeling van cultuur-
gewassen

6. De natuur als leverancier van 'nieuwe' soorten
7. De betekenis van natuurreservaten voor de we-

tenschap
8. De waarde van de natuur voor onderwijs en

opvoeding
9. Natuurbehoud een noodzaak voor de volksge-

zondheid
10. Natuurbehoud en toerisme

Het Structuurschema Natuur- en Landschaps-
behoud, 1984, geeft het volgende overzicht van de
motieven die ten grondslag liggen aan het streven
tot behoud van natuur en landschap:

a. ecologische motieven (biologische regulatiefunc-
tie, erosiebestrijding, instandhouding watervast-

houdend vermogen, instandhouding zuurstofpro-
duktie.

b. culturele motieven
1. ethische overwegingen (autonoom bestaans-
recht voor alle levensvormen)
2. cultuurhistorische overwegingen (behoud van
archeologische, historisch-geografische en bouw-
kundig waardevolle aspecten kan van betekenis zijn
voor het behoud van identiteit en geestelijk wel-
zijn).

c. informatiemotief (wetenschappelijke aspecten,
indicatorfunctie voor veranderende milieuomstan-
digheden, genenreservoir).
d. welzijnsmotief (vluchtmogelijkheid, esthetisch
aspect).

e. recreatiemotief
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Na Ede 1985
door Peter Veen

De discussie na de lezingen in Ede stond vooral in
het teken van de toepassing van de geboden stof.
Men kan op verschillende manieren inhoud geven
aan de praktische uitvoering van het streven naar
natuurbehoud.
Van Bohemen zag voor de KNNV een taak wegge-
legd als onder meer organisator van een serie lezin-
gen, waarbij ingehaakt kan worden op actuele on-
derwerpen. Dit zou moeten uitgroeien tot een liefst
jaarlijkse J. A. Nijkamp-lezing.
Schroevers ging nader in op het natuurbegrip, wat
hij uitwerkte in de richting van een totaal-visie. De
meetbaarheid van het systeem vraagt om een con-
cretisering. Het criterium diversiteit zou dan wel
eens als sleutelbegrip kunnen functioneren. Hij be-
pleitte een fundamentele bezinning op ons econo-
mische systeem. Keuzes in dit systeem behoren ex-
plicieter gemaakt te worden, onder andere door het
opstellen van scenario's vanuit een milieu-sparende
invalshoek - denk aan het energie-scenario van het
Centrum voor Energiebesparing.
Marbus en Krebs gaven vanuit het functioneren van
een KNNV-afdeling aan dat via gerichte acties, in
samenwerking met anderen, best wat te bereiken is.
Ook De Haan wees op mogelijkheden binnen een
ruilverkaveling om creatief mee te liften als het gaat
om het ontwerpen van streekverantwoorde bruggen
en boerderijen.

Vanuit de zaal werd in Ede gewezen op de interne
facetten van natuurbeschermingswerk in de afdelin-
gen. Dit werk moet gedragen worden door een stel
enthousiaste mensen, die het werk verder uitbou-
wen. De door Van Bohemen genoemde voortrek-
kersrol van de KNNV zou zeker versterkt moeten
worden. Te weinig mensen moeten thans te veel
doen en kennis is soms onvoldoende aanwezig.

Na Beekbergen is Ede naar mijn gevoelen een suc-
ces geworden. De motieven van natuurbehoud zijn
goed boven water gekomen. Het kan niet worden
ontkend dat de persoonlijke invulling van dit stre-
ven varieert al naar gelang de invulling die men er
zelf aan geeft. En het is goed hier oog voor te
hebben. De KNNV is er immers niet mee gediend
als één bepaalde maatschappij-beschouwing in deze
de overhand zou krijgen. Impliciet betekent dit dat
de referaten van Ede daardoor ook hun beperking
hebben. Praten over natuurbehoud is namelijk naar
mijn mening niet identiek met het invullen van een
complete maatschappij-beschouwing, die op alle
vragen uit de maatschappij een duidelijk antwoord
geeft. Ik denk dat een ieder binnen de KNNV zich
dit zal moeten realiseren en dat in het verlengde •

hiervan enige gepaste bescheidenheid op z'n plaats
is.
Anderzijds levert Ede een scala van ideeën en sug-
gesties hoe verder te gaan binnen de KNNV. Van
Bohemen geeft, op basis van een brede oriëntatie
op de literatuur, een visie op de letterlijke grondsla-
gen van het menselijk handelen. Zijn keuze voor
het ontwerpen van een milieu-ethiek impliceert een
filosofische onderbouwing van het natuurbehouds-
streven. En de daad van Petrarca, genoemd door
Schroevers, om op de Mont Ventoux uit te stijgen
boven alle aardse noden, heeft ten diepste ook een
niet-materiële dimensie. Hier ligt volgens mij de
kern van het streven naar natuurbehoud. Maar te-
gelijkertijd is het een blinde vlek gebleven binnen
de wereld van de natuurbescherming!
We komen op dit moment niet verder dan bijvoor-
beeld het gebrekkig uitwerken van een aantal
(mensgerichte) functies van de natuur. Echter,
alomvattende conclusies zijn hieruit zeker niet te
trekken.

Het praktische werk binnen de KNNV hoeven we
gelukkig niet op te hangen aan een al of niet succes-
volle afloop van de bovengeschetste theoretische
uitwerking van het streven naar natuurbehoud.
Schroevers geeft ook praktische maatstaven aan
waarmee te werken valt. Het is immers best moge-
lijk het effect van vervuiling of van overbemesting
te onderkennen en zo te presenteren dat anderen
het moeten erkennen. We bezitten een schat aan
gegevens in ons land over de gevoeligheid van aller-
lei ecosystemen voor deze effecten. En daarmee
kunnen we aan het werk!
Dat brengt mij op het slot van deze nabeschouwing.
De KNNV heeft altijd een gedeeld blazoen gehad:
natuurstudie en natuurbescherming. Zeker nu de
ontwikkelingen in onze Nederlandse maatschappij
zo snel verlopen is het nodig dat de KNNV haar
vaardigheden doelmatig aanwendt om binnen het
geheel van de natuurbeschermingsorganisaties in
ons land een eigen inbreng te leveren. De mogelijk-
heden zijn volop aanwezig. De heel praktische
voorbeelden die De Haan, Krebs en Marbus ons
toonden zouden toch inspirerend moeten werken.
Wie oog heeft voor de ontwikkelingen in z'n eigen
woonomgeving komt ongetwijfeld dezelfde zaken
tegen. En de stap van natuurstudie naar natuurbe-
houd is dan erg klein.
Ede leert dat kennis over de mogelijkheden van
natuurbehoud binnen de KNNV uitgebouwd dient
te worden. Droge juridische procedures zijn niet
iedereen op het lijf geschreven. En technieken hoe
gegevens te verwerken als reactie op voorgenomen
plannen van onder meer de overheid kunnen verder
uitgewerkt worden. Het Hoofdbestuur van de
KNNV hoopt daar de komende tijd mee bezig te
zijn en met verdere plannen hierover te komen. En
uiteraard: suggesties zijn altijd welkom.
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Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging

B. Hoogenboomlaan 2 4 - 1718 BJ H O O G WOUD - Tel.: 02263-1445

UITGA VENLIJST September 1985

Let op!
De Boeken, Wet. Mededelingen en de „diversen", zijn te bestellen bij Bureau KNNV, B.
Hoogenboomlaan 24, 1718 BJ Hoogwoud, postgiro 130.28.
De uitgaven worden franko toegezonden na ontvangst van het vermelde bedrag, onder
vermelding van wat verlangd wordt. Bij bestelling van 10 of meer ex. van boeken en/of
W.M. 10% korting.
Bij ondergenoemde adressen worden de KNNV-uitgaven ook verkocht. Hier kunnen zij
worden afgehaald.
- Natuurmonumenten, Schaep en Burgh, Noordereinde 60, 1243 JJ 's-Graveland;
- I.V.N., Plantage Middenlaan 41, 1018 DC Amsterdam-C;
- De B.N.V.R., Vautierstraat 29, 1040 Brussel;
- Om. Ver. De Wielewaal, Graatakker 11, 2300 Turnhout;
- J.N.M., Kortrijksepoortstraat 140, 9000 Gent;- „De Bolster" Spoorlaan 434 D, 5038
CH Tilburg.

NATUURHISTORISCHE BIBLIOTHEEK; redaktie drs. H. D. van Bohemen, Holterschans 11, 3432 EX
Nieuwegein, drs. D. A. G. Buizer en drs. A. Littel.

PRIJS
Nr. leden/niet leden
12- DE NEDERLANDSE TREKVLINDERS, door B. J. Lempke, 2e uitgebreide druk, waarin

gegevens van ruim 30 jaren trekvlinderregistraties zijn verwerkt. 8,— 10,—
15b- AANVULLING 2, voor bezitters van de 2e druk (1974) van de MOSSEN ATLAS. 2,50 4,—
18- DE NEDERLANDSE MYXOMYCETEN, waarin opgenomen aanvullingen I (20 blz.) en II (48

blz.), door mevr. N. E. Nannenga-Bremekamp. 57,— 67,50
18a- Aanvullingen I en II 15,— 19,—
18b- Aanvullingen II 12,50 15,—
21- NAAMLIJST VAN DE NEDERLANDSE LEPIDOPTERA, door B. J. Lempke. 10,— 12,50
22- WILDE PLANTEN IN EN BIJ AMSTERDAM, door Joh. Bolman. 5,— 7,50
27- ATLAS VAN DE NEDERLANDSE LEVERMOSSEN, door J. Landwehr, m.m.v. dr. S. R.

Gradstein en H. M. H. van Melick. 39,— 46,50
28- BEKNOPTE FLORA VAN DE NEDERLANDSE BLAD- EN LEVERMOSSEN, door dr. W.

D. Margadant en dr. H. J. During. 52,— 79,75
29- HET GALLENBOEK, van W. M. Docters van Leeuwen, bewerkt door drs. A. A. Wiebes-Rijks,

G. Houtman, e.a., 3e druk. 59,50 80,—
30- KNNV 80 jaar. 1901-1981, door J. A. Nijkamp e.a. 7,50 10,—
31- DE LIBELLEN VAN NEDERLAND, door dr. D. G. Geijskens en drs. J. van Tol. 37,— 52,50
32- DE ZWEEFVLIEGEN VAN NOORDWEST-EUROPA EN EUROPEES RUSLAND, IN HET

BIJZONDER VAN DE BENELUX, door drs. V. S. van der Goot. 22,— 27,50
33- FLORA VAN DE NEDERLANDSE ZEEWIEREN, door dr. H. Stegenga en drs. I. Mol. 30,— 40,—
34- DE KREKELS EN SPRINKHANEN IN DE BENELUX, door drs. M. Duijm en dr. G.

Kruseman. 27,— 37,50
35- STEENRIJK AMSTERDAM, een geologische stadswandeling, door W. Dubelaar. 14,50 20,—
36- MOLLUSKEN UIT HET MIOCEEN VAN WINTERSWIJK-MISTE, door A. W. Janssen. 39,— 51 ,—
37- DE LANDSLAKKEN VAN NEDERLAND, door E. Gittenberger, W. Backhuys en Th. E. J.

Ripken. 26,— 34,50
38- NIEUWE ATLAS NEDERLANDSE BLADMOSSEN, door dr. J. Landwehr. 75,— 97,50
39- ATLAS VAN DE NEDERLANDSE AMFIBIEËN EN REPTIELEN, door drs. W. Bergmans en

drs. A. Zuiderwijk (verschijnt in oktober).
40- BROEDVOGELS VAN WINTERSWIJK, door drs. J. Grotenhuis e.a. 30,— 40,—

WETENSCHAPPELIJKE MEDEDELINGEN; redaktie drs. H. D. van Bohemen, Holterschans 11,3432 EX
Nieuwegein, drs. D. A. G. Buizer en drs. A. Littel.

Van deze serie verschijnen per jaar 4-6 nrs. Elke W.M. is afzonderlijk verkrijgbaar. Ook is het mogelijk een
abonnement op de gehele serie of een gedeelte ervan te nemen, b.v. alleen op de insekten- of op de botanische
nrs. of op de landschapsbeschrijvingen. Abonné's, leden van de KNNV, van de Jeugdbonden en van de
samenwerkende Verenigingen, betalen de ledenprijs. Van de uitverkochte nummers zijn fotokopieën ver-
krijgbaar. (Vraag grijze uitgavenlijst).

21- Oerdieren-Protozoa. Zuiginfusoriën - Suctoria, door M. H. Oppenheimt en dr. A. G. Vorstmant.
2e uitgebreide druk.

34- De fungi van Nederland. De geslachten der Agaricales (Plaatjeszwammen en Boleten), door dr. G.
L. van Eyndhoven, 3e herziene druk.

50- Spinachtigen-Archanoidea. III-De hooiwagens (Opilionida) van Nederland, door dr. G. L. Spoek,
2e druk.

61- Ons Krijtland Zuid-Limburg. H-Geologische geschiedenis van Zuid-Lim,burg, door drs. B. J.
Romein, 3e druk.

63- Insekten-Hexapoda. Algemene inleiding, door G. van Rossem, 2e herziene druk.
71- Ons Krijtland Zuid-Limburg. III-De ondergrondse kalkgroeven van Zuid-Limburg, door dr. A. van

Wijngaarden, 2e druk. 4,— 5,—

5,—

8 —

4,50

7,50
4,—

6,50

10 —

6,—

10 —
5 —
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76- Ons Krijtland Zuid-Limburg. IV-De orchideeën- en zinkflora, door dr. S. J. Dijkstra en Mevr. dr.
D. J. W. Pool, 2e druk. 5,50 7 —

92- Insekten - Hexapoda. Tabel tot de orden en families van Nederlandse insekten, door dr. Els N. G.
Joosse, J. H. de Gunstf en A. Littel, 2e druk. 6,50 8 —

97- Beknopte handleiding voor vegetatiekundig onderzoek, door drs. J. J. den Held en drs. A. J. den
Held, 5e oplage. . . . 5 ~ 6>50

103- Inleiding tot de kennis van de ongewervelde zoetwaterdieren en hun milieu, door dr. L. W. G.
Higler, 2e druk. 5,— 6,50

104- De Nederlandse vleermuizen, door prof. dr. A. Punt, dr. P. J. H. van Bree, drs. J. de Vlas en ir.
Gerbrandt J. Wiersema, 2e geheel herziene druk. 7,50 10,—

113- De clavarioide fungi, door dr. R. A. Maas Geesteranus. 10,— 12,50
114- De Nederlandse Symphyta, door dr. S. J. van Ooststroom. 4,— 5,—
115- Mariene en Zoetwatersponzen - Porifera, door dr. R. W. M. van Soest. 6,50 8,—
116- Plantevirussen. Beknopte inleiding tot de plantevirologie, door dr. ir. L. Bos, 3e oplage. 6,50 8,—
118- De Isopoden van de Nederlandse Kust, door drs. P. H. M. Huwae. 5,— 7,—
120- De Nederlandse Vaucheria-soorten, door dr. J. Simons. 5,— 6,—
121- De Luizen (Anoplura en Mallophaga) van zoogdieren in Nederland, door drs. E. v.d. Broek. 4,— 5,—
122- Stinzeflora van Nederland, door drs. M. T. Jansen en D. T. E. van der Ploeg, 3e volledig herziene

druk. 9— 12,—
124- De Nederlandse Cladonia's (Lichenes), door dr. E. Hennipman; 2e herziene druk en uitgebreide

druk, door drs. H. J. M. Sipman. 8,— 10,—
126- Ons Krijtland Zuid-Limburg. V-Geologische bezienswaardigheden in het Mergelland, door drs. P.

J. Felder. 6,— 7,50
127- De Nederlandse Kieuwpootkreeften en Watervlooien (Branchiopoda-Crustacea), door drs. P.

Leentvaar.
129- De Nederlandse mariene Mosdiertjes, Bryozoa, door A. W. Lacourt.
130- Handleiding ten behoeve van vegetatiekartenngen, door H. N. Leys.
131- De teken (Ixodida) van de Benelux-landen, door mevr. dr. J. E. M. H. van Bronswijk, drs. R. H.

Rijntjes & drs. A. F. M. Garben. Tekeningen van H. Vos.
132- De watermijten (Hydrachnellae) van Ned. Levenswijze en voorkomen, door dr. C. Davids.
133- De kakkerlakken en bidsprinkhanen - Dictyoptera - van de Benelux, door dr. G. Kruseman.
134- Beknopt overzicht van de Ned. plantengemeenschappen, door drs. J. J. den Held, 2e oplage.
135- Eikapsels van de kraakbeenvissen, roggen, haaien, draakvissen (Chondnchtyes) van Noord- en

West-Europa, door A. W. Lacourt.
136- Het systeem van de fungi, tabel voor de hoofdgroepen en verwijzing naar de determineerwerken,

door dr. W. Gams.
136a Aanvulling (6 blz.)
138- De dazen (Diptera Tabanidae) van de Benelux-landen, door J. Timmer.
139- Amfibieën en reptielen in Nederland, door drs. W. Bergmans en drs. A. Zuiderwijk.
140- Biologische en geïntegreerde bestrijding, door dr. H. H. Evenhuis.
141- Ned. spinnen, door pater Chrysanthust, 4e (herziene) druk, door dr. P. J. v. Helsdingen.
142- De Acrochaetiaceae, een roodwierenfamilie, van de Ned. kust, door dr. H. Stegenga en drs. I. Mol.
143- Zeevissen van de Nederlandse Kust, door dr. H. Nijssen en dr. S. J. de Groot.
144- De Nederlandse heidevegetatie, door dr. I. T. de Smidt.
145- De inktvissen (Cephalopoda) van de Ned. kust, cï (Cephalopoda) van de Ned. kust, door A. W. Lacourt en drs. P. H. M. Huwae.
146- Het stroomgebied van Mark en Aa of Weerijs ten zuiden van Breda, door Chr. Buiks en S. Geerts.
147- Winterswijk, landschap en vegetatie. Deel I. Ontstaan en opbouw van het landschap, door St. H.

van den Brand m.m.v. M. van den Bosch, D. Hamhuis en ir. W. van de Westeringh.
148- De Europese Diptera. Determineertabel, biologie en literatuuroverzicht van de families van de

muggen en vliegen, door dr. Pjotr Oosterbroek.
149- De Nederlandse zonnediertjes (Actinopoda, Heliozoa), door F. J. Siemensma.
150- Mineerders van bomen, struiken en kruiden, door A. van Frankenhuyzen, G. Houtman en dr. W. J.

Kabos.
151- De sprengen van sprengenbeken van de Veluwe. Ontstaan, beheer en watervoorziening, door ir. A.

J. Ijzerman.
152- Familietabel van de Hymenoptera in Noordwest-Europa, door dr. ing. C. van Achterberg.
153- De Desmidiaceeën van Nederland - Sieralgen - deel 1, door dr. P. F. M. Coesel.
154- De Nederlandse bloedzuigers (Hirudinea), door Th. G. N. Dresscher en dr. L. W. G. Higler.
155- De Nederlandse water- en oppervlaktewantsen, door dr. N. Nieser.
156- Standaardlijst van Nederlandse paddestoelnamen, door dr. C. Bas, dr. J. van Brummelen, dr. F.

Tjallingii en G. Tjallingii-Beukers.
157- De Desmidiaceeën van Nederland - Sieralgen - deel 2 Fam. Closteriaceae, door dr. P. F.'M. Coesel.
158- De Nederlandse zakpijpen (Manteldieren) en Mantelvisjes, door drs. D. A. G. Buizer.
159- De vallei van de Leuvenumse Beek (Noordwestelijke Veluwe), door mevr. drs. I. I. Y. Castel, dr. J.

Fanta en prof. dr. E. A. Koster.
160- De Fuut (Podiceps cristatus), door J. J. Vlug.
161- Naamlijst van de Nederlandse plantesoorten, door prof. I. Hiemanst, ing. Th. C. Th. Vethaak, prof.

dr. V. Westhoff.
162- Bescherming van amfibieën tegen het verkeer, door H. E. J. Wijnands.
163- De Nederlandse boorvliegen (Tephritidae) en prachtvliegen (Otitidae), door dr. W. J. Kabos en B.

van Aartsen.
164- Kiezelwieren - Diatomeeën, door A. van der Werff.
165- Droge stroomdalgraslanden langs de Maas, door H. F. G. van Dijk, B. G. Graatsma en J. N. M. van

Rooy.
166- Botanische termenlijst, door Pier Cremers, Els Hendriks, Wim van Hulst, Karst Meijer, Theophile

Vethaak en Stella Berkhout (ill.)
167- Veranderingen in de paddestoelenflora (Mycoflora), door Eef Arnolds.
168- Inleiding tot het aangroeisel op planten en dieren in het Nederlandse zoete water, door P. J. Roos.
169- De Kluut, door Wim Ruitenbeek.
170- De Desmidiaceeën van Nederland deel 3 van fam. Desmidiaceae (1) door P. F. M. Coesel.

DIVERSEN
Register op de jaargangen I-XLV, 1896-1941 van „De Levende Natuur", samengesteld door P. H.
Creuzberg en A. van Wijngaarden.
KNNV-insigne (steekspeldY
KNNV-fietswimpel (puntvlaggetje).
Wilde planten van Utrecht (een onderzoek door de provincie).

MET DEZE UITGAVENLIJST ZIJN ALLE VORIGE AANKONDIGINGEN VERVALLEN!
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Invloed van de weersomstandigheden op de
trek van steltlopers

door Dirk Raes

In de periode 1978 tot 1983 werd
aan zeetrektellen gedaan op het
westerstaketsel te Nieuwpoort-
aan-zee (België). In deze vijf jaar
werd soms regelmatige trek opge-
merkt van steltlopers, soms werden
er belangrijke aantallen opgete-
kend.

Het begrip „belangrijk" dient
voorzichtigheidshalve als volgt om-
schreven: een groter aantal in een
relatief korte periode dan dat men
gewoon is.

Stuwing

Deze stuwingsverschijnselen vin-
den hun oorzaak in velerlei rede-
nen. Vooreerst een definitie van het
begrip „stuwing": het is een du-
wende voortbeweging.

Deze voortbeweging kan van ruim-
telijke, tijdsgebonden of ecologi-
sche aard zijn.

a. Bij een ruimtelijke oorzaak heeft
de stuwing vooral te maken met
de weersomstandigheden. Door
deze laatste wordt de aangevatte
vliegroute gewijzigd. Er treedt
dus een verandering in ruimte

b. Wanneer de stuwing een tijdsge-
bonden oorzaak heeft, heeft dit
ook te maken met de heersende
weersomstandigheden. Omwil-
le van deze weersomstandighe-
den wordt de voorop gestelde
aankomsttijd vertraagd. Er
treedt een wijziging in tijd op.

c. Als de stuwing optreedt omwille
van een ecologische reden blijkt
het geheel iets ingewikkelder.
De „opeenhoping" (= duwende
voortbeweging) van de vogels

heeft rechtstreeks te maken met
de voedselbereikbaarheid.
Deze voedselbereikbaarheid is
op zijn beurt rechtstreeks afhan-
kelijk van de plaatselijk heersen-
de weersomstandigheden. Er
ontstaat een „oorzaaks-mecha-
nisme": een reden tot verplaat-
sing, tot trek.

Wanneer men nu deze drie stellin-
gen nader bekijkt, dan valt op dat
bij alle drie de factor „weer" de be-
langrijkste oorzaak is. Onder het
begrip weer ressorteert ook het ele-
ment wind. Deze laatste blijkt een
zeer belangrijke factor bij steltlo-
pertrek.

Hypothesen

Hieronder enkele hypothesen ter
verklaring van de invloed van wind-
richting op de doortrekaantallen(-
sterkte).

1. Trekvogels vertrekken wanneer
ze gunstige omstandigheden on-
dervinden (= meewind).

2. Er ontstaat langsheen de telpost
(in 't algemeen langs de kust) een
stuwing omwille van een plots
veranderde wind (= tegenwind).

3. Het vertrek en de doortrek ge-
beuren bij gunstige en stabiele
weersomstandigheden.

4. De vooropgestelde trekroute
wordt sterk gewijzigd door de
wind.

5. Bij de telpost treedt, omwille van
de tegenwind, een stuwing op.
Hierdoor wordt de aankomst
vertraagd tot het aanbreken van
de dag.

De relatie windrichting-doortrek-

aantallen dient niet steeds recht-
streeks te zijn zoals bovenstaande
hypothesen misschien zouden doen
vermoeden.
Soms treedt er een verband op tus-
sen de windrichting 's ochtends en
de doortrek 's avonds.
Deze laatste en alle bovenstaande
uiteenzettingen worden hierna dui-
delijk gemaakt aan de hand van ef-
fectieve voorbeelden.

Nauwkeurig waarnemen vereist!

Het is eerder onwaarschijnlijk dat
gedurende bepaalde jaren weinig of
geen steltlopertrek zou plaatsvin-
den. Dit zou impliceren dat de stelt-
lopers het ene jaar route x en het
andere jaar route y zouden kiezen.
Door vijf jaar te tellen door Zeevo-
gel Werkgroep Nieuwpoort bleek
deze stelling totaal ongegrond.
Er kwamen wel twee andere ver-
moedens op de voorgrond: er wer-
den weinig vogels geteld omwille
van de geringe trek (veel trek doch
op niet waarneembare hoogte) of
omwille van de nachtelijke trek.
Dit laatste is reeds een tijdje be-
kend, doch werd sterk aangetoond
gedurende mijn militaire dienst. In
de periode juli 82-april 83 volbracht
ik mijn dienstplicht in het militaire
kamp te Lombardsijde. Gedurende
de nachtelijke wachtdiensten dien-
de ik langs de duinenrij heen en
weer te wandelen. Uit mijn notities
ter plaatse bleek dat er in augustus
en september op sommige nachten
sterke steltloperstrek was. Regel-
matig werd trek opgetekend van tu-
reluur, oeverloper, witgatje en
wulp. Doch er dienden veel vogels
opgetekend onder de rubriek stelt-
loper-species daar er tal van gelui-
den, die niet nader te bepalen wa-
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ren, gehoord werden. Ik omschreef
deze geluiden als „contactroepjes".
Ze hadden niets bepalends voor de
soort. Verder steeds weer de terug-
kerende weersomstandigheden:
zachte bries uit oostelijke richting.
Dit ging vooral samen met een hel-
dere hemel. Steeds waren tal van
sterren te zien.

Nadere telgegevens ter
ondersteuning van de
vooropgestelde hypotheses

1. De trekvogels vertrekken wan-
neer ze gunstige omstandigheden
ondervinden (= meewind).
2. Er ontstaat langs de telpost (in 't
algemeen langs de kust) een stuwing
omwille van een plots veranderde
wind (= tegenwind).
3. Het vertrek en de doortrek ge-
beuren bij gunstige en stabiele
weersomstandigheden.

+ Op 28.08.82 heerste er blijkbaar
een voldoende gunstige treksituatie
voor scholeksters: 66 ex in 3/4 u.
De vogels vlogen hoog en in V-for-
matie. Dit wijst op een zeer sterk
doelgerichte en vermoedelijk verre
trek. De omstandigheden waren als
volgt:
's avonds een zachte NE-wind
(overdag SSW). Gemidd. wind-
sterkte 1,7 m/s (daags tevoren 3,1
m/s). De uiterste Mint0 's morgens
om 8 u bedroeg 9°C t.o.v. ll,0°C
daags tevoren.

+ Ongeveer dezelfde situatie deed
zich voor op 07.09 en 14.09.82. Al-
leen de t°gegevens verschilden ui-
teraard een iets.
Deze toestand scheen gunstig te
werken op de trek van rosse grut-
to's.
07.09:67 ex. in de periode 14.45

u-16.45 u.
20 ex. in de periode 19.00
u-20.00 u.

14.09:20 ex. rond 18.00 u (één
groep).
50 ex. rond 20.00 u (één
groep).

Terloops mag wel opgemerkt wor-
den dat in dezelfde periode (op

Tureluur

Oeverloper

14.09 van 19.00 u tot 21.00 u) de
volgende vogels verbleven in het re-
servaat De Ijzermonding te Nieuw-
poort-aan-zee. Ze tonen de „nut-
tigheid" van die avond aan in het
kader van de doortrek. Kanoet-
strandloper: 10 ex. krombekstrand-
loper: 9 ex. bontbekplevier: 44 ex.

blauwe reiger: 20 ex. rosse grutto:
14 ex. Verder trokken er door één
kwak en één kiekendief sp.

4. De vooropgestelde trekroute
wordt gewijzigd door de wind.

5. Bij de telpost treedt omwille van
de wind (= tegenwind) een stuwing
op. Hierdoor wordt de aankomst
vertraagd tot het aanbreken van de
dag.

Laat mij vooreerst zeggen dat punt
4 tamelijk moeilijk te bepalen valt.
Daar de trekroutes van steltlopers
op kleine schaal nogal wat kunnen
verschillen, is een sterk uitverkoren
trekroute nog niet vastgesteld.
Daarom kan men ook niet met
100% zekerheid stellen dat het al
dan niet een afwijking betreft.

Als voorbeeld hiervan mag men wel
de spectaculaire trek van kraanvo-
gels op 6-7 november '82 aanhalen.

+ Ter onderlijning van punt 2 en 5
zullen we hieronder de trek op
15.08.82 bespreken (zie aantallen in
tabel).

We hebben in hypothese 1 en 3 ge-
zien dat de vogels hun trek starten
onder gunstige omstandigheden ( =
o.a. meewind).
Nu, in de periode van 15.08.82
heerste er zo'n situatie.
Hieronder een detail-verslag van de
heersende weersomstandigheden
(bron: klimatologische waarnemin-
gen KMI-aug. 82).

Datum
11
12
13
14
15
16

met Max:
Min:

Max

24.5
26.0
29.2
20.6
22.7
21.8

maxt0

mint"
T: gemidd. t°

Min

14.0
16.1
12.8
12.9
13.5
13.4

T

19.9
21.6
16.7
17.4
17.1
17.8

D: windrichting
V: gemidd

D

W/SE
SE/SW
SW
SW/NE
E/SW
SW

windsnelheid

V

2.2
4.5
3.3
2.2
3.5
3.3
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Wanneer we deze gegevens aan-
dachtig bestuderen, dan menen we
dat ze een belangrijke bron (we ver-
staan hieronder reden) tot de stu-
wing van 15.08.82 zijn.

Temperatuur (a)

De Min-waarde van 13.08 (12,8°)
t.o.v. deze van 12.08 (16,1°) ver-
schilt 3,3°. Dit laatste gegeven is
aanzienlijk.
Het is bekend dat een plotse tempe-
ratuursdaling een soort schrikreac-
tie bij vogels kan teweeg brengen.
Trek schijnt hun dan de enige op-
lossing.
De V-waarde nam ook geleidelijk
aan af. Dus eigenlijk iets praktischer
voor de trek.
Wanneer nu op 14.08 dezelfde
weersomstandigheden aanhielden,
(zelf nog iets gunstiger qua V-waar-
de), en er komt hierbij dan nog de
plotse windrichtingverandering
(NE-richting = meewind), dan
blijkt plots het startschot gegeven te
zijn.

Er dient echter wel verteld te wor-
den dat op 14.08.82 de NE-wind
pas in de late middag optrad.

Zoals gesteld in punt 1 en 3 zien we
dat er ideale omstandigheden ge-
creeërd werden. Tal van vogels star-
ten en trekken 's nachts verder.

Wind (b)

Wanneer 's morgens, de 15e, de
wind van E naar SW draait, dan ver-
schijnen plots de soorten en de aan-
tallen.
Terloops nog stelling nr. 5: er treedt
een doortrek- en aankomstvertra-
ging op.

Stuwing (a + b)

Uit ter plaatse opgetekende waar-
nemingen blijkt dat de wind rond
7.00 u draaide. Vanaf dat ogenblik
verschijnen de eerste vogels. In de
periode draaide dus de wind van E
over S naar SW. De vogels dienden
hierdoor lager te vliegen, onder-
vonden hinder van de tegenwind en
er trad vertraging op.
Vanaf dat moment tekent het begrip
stuwing zich af. Dit resulteerde in
een toename van de soorten en hier-
aan gekoppeld grotere aantallen.

Wanneer we nu echter verder op de
dag kijken dan zien we dat de wind
pal SW waait en dat de windkracht
steeds toeneemt.

De hevigste windstoot bedroegzelf
12.0 m/s.

De aantallen steltlopers verminder-
den dan ook recht evenredig. De
windkracht schijnt dus ook, in sa-
menspel met de windrichting, een
niet te onderschatten rol te spelen.

De situatie zoals hierboven
uiteengezet, zie punt a en b, hebben
naar alle waarschijnlijkheid dezelf-
de invloed gedurende de voorjaars-
trek.
De steltlopers starten in hun win-
terkwartier met meewind en kun-
nen gehinderd worden door de
draaiende windrichting in dit geval
komende uit E tot NE.

Tabel. Steltlopertrek-aantallen en soorten op
(belangrijkste soorten.)

teltijd
soorten

Oeverloper
Groenpootruiter
Steenloper
Scholekster
Bonte strandloper
Tureluur
Steltloper sp.
Watersnip
Bontbekplevier
Strandloper sp.
Visdiefje
Dwergstern
Visdiefje/Noordse stern
Stern sp.
Grote stern
Blauwe reiger
Noordse stormvogel
Purperreiger

7.10 u-12.10u

13 tpl.
17
83
79
330
841
243
263
31
13
138
109
388
44
50
11
1
1

15.08.82

14.15 u-16,15 u

_
-
_
36
1
15
4
-
58
_
5
83
38
9
17
_
-
-

Scholekster Bonte strandloper Watersnip
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Ook de invloed van de windkracht
eventueel storende lage luchtdruk-
gebieden is niet gering.
Zo'n voorjaarssituatie deed zich
voor begin mei '80 met als voor-
naamste soorten:
Kanoetstrandloper: 128 ex.
Zilverplevier: 410 ex.
Rosse grutto: 422 ex.
Wulp:479ex.
Groenpootruiter: 44 ex.
Steenloper: 152 ex.
Tureluur: 371 ex.

Voedsel

Tenslotte blijft er nog één punt te
verduidelijken:
+ een stuwing die optreedt omwil-
le van ecologische redenen, zoals
reeds gezegd iets ingewikkelder.

De weersomstandigheden hebben
een invloed op de voedselbereik-
baarheid. Het eenvoudigste voor-
beeld is dat van de kievittrek. Het is
bekend dat deze soort, samen met
de goudplevier, aan rush-trek doet
bij inval van sneeuw of koude. Deze
twee factoren zijn beperkend in de
voedselbereikbaarheid van beide
soorten: de weiden zijn onderge-
sneeuwd of bevroren.

De soort trekt dan massaal. Zo op
05.11.82: 2062 ex. in 8 teluren. Ver-
der dient men zich dan ook af te
vragen of de T° soms invloed zou
hebben op de voedselbereikbaar-
heid van steltlopers op het wad.
Vooral in de maanden van trek (aug.
en sep.) zou dit nuttig onderzoek
zijn. De variatie van plankton in zee
met daaraan verbonden het aantals-
verloop van de wadwormen zou
ook een oorzaakmechanisme kun-
nen zijn.

Stof voor verdere studie?

Watersnip

Witgatje
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Visdiefje

(Vanzelfsprekend!
Red. Natura)

Wulp
Adres van de schrijver:
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Spanje anders
door T. Asselbergs-Berck

Bedevaartsweg

In de zuidelijke Pyreneeën, aan de voet van de oude
pelgrimsroute, die vanuit Frankrijk over de Som-
portpas omlaag voert en via Pamplona naar het
westen loopt, ligt Jaca (uitspraak: gakka). Jaca was
destijds een tussenstation op de weg naar Santiago
de Compostela, de bedevaartsplaats waar volgens
de overlevering de relieken van de apostel Jacobus
de Meerdere worden bewaard en vereerd. De vro-
me lieden die de afgelopen 1000 jaar de lange, barre
tocht te voet aflegden, zullen waarschijnlijk niet
veel oog hebben gehad voor de wilde pracht van de
natuur ter plekke. Nu, eeuwen later, trekken nieu-
we bezoekers door de diepe valleien en langs de
grillige rotspartijen, ditmaal niet behangen met be-
delnap en knapzak en getooid met de Jacobsschelp
(Pecten maximus), doch gewapend met camera en
kijker, op zoek naar de bijzondere flora en de rijke
vogelwereld van deze streek.

Klimaat

Jaca is voor die tochten een uitstekend uitgangs-
punt. Het ligt op ca. 800 m hoogte in het brede dal
van de rivier de Aragón, ingesneden in het omrin-
gende gebied, dat al spoedig in noordelijke richting
in hoogte oploopt tot rond de 1500 m. Daarboven
verheffen zich de Pyreneeën, een betrekkelijk jong
kristallijn plooiingsgebergte, dat het Iberisch
Schiereiland vrijwel geheel scheidt van Frankrijk.

Door deze hoge bergrug, alsmede door het Canta-
brisch gebergte in het noordwesten, ligt dit gebied
goed beschermd tegen de klimatologische invloe-
den van de Atlantische Oceaan. Daarentegen on-
dergaat het de invloed van het Middellandse Zee-
klimaat in de hoogste delen en bergpassen,
gekarakteriseerd door lange perioden van droogte
in de zomer en strenge koude in de winter met veel
en langdurige sneeuw. De vegetatie houdt uiteraard
ten nauwste verband met het klimaat. Dit alles im-
pliceert, dat de voorzomer een gunstige tijd is om
een rijkbloeiende vegetatie aan te treffen.

Landschap

In het hoge, met eeuwige sneeuw bedekte, gebergte
vinden talloze waterstroompjes hun oorsprong en
ontstaan een aantal riviertjes, o.a. de Aragón, de
Gallego en de Veral, die diepe noord-zuid verlo-
pende valleien hebben uitgeslepen. Tenslotte berei-

ken deze rivieren, soms na een grillige loop, de
Ebro die een eind ten zuiden van Barcelona in de
Middellandse Zee uitstroomt.

De vanuit Jaca gemakkelijk per bus bereikbare da-
len-o.a. de Valles de Hecho, Ansóen Roncal-zijn
van een woeste schoonheid en vindplaatsen van
bijzondere planten. Op kalkhoudende rotswanden
hoog boven de schuimende rivier groeien de grote
zilvergroene rozetten met de vaak een halve meter
lange roomwitte bloemtrossen van de Saxifraga Ion-
gif olia, in het Spaans „corona de rey" (konings-
kroon) geheten.

Planten paradijs

Petrocoptis pyrenaica

In de nabij genoemde valleien en in de omgeving
van de Jaca komen bijzondere planten voor, zoals
de fraaie donkerrode pijpbloem Aristolochia pisto-
lochia, Aphyllanthes monspeliensis, een lelieachtige
met stervormige blauwe bloemen, vlassoorten zoals
Linum narbonense, L.suffruticosum, en L.visco-
sum. Voorts diverse bolgewasjes: Pyreneeën hya-
cinth Hyacinthus amethystinus, Pyreneeën sterhya-
cinth Scilla liliohyacinthus, de Spaanse en
Pyreneeën kievitsbloem Fritillaria lusitanica en F.
pyrenaica en op de top van de 1769 m hoge Pefia
Oroel op 6 km van Jaca, die via een muilezelpad in
ca. 2 uur te beklimmen is, bloeit talrijk de Tulipa
australis. En dan de orchideeën! We noteerden 18
soorten, w.o. de fraaie sniporchis Ophrys scolopax,
en in een veldje bij Candanchu vlakbij de Franse
grens bloeiden honderden gele en rode vlierorchis-
sen Dactylorhiza sambucina.
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Endemen

Het meest interessant zijn echter de endemen. Een
zeer fraaie plant is de Ramonda myconi, bloeitijd
juni-augustus, wortelend in rotsspleten, meestal op
onbereikbare plaatsen. Het is een relict van de tro-
pisch/subtropische flora van het Tertiair en de enige
vertegenwoordiger in Spanje van de gloxiniafamilie
(Gesneriaceae). Het plantengeslacht Petrocoptis
van de sterremuurfamilie (Caryophyllaceae) komt
met een tiental endemen in Spanje voor, enkele
daarvan beperkt tot de Aragonese Pyreneeën. (J.
Fernandez Casas en A. Ceballos Jimenez, 1982).
Het zijn lage kruidachtige planten met witte of rose
anjerachtige bloemen. Op de muren van het uit de
9-11e eeuw stammende klooster van San Juan de la
Pena en de nabije rotswanden groeit de Petrocoptis
hispdnica, en bij het dorpje Riglos, bekend om de
zwaar geërodeerde rode rotsformaties, die als enor-
me kegels (Mallos) in het landschap staan, komt de
Petrocoptis montserratii voor, genoemd naar haar
ontdekker professor Pedro Montserrat Recorder,
van het in Jaca gevestigde Centro Pirenaico de Bio-
logfa Experimental.

Rotsformaties

Mallos de Riglos

De Mallos de Riglos zijn in ander opzicht een trek-
pleister en wel door de vale gieren en aasgieren, die
hun holen hoog in de rotsen hebben. Bij tientallen
ziet men ze rondjes zweven op de thermiek of met
uitgespreide vleugels in de zon zitten voor hun nest-
ingang. Het gehele gebied rondom en noordelijk
van Jaca is trouwens een waar paradijs voor voge-
laars. In Jaca zelf is de hop te zien, foeragerend op
de wallen en grasvlakten rondom het enorme fort,
waar ook rotsmussen en rotszwaluwen in de oude
muren nestelen. In het park in het centrum huizen
dwergooruilen en s' avonds kan men daar hun me-
lancholiek gefluit beluisteren en ze zelfs waarne-
men. De moeite van het vermelden waard zijn de
kleurige bijeneters, de waterspreeuw die in de rivier
de Aragón te zien is en de blauwe rotslijster in de

kloven van de Foz de Lumbier. In de buurt van de
reeds genoemde Pena de Oroel is en z.g. gierenres-
taurant, waar hele kadavers van paarden en runde-
ren worden gedeponeerd ten behoeve van de aasvo-
gels.

Wandelen

Tenslotte het in 2'/2 uur per bus vanuit Jaca te
bereiken natuurreservaat Parque Nacional de Or-
desa, een overweldigend mooi bergland gelegen
tussen de dalen van de Rfo Gallego en de Rfo Cinca,
niet ver van de Spaans-Franse grens. Er zijn gemar-
keerde wandelpaden, o.a. langs de Rfo Arazas met
uitzicht op hoog oprijzende bergwanden en schitte-
rende watervallen, of men kan een moeilijkere
klimtocht maken naar de Mondarruego, waar een
ontmoeting met steenbokken geen zeldzaamheid is.
Dit zijn slechts enkele facetten van het „andere"
Spanje, boeiend en onvergetelijk!

Oriëntering
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Mededelingen

Jan Nijkamp-lezing 1986

Juist in een tijd waarin het „no-nonsense" hoogtij
viert, is het levendig houden van de aandacht voor
het natuurbehoud en de bezinning daarop in brede
kring geboden.

Het HB wil daartoe bijdragen door jaarlijks de Jan
Nijkamp-lezing te organiseren, als een gelegenheid
om denkbeelden over natuurbescherming of kriti-
sche visies daarop uiteen te zetten voor belangstel-
lenden en voor hen die op enige plaats in de samen-
leving aan de beleidsbepaling bijdragen.

De serie wordt geopend door drs. J. B. Pieters,
directeur Natuur, Milieu en Faunabeheer bij het
Ministerie van Landbouw en Visserij. Aansluitend
wordt de eerste Jan Nijkamp-lezing gehouden door
prof. dr. J. I. S. Zonneveld, oud-hoogleraar physi-
sche geografie te Utrecht.

Een en ander vindt plaats op zaterdag 22 februari
a.s. te Amsterdam, Koningszaal Artis, aanvang
14.00 uur.

De afdelingsbesturen ontvangen in januari een uitno-
diging, andere uitnodigingen kunnen de leden opvra-
gen via ons bureau te Hoogwoud.

Vooraankondiging studiedag „de
toekomst van het veenweidegebied"

Op vrijdag 7 maart 1986 organiseert de Zuidhol-
landse natuurbescherming een studiedag over het
veenweidegebied.

Een zeer groot deel van het Zuidhollandse land-
schap bestaat uit nog steeds waardevolle veenwei-
degebieden. Blijkens recent uitgevoerd onderzoek
gaan de grote en internationaal belangrijke natuur-
waarden (o.a. weidevogels en wilde planten) in snel
tempo achteruit. Hieraan is tot dusverre weinig aan-
dacht besteed en de mogelijkheden om het veen-
weidegebied te beschermen blijken steeds meer te-
kort te schieten. De studiedag hoopt de aandacht
voor het gebied te vergroten en bruikbare mogelijk-
heden aan te geven hoe de negatieve ontwikkelin-
gen ten goede te keren.

De studiedag wordt georganiseerd door de Vereni-
ging tot Behoud van Natuurmonumenten in Neder-
land, de Stichting „Het Zuidhollands Landschap",
het Consulentschap Natuur, Milieu en Faunabe-
heer Zuid-Holland, Staatsbosbeheer Zuid-Holland
en de Stichting „Centrum Milieubeheer Zuid-Hol-
land" en vindt plaats te Alpen aan den Rijn.
Men kan zich voor de studiedag aanmelden door
storting van ƒ 30,- (inclusief lunch) off 15,- (exclu-
sief lunch) op giro 32391 t.n.v. „Natuurmonumen-
ten" te 's-Graveland, o.v.v. ,,studiedag veenweide-
gebied". Bij de afdeling Voorlichting van
natuurmonumenten (Noordeinde 60, 1243 JJ 's-Gra-
veland; tel. 035-62004) kan nadere informatie wor-
den verkregen.

Botanische Dag

Na een succesvolle „4e Botanische Dag" wordt er
op zaterdag 8 maart 1986 een ,,5e Botanische Dag"
gehouden. Dit lustrum vindt plaats in het biologisch
centrum aan de Rijnstraat te Apeldoorn.

Aanvangstijd is 10.00 uur (koffie, thee en soep wor-
den U aangeboden).

Het thema is „De nieuwe inventarisatieronde"
Spreekster over dit onderwerp is Mevrouw Calijn
Plate medewerker aan het Centraal Bureau voor
Statistiek.

Op deze dag kunt u ook uw ingevulde streeplijsten
inleveren. U krijgt dan tegen gereduceerde prijs
weer nieuwe streeplijsten. Daar zijn ook nog enkele
exemplaren van de W.M. 161 „BotanischeTermen-
lijst" te verkrijgen.
Contact Commissie voor Floristiek en Vegetatiekun-
de,
secretaresse: C. G. Donath-Hut
Koterhoek 32,
8332 CX Steenwijk.

Oproep

Na het vertrek van B. Mij waard is in de red-
actie de functie van advertentie-redacteur va-
cant. De redactie is op zoek naar iemand, die
de advertentieacquisitie voor Natura voor
zijn/haar rekening wil nemen. Mocht u inte-
resse hebben neem dan contact op met: A.
Vaessen, Bokrijkstraat 83, 5628 ZW Eind-
hoven, 040-428477.
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Tentoonstelling De Muskusrat

/'?

De renovatie van het nieuwe museum-onderkomen is
bijna voltooid

Van 12 januari t/m 16 maart 1986 is in het Milieu
Educatie Centrum, Genneperweg 145 te Eind-
hoven (tel. 040-526665), een tentoonstelling te zien
over de muskusrat.

De tentoonstelling is geopend op werkdagen van
13.30 tot 17.00 uur en op zondagen van 14.00 tot
17.00 uur.

Groepen kunnen na afspraak ook terecht op dins-
dag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.

De toegang is gratis.

Na 15 maart:
Fries natuurhistorisch museum
gesloten voor bezoek

Het Fries Natuurhistorisch Museum is voor het
grootste deel van het komende jaar (1986) voor het
publiek gesloten.
Het museum krijgt een nieuw onderkomen, het
voormalige Nieuw Stadsweeshuis.
Half maart 1986 sluit het museum aan de Here-
straat.
De verhuizing naar en de inrichting van het Nieuw
Stadsweeshuis neemt naar verwachting de rest van
het jaar in beslag. Na 15 maart 1986 kan de dienst-
verlening zeer beperkt zijn.
Als men een beroep wil doen op het museum, kan
dat het beste per telefoon; het nummer zal ongewij-
zigd blijven. Begin 1987 wordt het nieuwe natuur-
museum geopend.
Fries Natuurhistorisch Museum
t/m 15-3-1986: Herestraat 13-15,
8911 LC LEEUWARDEN
15-3 t/m 15-5-1986: verhuizing
na 15-5-1986: Schoenmakersperk 2,
8911 EM LEEUWARDEN
Telefoon: 058- 129085

Studiedag zeedorpenlandschap

5 april 1986, Alkmaar
Cultuurhistorische, vegetatie, vogels, toekomstige
inrichting en beheer van het landschap rond de zee-
dorpen van Noord-Holland.
Opgeven door storten van ƒ 8,50 (inclusief thema-
nummer „Duin") op gironr. 269978 Rabo-bank
Heiloo, rek. nr. 120594552 t.n.v. WG Duin en Kust.

Jubileumtentoonstelling
Natuurhistorisch Genootschap in
Limburg

Van 24 november tot en met 13 april 1986 zal er in
het Natuurhistorisch Museum Maastricht een bij-
zondere expositie te bezichtigen zijn. Hierin pre-
senteert het Natuurhistorisch Genootschap iri Lim-
burg een overzicht van zijn zeer gevarieerde
aktiviteiten in de verschillende studiegroepen en
kringen. Deze tentoonstelling is niet alleen een
voortreffelijk stuk propaganda om lid te worden
van een nog steeds jonge vereniging, maar ook een
uitdaging voor allen die zich op enigerlei wijze wil-
len verdiepen in de rijk geschakeerde natuur van
Limburg.

De tentoonstelling is te bezichtigen op werkdagen
van 10.00 u. 17.00 u. en op zondag van 14.00 u.
17.00 u. Entree volw. ƒ 1,- kinderen ƒ 0,50

Kaderweekend 1986

Op 31 mei en 1 juni 1986 zal in jeugdherberg ,,De
Heemhoeve" te Ernst een kaderweekend worden
gehouden met als onderwerp „Bladmossen".
Het zal weer een intensief studieweekend worden
met als doel, dat de deelnemers zover komen dat zij
met de behandelde materie in de afdelingen zelf-
standig verder kunnen werken. Nadere mededelin-
gen volgen in een van de volgende nummers van dit
blad. Inlichtingen bij:
W. H. van den Bosch
Griend 31
3331 GE Zwijndrecht
tel. 078-125389
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Witte aardbeien

Hebt u daar wel eens van
gehoord? Wij kregen er
zaad van, en doen dit jaar
voor de aardigheid een
pakje cadeau aan iedere
fijnproever die vijf of
meer zakjes bestelt uit
onze zadenlijst.
U weet het, die omvat
meer dan 590 bijzondere
- o.a. inheemse - soor-
ten: keuze genoeg! De za-
denlijst wordt u toege-
zonden na ontvangst van
ƒ 4 , - op gironummer
4058000 t.n.v.
CRUYDT-HOECK,
Postbus 1414, 9701 BK
Groningen.

- \voetk.

Postbus 1414
GRONINGEN HOLLAND

N.B. De uitgebreide aan-
vullingslijst voor 1985
(bevat o.a. mengsels voor
bloemrijke inheemse be-
groeiing met uitvoerige
aanwijzingen) blijft ook
in 1986 geldig!

WANDELAARS EN
HEBBERS OPGELET

NATUURLIEF-

Vanuit hotel „De Jonkershof" in Hijker-
smilde worden 5 natuur-wandel-weekein-
den georganiseerd.
Samen met natuurgidsen ontdekt u de mooi-
ste plekjes van het Drentse land.
Heeft u belangstelling? Vraag folder en jaar-
programma 1986, tel: 010-194197 of schrijf:
E. v. Wijngaarden, Havenstraat 74, 2871 EA
Schoonhoven.

Ledenadvertenties

* GEVRAAGD

::' Oudemans, Dodostudieën, N. Jonkheid, S. Romkespaed 29, 8401 EZ Gorredijk, tel. 05133-2133.
::' Wie helpt het Natuurmuseum te Dokkum aan allerlei afbeeldingen, kalenderplaten en posters van vogels,

bloemen, landschappen, milieu etc. voor gebruik in tentoonstellingen e.d. Natuurmuseum, KI. Oosterstr.
12, 9101 KK Dokkum, tel. 05190-7318.

* Ik ben op zoek naar gegevens over de natuur vroeger in de omgeving van Hellendoorn-Nijverdal. Wie weet
of er vóór 1950 excursies in die omgeving zijn gehouden en/of heeft daar gegevens over. Johan Alferink,
Beethovenlaan 35, 7442 HC Nijverdal.

::' Entomologische Berichten, jrg. 1-10, 25-33; Hering, Bestimmungstabellen der Blattminen Europas, 3
delen, E. J. van Nieukerken, tel. 071-214277.

;:' Reisgenoten gevraagd voor voettocht, met volledige kampeeruitrusting, van 3 weken door Noorwegen.
Jan de Ruijter, Lange Zuiderweg 102, 3781 PL Voorthuizen.

* AANGEBODEN

* Maandblad Natura jrg. 1957 t/m 1981, enkele nrs. ontbreken; Vakblad voor biologen 1975, 76, 77, 78, niet
volledig. Schaap, tel. 070-557848.

::' Het Leven der Dieren, Grzimek, 16 delen (als nieuw) ƒ 750,-. J. Lagarde, Molenstr. 14, 5711 EW Someren,
tel. 04937-2726.

::' Netherlands Journal Sea Research jrg. 5-10 (1970-76), jrg. 7 ontbreekt, ƒ 60,-; Basteria jrg. 31-40 (1967-76)
cpl., + jrg. 26, 27 en enkele losse nummers ƒ 150,-; Correspondentieblad Ned. Malacologische Vereniging
nrs. 130-209 ƒ 40,-; Archiv für Molluskenkunde jrg. 100-102 (1970-1972) ƒ 50,-; Contactblad voor
Oecologen, jrg. 9-12, tegen portokosten; alles excl. porto, evt. ruilen (zie gevraagd), E. J. van Nieuwkerken,
tel. 071-214277.

* Wie wil mij gedurende 2'/2 mnd (april, mei, juni 1986) lenen:
Enkele vogelgidsen U.S.A., b.v. R. T. Peterson, A field guide to the birds, A field guide to the Western
birds, A field guide to the birds of Texas and adjacent States. Tel. 085-332930.
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Nieuws van de Stichting Uitgeverij KNNV

door Hein van Bohemen

Atlas van de Nederlandse Amfibieën en Reptie-
len en hun bedreiging, door drs. W. Bergmans
en mevr. drs. A. Zuiderwij k.

In januari 1986 komt een belangrijke publicatie op
het gebied van de verspreiding en. oecologie van
amfibieën en reptielen gereed, n.l. de „Atlas van de
Nederlandse Amfibieën en Reptielen en hun be-
dreiging". Dit boek, dat als ondertitel „Vijfde Her-
petogeografisch verslag" draagt, werd door de au-
teurs, drs. W. Bergmans en mevr. drs. A.
Zuiderwijk, met bijzonder veel zorg samengesteld.
Als aanvulling op de in de literatuur en archieven
beschikbare gegevens werd door hen in de perio-
de februari 1981 t/m januari 1983 veldwerk door
vrijwel geheel Nederland verricht. Dit veldwerk
heeft in belangrijke mate bijgedragen tot de volle-
digheid van deze atlas.

Een uitgebreide inleiding gaat vooraf aan de be-
schrijving van de resultaten. Deze valt in twee de-
len uiteen: een algemeen en een bijzonder deel. In
het eerste deel komen o.a. de ontwikkelingen van
de recente Nederlandse herpetofauna aan de
orde; in het tweede deel worden de 22 soorten
reptielen en amfibieën die in ons land voorkomen
stuk voor stuk beschreven. Deze beschrijvingen
zijn alle volgens een vast schema opgebouwd; bij-
zonder veel interessante gegevens over biotoop en
verspreiding worden verstrekt. Alle hoofdstukken
en de soortbeschrijvingen worden gevolgd door
uitgebreide Engelstalige samenvattingen. De illu-
stratie wordt gevormd door verspreidingskaarten,
waarop met behulp van stippen de gegevens zijn
vermeld. Kortom, een bijzonder waardevol boek-

werk, voorzien van een fraaie vierkleurendruk voor-
plaat. Deze uitgave verschijnt in onze Natuurhisto-
rische Bibliotheek onder nummer 39 en is te
bestellen door overmaking van ƒ 26,75 (leden) of
ƒ 35,- (niet-leden) op giro 130.28 t.n.v. Bureau
KNNV te Hoogwoud.

W.M. 122 Stinzenplanten in Nederland
Recent verscheen de geheel bijgewerkte, derde
druk van „Stinzenplanten", door M. T. Jansen en
D. T. E. van der Ploeg. In verband met de vele
wijzigingen en aanvullingen is deze druk opnieuw
getypt en van een andere lay-out voorzien.
„Stinzenplanten" is een aantrekkelijk boekje dat
informatie verschaft over stinzenplanten en hun
milieus. Het gaat over planten met opvallende
bloemen, die vroeger op buitenplaatsen e.d. zijn
aangeplant en die vervolgens zijn verwilderd en
ingeburgerd. Omdat het veelal (vroege) voorjaars-
bloeiers zijn is het nu een prima tijd het boekje te
bestellen, zodat u uw tochten voor kunt bereiden.
De rijke vindplaatsen van hol wortel, lenteklokje,
aronskelk, blauwe anemoon en vele andere vindt u
beschreven. Een aparte stinzenplantenroute door
Friesland werd opgenomen, terwijl ook de stinzen-
planten in de rest van Nederland goed aan bod
komen. Uitgebreid wordt ingegaan op de Veluwe,
het rivierengebied van Gelderland, de Achterhoek,
Vechtstreek, het gebied ten zuiden van de Utrecht-
se Heuvelrug en de binnenduinrand van Holland en
Zeeland. U kunt in het bezit komen van dit aantrek-
kelijke boekje door overmaking van ƒ 9,- (leden) of
ƒ 12,- (niet-leden) op giro 130.28 t.n.v. Bureau
KNNV te Hoogwoud.

Tentoonstelling „Marterachtigen in Nederland"

Natuurmuseum Groningen
21 december 1985 t/m 2 maart 1986

In het Natuurmuseum Groningen is vanaf 21 de-
cember 1985 t/m 2 maart 1986 de tentoonstelling
„Marterachtigen in Nederland" te zien.
De tentoonstelling gaat over de inheemse marter-
achtigen; das, otter, boom- en steenmarter, bun-
zing, wezel en hermelijn.
De dieren zijn te zien, opgesteld in vitrines en „dio-
rama's", waarbij informatie gegeven wordt over

specifieke kenmerken, leefwijze en gedrag. Daar-
naast informeert de tentoonstelling over de bedrei-
gingen voor deze dieren, waardoor een aantal soor-
ten al vrijwel uit Nederland verdwenen is. Tenslotte
wordt ingegaan op de mogelijkheden om d.m.v.
inrichting en beheer van het landschap alsmede het
aanleggen van specifieke voorzieningen de meest
bedreigde soorten in Nederland te behouden.
De tentoonstelling is gemaakt door de vereniging
Das & Boom en het natuurmuseum Nijmegen.

Openingstijden Natuurmuseum Groningen:
dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur
zaterdag en zondag 14.00-17.00 uur
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NEEM EEN ABONNEMENT
OP DE SERIE WETENSCHAPPELIJKE MEDEDELINGEN

L.S.,

graag willen wij u het volgende onder uw aandacht brengen: Sinds 1953 wordt door de
uitgeverij van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging een serie Wetenschap-
pelijke Mededelingen uitgegeven. Diverse deskundigen behandelden één of meer onderwer-
pen. De namen van de auteurs en de behandelde onderwerpen kunt u vinden in het aangehech-
te gele blaadje.

Per jaar verschijnen 5 a 6 nummers, die elk afzonderlijk verkrijgbaar zijn. Men kan zich echter
ook als abonné laten inschrijven. Abonné kan men worden op de gehele serie (op alle nog te
verschijnen nummers dus) of alleen op b.v. de botanische of de entomologische nummers, enz.
(zie voor de in te tekenen onderwerpen onderstaand strookje).

Als abonné betaalt men een voorkeursprijs, geldende voor de leden van de KNNV. Ook reeds
verschenen nummers uit de serie kunnen nog op deze wijze verkregen worden. U kunt op elk
gewenst moment abonné worden. Zodra een nieuw nummer uitkomt, wordt het u - met
rekening en acceptgirokaart voor betaling - toegezonden.

Ja, ik wil graag m.i.v. heden een abonnement op (een gedeelte van) de serie Wetenschappelijke
Mededelingen, te weten op:

0 = alle soorten W.M.'s;
1 = landschapsbeschrijvingen;
2 = geologische nummers;
3 = botanische nummers;
4 = bryologische nummers;
5 = mycologische nummers;
6 = zoölogische nummers;
7 = ornithologische nummers;
8 = entomologische nummers;
9 == hydrobiologische nummers.

(de gewenste rubriek(en) aankruisen)

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
tel. nummer:

(dit strookje of een fotokopie ervan - een briefkaart mag ook - kunt u zenden aan:)
Bureau KNNV
B. Hoogenboomlaan 24
1718 BJ Hoogwoud.
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De Strandwerkgemeenschap bundelt de activiteiten van de KNNV en de Jeugdbonden voor Natuurstudie op het gebied van de
Nederlandse zeekust en de aangrenzende terreinen en brakke wateren. Tijdschrift „Het Zeepaard" (5 a 6 maal per jaar).
Penn./adm. P. J. Vos, Munnikenstraat 43, 2315 KV Leiden; tel. 071-124990 (alleen overdag op werkdagen).

De Bryologische en Lichenologische Werkgroep richt zich op de speciale studie van de mossenflora; er is een afzonderlijke sectie voor de
studie van lichenen. Orgaan: „Lindbergia" en „Buxbaumiella". Secretariaat: P. Hovenkamp, Eiberoord 3,2317 XL Leiden, tel. 071-212345.

SOVON (Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland) organiseert grootschalige landelijke onderzoeken om voor- en
achteruitgang van vogelsoorten in verscheidenheid en aantallen te kunnen volgen ondermeer ten behoeve van natuurbescherming.
Zij bevordert samenwerking op alle gebied van vogelstudie en onderhoudt contact met KNNV- en andere vogelwerkgroepen in den lande.
Jaarlijks: het Verslag Vogelstudie met een overzicht van activiteiten en verschenen artikelen en de organisatie van een landelijke contactdag
voor vogelaars. Inlichtingenadres: A. D. Bode, Kallenkoterallee 143-a, 8331 AD Steenwijk, 05210-12074.

De Contactcommissie voor Floristiek en Vegetatiekunde wil het contact bevorderen tussen Plantenwerkgroepen van afdelingen of regio's
binnen de KNNV; ook actieve floristen uit afdelingen waar (nog) geen plantenwerkgroep is, kunnen zich aansluiten. Secretariaat: Els
Hendriks, Eekweg 5, 7213 LR Gorssel, tel. 05759-3119.

De KNNV organiseert ieder jaar ook een Biologisch Werkkamp voor het Onderwijs. Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot mevr.
A. Gortzak-Wals, Ruthardlaan 31, 1406 RR Bussum, tel. 02159-12071 of tot het Bureau der vereniging.

De Hollandse Kampeergroep organiseert korte weekend-kampen in een meer sportieve stijl. Secretaris: Heleen Sissingh, Joz. Israëlslaan
194, 2282 TP Rijswijk, tel. 070-987493.

De Algemene Kampeer Commissie organiseert jaarlijks ongeveer 20 kampen van Hemelvaartsdag tot in de winter. Ze worden in een
speciale „Kampnatura" aangekondigd. Secretariaat: Ina Hermans-Noorden, IJsselwaard 10,2904 SP Capelle a/d Ussel, tel. 010-506079.

De Hollandse Kampeergroep staat open voor alle leden van de KNNV. Ze organiseert korte kampen in ons land. Adres: Heleen Sissingh,
Joz. Israëllaan 194, 2282 TP Rijswijk, tel. 070-996552.

De Algemene Reis Commissie organiseert jaarlijks 4 a 5 natuurhistorische reizen naar het buitenland. Deze worden in een speciale
„Reisnatura" aangekondigd. Secretariaat: mevr. ir Joh. M. Diehl, W. v. Aelststraat 5-III, 2612 HR Delft. tel. 015-126471.

De Landelijke Jongeren staat open voor leden van de K.N.N.V. van 20 tot 30 jaar. Ze organiseert het hele jaar door een aantal activiteiten en
heeft een eigen orgaan „Nika". Adres: Henk Schobben, secr., Jacob de Graeflaan 123, 1185 DM Amstelveen: tel. 020-435562.

Het nieuwe redactieadres is met
ingang van heden:
A. Vaessen
Bokrijkstraat 83
5628 ZW Eindhoven
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De KNNV, opgericht op 27 december 1901, heeft op dit ogenblik 53 afdelingen, verspreid
over het land. Het aantal leden bedraagt ruim 9500. Doel van de vereniging is het verbreiden
van de kennis van de natuur in de ruimste zin van het woord en het medewerken aan de
bescherming van natuur en landschap door het voeren of steunen van acties die hierop zijn
gericht.

Men kan óf lid zijn van een der afdelingen óf algemeen lid. Nadere bijzonderheden verschaft
het Bureau van de KNNV (adres zie onder). Door de afdelingen en de uit enige afdelingen
gevormde gewesten worden o.a. lezingen en excursies georganiseerd. Landelijk worden er
verscheidene evenementen verzorgd door werkgroepen en commissies (zie achterzijde
omslag).

De Vereniging geeft het blad Natura uit, dat de leden gratis ontvangen. De onder de KNNV
ressorterende Stichting Uitgeverij geeft.een serie WETENSCHAPPELIJKE MEDEDELINGEN
en een NATUURHISTORISCHE BIBLIOTHEEK uit.

Opzegging van lidmaatschap of abonnement vóór 1 november bij Bureau Hoogwoud.

KOPIJAANWIJZINGEN: Kopij éénzijdig getypt met een linkermarge van 5 cm en een regelafstand 1 Vi. Nederlandse namen van planten
en dieren met een kleine letter beginnen; wetenschappelijke namen onderstrepen. Literatuur-aanhalingen in de tekst als volgt „volgens
Jansen 1984" of „(Jansen, 1984)". In de literatuurlijst: naam en voorletters auteur, jaar, titel, tijdschrift nummer en bladzijde. Voor
illustraties komen in aanmerking: zwart-wit foto's en tekeningen in Oostindische inkt. Van kleurendia's moeten zwart-wit afdrukken
worden gemaakt. We adviseren daarvoor zelf te zorgen, maar ook kan de redactie dat laten doen. Twee kopieën van tekst en
tekeningen opsturen. Bijschriften niet in de originele tekst maar in de kopie. Kopij-papier en een stencil met nadere aanwijzingen voor
het maken van kopij zijn bij bovenstaand redactie-adres aan te vragen. Kopij èn advertenties voor een bepaald nummer moeten binnen
zijn vóór de 15e van de voor-voorafgaande maand (dus voor het juninummer vóór 15 april). Overneming van artikelen in overleg met de
eindredacteur.

BUREAU VAN DE KNNV: secretaresse mevr. N. Jansma-Rezelman, Burg. Hoogenboomlaan 24, 1718 BJ Hoogwoud; tel. 02263-1445.
Hier kan men terecht voor: inlichtingen betreffende de vereniging, aanmelding als lid of als abonnee op Natura, bestellingen van
Wetenschappelijke Mededelingen, nummers uit de Natuurhistorische Bibliotheek en andere uitgaven van de Stichting Uitgeverij en voor
losse nummers van Natura. Alle bestellingen door overschrijving van het verschuldigde bedrag op postrekening 13028 t.n.v. Bureau KNNV
te Hoogwoud. Voor prijzen zie de advertentie elders in dit nummer. Geef duidelijk aan wat u wenst!

Abonnementen op NATURA: Nederland en België ƒ 27,50 per jaar, overige landen ƒ 42,50 per jaar.
Losse nummers ƒ 3,00; dubbele nummers (meer dan 28 pagina's tekst) ƒ 4,25 inclusief porto.
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Voorwoord

In het voorwoord van een van de voorgaande Natura's werd de „Nederlandse oecologische flora, wilde
planten en hun relaties, deel 1" terloops genoemd. Wel, dat heeft wat stof doen opwaaien. Reden voor uw
voorzitter om het bewuste boek in de dichtstbijzijnde boekwinkel te gaan bekijken . . . en hij kocht het
metéén.
Ik denk, dat heel wat KNNV'ers dit fraaie werk veelvuldig zullen gaan gebruiken. Maar oordeelt u zelf, of
wacht op de bespreking van het boek in de volgende Natura.

F. H. Fockens
Algemeen voorzitter KNNV

Hazelnootboorder (tek. Westra)
(Uit de Nederlandse oecologische flora)

Van de redactie

De afgelopen maanden hebben zich enkele wijzigingen in de redactie voorgedaan. Piet den Duik trad af als
lid van het hoofdbestuur en verliet daardoor de redactie. Piet, we willen je voor al het werk, dat je zowel in
de redactie als in het hoofdbestuur hebt verzet heel hartelijk bedanken.
Ook onze eindredacteur Piet van Zalinge heeft in de loop van januari zijn werkzaamheden neergelegd. Op
deze plaats willen we ook hem bedanken voor het vele werk, dat hij voor Natura gedaan heeft.
Dit alles heeft natuurlijk nogal wat consequenties voor de werkverdeling binnen de redactie. In november
volgde Alfons Vaessen Piet den Duik op in het hoofdbestuur en na het vertrek van Piet van Zalinge is hij
ook eindredacteur geworden.
Het nieuwe redactie-adres is:
A. Vaessen
Bokrijkstraat 83
5628 ZW Eindhoven.
Mocht u advertenties hebben, dan kunt u die zenden aan:
A. M. M. Barelds-van Breemen
Irenestraat 23
2215 HK Voorhout.
Zij kan de taak van advertentie-redacteur slechts voor korte tijd op zich nemen. Vandaar dat we nog steeds
naarstig op zoek zijn naar iemand die de redactie op dit punt wil komen versterken. Iets voor u? Laat het de
eindredacteur dan even weten.
Tenslotte nog een rectificatie. In het vorige nummer stond in de openingsrede van de V.V., dat de
voorzitter de afdeling Amersfoort bedankte voor de ochtendexcursie. Dit moet natuurlijk de afdeling
Apeldoorn zijn. Onze excuses hiervoor.

De Redactie
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Fossielen zoeken op de dijken in Noord-
Holland
door G. Houtman

In „Natura" van oktober 1971 had ik het genoegen
u te vertellen over de vele prettige uren die ik op de
Noordhollandse dijkglooiingen langs het IJssel-
meer had doorgebracht en over de mooie fossielen
die ik daar vond.
Na het schrijven van dit artikel heb ik - en hebben
heel wat leden van onze Vereniging-weer vele uren
op de dijken naar de planten, dieren en stenen
gekeken. Mijn verzameling fossielen kon ik weer
met enige mooie exemplaren verrijken.

De begroeiing

Behalve de fossielen had ook de begroeiing mijn
belangstelling. Een mooie vondst was de tongvaren
(foto 1), die op vijf plaatsen tussen de stenen bij het
Dijkgat in de Wieringermeer groeide. Dat gat ont-
stond in april 1945, toen de Duitsers op twee plaat-
sen, vlak bij elkaar, de dijk opbliezen. De gehele
polder liep onder water. Daar door het instromende
water veel grond wegspoelde, ontstond een diep
„wiel". Voor de twee gaten is aan de oostzijde een
nieuwe dijk gelegd. Het dijkgatterrein is beschermd
natuurgebied, maar de dijk is te bereiken. In de
buitenglooiing groeiden de varens, de bladeren sta-
ken half boven de stenen uit. Ik vermoed dat dit
thans de noordelijkste groeiplaats van de varen is.
Tot 1967 groeiden ongeveer 25 planten aan een
muur van een kerk (de Kapel) in Den Oever (zie
Natura, febr. 1952). Maar de kerk is afgebroken en
siert nu het Buitenmuseum in Enkhuizen. De va-

renplanten zijn verdwenen. In 1939 vond Joh. Bol-
man de tongvaren in de dijkglooiing bij Schellink-
hout (zie Natura, dec. '39). In 1979 vond ik daar ook
een exemplaar, maar ik kan er nu geen meer vin-
den.
Tussen Schellinkhout en Enkhuizen liggen aan de
binnenzijde van de dijk grotere en kleinere rietmoe-
rassen. Deze zijn ontstaan door afgraving, om
grond te verkrijgen voor de ophoging en het herstel
van de dijken na de geweldige doorbraken in 1916.
Deze rietgedeelten staan onder toezicht van het
Staatsbosbeheer. De grote meeuwenkolonie er in,
aan de Neck, tussen Schellinkhout en Wijdenes, is
eigendom van de Stichting Noordhollands Land-
schap. Langs de dijk groeien o.a. bermooievaars-
bek, gele morgenster en muurleeuwebek. Tussen
het riet o.a. addertong, heemst en rietorchis. Jam-
mer dat pony's, jongvee en schapen tegenwoordig
op vele plaatsen op de dijk grazen.

De dierenwereld

Tussen de stenen leven C/a«5(7w-slakjes en ook het
verder alleen in ons land in Zuid-Limburg voorko-
mende slakje Helicigona lapicida. Malacologen ko-
men er naar zoeken.
Zij die in insekten geïnteresseerd zijn kunnen er
kennis maken met de steenspringer Machilis mariti-
ma, een ouderwets gebouwd insekt. Ons lid Siem de
Boer verzamelde op de korstmossen levende rups-
jes en wist daaruit het voor ons land zeer zeldzame

foto 1: Tongvaren tussen Belgische kalkstenen
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foto 2: Het vlindertje Nudaria mundana L.



foto 3: Knobbelzwanen bij de Mar-
kerwaarddijk. Aan de voet van de
dijk ruwe kalkstenen, bovenaan ba-
salt, er tussen asfalt.

vlindertje Nudaria mundana (foto 2) te kweken (zie
Entomologische Berichten van dec. 1975).
Over de aalscholvers en futen en de soms honder-
den knobbelzwanen (foto 3) en meeuwen en de
duizenden eenden die van de dijk zijn waar te ne-
men, vertel ik maar niet. Dat moet een ornitholoog
maar eens doen. Ik denk dat deze lange inleiding
voldoende is om u een indruk te geven van de dijken
als excursiegebied.

De gesteenten

Wat mij bijzonder trekt zijn de stenen in de buiten-
glooiing van de dijk (foto 4). Langs de gehele kust
vormen ze een stevige band, die beschermt tegen
golven en kruiend ijs. Ruwweg zijn er drie soorten
stenen te onderscheiden: zwerfstenen, Devonische
en Carbonische kalkstenen en basalten.

De zwerfstenen

Het toepassen van deze stenen is gekomen na het
optreden van de paal worm Teredo novalis. Vanaf
1731 trad dit dier verwoestend op. Alle houten
schoren in de zeeweringen werden totaal vernield.
Wilde men het land behouden, dan moest een ander
soort dijken gebouwd worden, niet meer alleen van
wier(zeegras), aarde en hout. Zwerfstenen, verza-
meld in Scandinavië, Duitsland en in onze oostelij-
ke provincies brachten redding. Eerst werden ze als
ballast ingevoerd, later doelbewust verzameld en
per schip naar Noord-Holland gebracht. Hoeveel
schepen stenen vervoerden, hoeveel last stenen er
zijn gebruikt, hoeveel mensen er aan werkten, hoe-
veel geld dit heeft gekost? Men kan het lezen in
„Stenen en nog eens stenen", een hoofdstuk uit

het mooie boek „In de ban van de dijk", waar-
aan ik het volgende ontleen:
'Hoeveel gingen er in een scheepslast van 3600 pond
of bijna 2000 kg? Stenen mochten niet te groot of te
klein zijn. De grootste stenen waren die van 600 tot
800 pond. Grote schepen haalden 300 a 400 lasten uit
Noorwegen en Jutland, maar het merendeel waren
kleine schuitjes van de overzijde, die niet altijd de
overkant haalden. Vele zijn met hun lading nog aan
boord in de IJsselmeerpolders teruggevonden.
Gelukkig dat men vroeger ook nieuwsgierig was te
weten hoeveel steen tenslotte was aangevoerd en ver-
werkt. In 1802 waren 429444 lasten van 3600 pond
aan de Drechterlandse dijk gezet. Sinds 1732.
Rekenen we dat van de Vier Noorder Koggendijk de
kosten twee op drie waren ten opzichte van die van
Drechterland, dan was in 70 jaren tijd al 1,2 miljoen
ton stenen aangevoerd.

De grootste piramide, die van Cheops, heeft een
inhoud van 2,6 miljoen m3 en weegt ten naaste bij 6
miljoen ton. Zodat de conclusie is, dat in 1802 al één
vijfde van die inhoud aan de dijk van Schardam tot
Aartswoud was aangevoerd. Onder primitieve om-
standigheden. Wetend dat de steenaanvoer in de ne-
gentiende eeuw gestadig doorging en dat ook andere
dijken langs de Zuiderzee een dergelijke langdurige
steenaanvoer kenden - met name tussen Amsterdam
en het Gooi en de Friese dijken - en het is duidelijk
dat voor 1850 één van de zeven wereldwonderen zich
ook rond de Zuiderzee heeft voltrokken. Zonder
publiciteit.'

Stenenverzamelaars kunnen aan de dijk hun hart
ophalen. Er liggen veel soorten kristallijne gesteen-
ten: granieten, gneizen, gabbro's enz. In sommige
stenen zitten grote kristallen, wat er op wijst dat het
magma langzaam is afgekoeld. Ook liggen er mig-
matieten (foto 5), waarin geplooide lagen, bestaand
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foto 4: Dijkglooiing bij Hoorn. Talloze zwerfstenen.

uit gesteente dat na de vorming weer door hoge
temperatuur en nieuwe druk is samengekneed en
omgevormd. Enkele mooie golfzandstenen zijn ge-
vonden (foto 6). Praktisch alle stenen zijn afgerond,
afgesleten door het vervoer in, op en onder het ijs
van de gletsjers, die in de Saale-ijstijd vanuit Skan-
dinavië over Duitsland en een deel van ons land
schoven.
Ten westen van Medemblik, aan de noordzijde van
de Westfriese omringdijk, ter hoogte van de afslag
Opperdoes-Twisk, ligt een „keienmonument", een
glooiing, waarin vele soorten zwerfstenen bijeen
zijn gebracht.
Wat mij speciaal getroffen heeft, waren de vondsten
van stenen waarin fossiele gangen van in de Cambri-
sche Periode levende wormen. Stenen met duidelij-
ke gangen van Skolithos-wormen (zie Natura van
april/mei 1976). Aan de bovenzijde van de buizen-
zandsteen ronde stippen, de openingen in de opper-
vlakte van de vroegere wadbodem, aan de zijkanten
neergaande gangen, duidelijk afgetekend in de hard
geworden vroegere klei - en zandbodem.

Ook mooie stenen met gangen van de Diplocrate-
n'o/j-wadworm zijn in de glooiing verwerkt. Ik ken
deze gangen van het strand bij Brantevik in Zuid-
Zweden en van de oostkust van Bornholm. Daar
loopt men over het versteende wad met duizenden
gangoverblijfsels.

Herkomst van de stenen

Daarover zijn de meningen verdeeld. Er zijn geolo-
gen die aannemen dat alle zwerfstenen, gebruikt
voor de dijkversterking, afkomstig zijn uit ons land,
maar anderen nemen aan dat ze èn in ons land èn in
het Noorden, b.v. langs de noord- en oostkust van
Denemarken zijn verzameld. Wilt u hier meer over
lezen, raadpleeg dan de Publicaties I en II van de
Ned. Geologische Vereniging, genoemd in de lite-
ratuurlijst. Voor ons is het van belang dat de stenen
er liggen en we er waarnemingen aan kunnen doen.

foto 5: Een migmatiet in de dijk bij de Schellinkhout.
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foto 6: Golfzandsteen (Verzameling J. Brand). foto 7: Basaltblokken met de kenmerkende vijf- of zes-
hoekige doorsneden en de holle breukvlakken. De korre-
lige vlek in het midden is olivijn.

Aanvoer uit België

In de Franse tijd toen de prijzen van de stenen te
hoog werden door moeilijkheden bij de aanvoer,
begon men een ander soort materiaal op de dijken
te verwerken, nl. platte kalkstenen gewonnen o.a.
in de Ardennen en bij Doornik (Tournay). Recht-
hoekige dikke platen van ongeveer 50 bij 50 cm. Ze
werden stevig tegen elkaar gelegd op een onder-
grond van puin (foto 1). Ze bedekken ook nu nog
grote delen van de dijkglooiingen. Sommige stenen
zijn gelaagd, ze verweren gemakkelijk. Er zijn ech-
ter ook onregelmatige zeer harde kalkstenen geïm-
porteerd (zie foto 2 aan de voet van de dijk).
Ook tegenwoordig wordt nog veel dij ksteen uit Bel-
gië ingevoerd. Ruwe brokken, die vooral tegen de
voet van de dijk worden gestort.
Gaat u naar Soignies ten zuiden van Brussel, dan
vindt u daar een grote groeve van de S.A. des Car-
rières Gauthier & Wincqz. Men wint hier „Blauwe

hardsteen", „Belgische steen", „Klein graniet" en
„Arduin breuksteen". Op het kantoor bij de ingang
kreeg ik grif verlof om de groeve te bezichtigen.
Probeert u het ook, dan kunt u zien hoe de stenen
losgemaakt worden uit het ondergrondse Carboni-
sche gesteente. Een imposant gezicht. Behalve het
winnen van de stenen kunt u er in de fabriek ook de
bewerking van het materiaal zien, het kleiner ma-
ken, het zagen en polijsten. Arbeiders bewerken er
ook stenen volgens opgegeven tekeningen.
In de gepolijste stenen zijn soms duidelijk fossielen
waar te nemen. Het honingraatkoraal Michelina
favosa zag ik enige keren. Ook het koraal Syringo-
pora met vele dunne koraalstokken is niet zeld-
zaam.
Deze koralen zijn ook in ons land te zien. In de
dijkstenen bijvoorbeeld, samen met schelpen en
stukken van zeeleliestelen. Ook in de in ons land
veel toegepaste blauwe stoepsteen komen ze voor.
Vooral na regen zijn ze duidelijk te zien. Uit een

foto 8: De steenzetter. Het beeld,
vervaardigd door Ineke van Dijk, dat
op de dijk voor de uitzichttoren van
de Afsluitdijk stond.
Het eerst geplaatste beeld is gesto-
len in 1984! Op 4 oktober 1985 werd
een 200 kilo zwaar bronzen beeld
geplaatst. Het is het eerste beeld in
Nederland dat buiten staat en elec-
tronisch beveiligd is.
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foto 9: Stromatoporen in een Devoni-
sche kalksteen. De steen ligt in de dijk-
glooiing bij de haven van Den Oever en
is 40 bij 50 cm groot.

fig 1: Twee trilobiet-fossielen (A. Verz. A. den Boer; B. Verz. Hn.).

Hoornse straat heb ik een „kinderhoofdje", een kei
door vele voetstappen gepolijst, met een prachtig
honingraatkoraal er in.

Basalt uit Duitsland

Vanaf 1860 is basalt gebruikt. Duizenden vijf- en
zeshoekige zuiltjes verstevigen thans de dijken. Be-
zoek bijvoorbeeld de nieuwe dijk tussen Enkhuizen
en Lelystad. Het monument, schepping van Ineke
van Dijk, bij de uitzichttoren op de Afsluitdijk, laat
u zien hoe dijkbouwers werken (foto 7). Fossielen
komen in dit gestolde magma niet voor, wel kan
men in de stenen soms mooie kristalgroepen van
groen olivijn (foto 8) en zwart augiet aantreffen.

Fossielen zoeken

Telkens als ik naar de dijk ga, zoek ik gedeelten op
waar Devonische en Carbonische stenen liggen.
Daartussen zoek ik naar de zachte, verweerde ex-
emplaren. De geheel met korstmossen overgroeide
stenen sla ik over, de overige bekijk ik met argus-
ogen. Ik doe niet alleen zo. Heel wat kennissen
komen ook naar de glooiingen èn om de grote vrije
ruimte èn om het plezier weer eens wat nieuws te
vinden uit de fauna van miljoenen jaren geleden.

Stromatoporen
In de zuidzijde van de dijk bij de haven van Den
Oever ligt een geheel gladde steen, waarin prachti-

ge gepolijste stromatoporen (foto 9). Zonde dat
zo'n steen daar maar in de glooiing ligt, zo iets hoort
in een museum! Duidelijk is de gelaagdheid in elke
kolonie te zien. Waarschijnlijk houdt deze gelaagd-
heid verband met fasen in de groei.
Stromatoporen bouwden, o.a. met koralen en kalk-
algen, riffen in de zee. In de Ardennen bij Tilff is
een Devonisch rif goed te bestuderen. De zeebo-
dem en het rif zijn nadien tijdens gebergtevorming
omhoog geduwd.

Van het Ordovicium tot het Devoon kwamen stro-
matoporen veel voor. Het is moeilijk om de soorten
te onderscheiden. Ook zijn de deskundigen het met
elkaar nog niet eens waar de stromatoporen in het
systeem van het dierenrijk moeten worden inge-
past. Bij de Hydrozoa, waarbij de polypen behoren,
of bij de sponzen? Zoekt u zelf de boeken er maar
eens op na.

Trilobieten
Reeds eerder vertelde ik over gedane vondsten,
over de koralen en ook over het gevonden pygidium
(achterlijf) van een trilobiet. Nu is echter ook een
complete afdruk gevonden van zo'n dier, nl. van
een Phillipsia-soort. De steen waarin het fossiel zat,
lag in de dijk bij het Balgzand; een minder mooi
exemplaar, ook daar vandaan, is in mijn bezit (fig.
IA en 1B). Er zijn nog meer pygidia gevonden. Dit
gedeelte van het exoskelet is waarschijnlijk harder
geweest dan het voor- en middengedeelte, wat het
weer vinden van dit deel zou kunnen verklaren. Dat
we niet veel soorten trilobieten vinden is wel te
begrijpen. Ze waren aan het uitsterven; slechts
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fig. 2: Fossiel Aulopora-koraa\, gevonden bij Medemblik (Verz. Hn.) A. Ware grootte: B. Hoe de korallieten groeien (naar
Moore).

soorten van twee geslachten leefden nog in de Car-
boonperiode. In het Perm stierven ze geheel uit.

Ter oriëntering
Era's en Perioden van de aardgeschiedenis

Kenozoïcum

Mesozoïcum

Paleozoïcum

Kwartair

Tertiair

Krijt

Jura

Trias

Perm

Carboon

Devoon

Siluur

Ordovicium

Cambrium

Precambrium

2,5

66

135?

200?

240?

280

350?

400

440

480?

590?

De ouderdommen, in miljoenen jaren, zijn ont-
leend aan PANNEKOEK e.a. 1982.

Nog een koraal
Een mooie vondst is ook het Aulopora-koraa\, dat
in de zeeën mede hielp om riffen te bouwen. Vanaf
het Ordovicium tot in het Perm kwam het voor. Het
behoort bij de tabulate koralen, deze hebben hori-
zontale septa in de theca. Gewoon gezegd: tabulate
koralen hebben tegen elkaar aansluitende buizen
van kalksteen. Deze buizen zijn door vloertjes in
een aantal verdiepingen verdeeld.
Een kenmerk van het geslacht Aulopora is dat een
korte trompetvormige koralliet (een koraalbuisje,
waarin een enkel koraaldiertje) groeit uit de zijkant
van een andere koralliet (fig. 2A en 2B). Ik vond bij
Medemblik een steen van ongeveer 50 bij 40 cm
oppervlakte, geheel door dit koraal gevormd. De
steen ligt er nog!

fig. 3: Een goniatiet (Verz. S. Dijkman).
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fig. 4: De slak Straparollus pentangulata (Verz. Hn.).

Een ammoniet
Tot nu toe is er, zover ik weet, één fossiel van een
ammoniet gevonden, nl. in een steen aan de dijk
van Schardam (fig. 3).
Ammonieten kwamen in het Siluur tot ontwikke-
ling. Vanaf het Devoon tot het einde van de Krijtpe-
riode hebben duizenden soorten de zeeën bevolkt.
De Juratijd was de bloeiperiode van deze koppoti-
gen. Een kenmerk bij het determineren van de ge-
slachten is de sutuurlijn, de lijn die de aanhechting
van de scheidingswanden tussen de kamers en de
schelp aangeeft. Deze is bij de vroegste soorten
eenvoudig, bij vele latere soorten uit de Jura en het
Krijt soms zeer ingewikkeld gegolfd. De in het De-
voon levende ammonieten hadden een schelp,
waarvan de inwendige bouw eenvoudig was. Gezien
de ouderdom van de steen, waaruit het fossiel kwam
(Devoon of Carboon) houden we het er op dat de
ammoniet tot de Goniatieten behoort, dieren waar-
van de sutuurlijn slechts heel eenvoudig gegolfd is.
Bij het gevonden exemplaar is hier niets meer van te
zien.

Slakken
De stenen hebben ook enige mooie slakken (Gas-
tropoden) opgeleverd, nl. Straparollus pentangula-
tus (syn. Euomphalus p.) (fig. 4) en Serpulospira
militaris (fig. 5). Beide soorten komen in het De-
voon en Onder-Carboon voor. De eerste is gevon-
den bij Medemblik, de tweede bij het Balgzand.
Van de eerstgenoemde zijn enige tijd geleden weer
enkele exemplaren gevonden bij het Kornwerder-
zand. Jammer genoeg is van de het weekdier omhul-
lende schelp niets meer over. Slechts de opvulling is
gebleven, wat na zo'n 300.000.000 jaar toch nog een
wonder mag heten.

Slakken bevolkten de zeeën vanaf het Cambrium.
Later veroverden ze het zoete water en het land.

Een mooie zeelelie
De allermooiste vondst heb ik niet gedaan, maar J.
Bulloper uit Hippolytushoef. Hij kwam mijn verza-
meling bekijken en ging daarna de dijken aan de
noordkant van Wieringen aflopen. Hij vond een
prachtige zeelelie, bijna compleet met steel, kelk en
armen (fig. 6). Op de steen ook nog een trilobiet-
pygidium, enkele brachiopoden, mosdiertjes en los-
se zeeleliesteelschijfjes. Dit stuk steen behoort bij
de mooiste van mijn collectie. We zoeken nog
steeds naar een tweede zeelelie. Steelgedeelten en
losse schijfjes zijn niet zeldzaam. Jammer dat de
kelk van het gevonden fossiel zo afgesleten is, waar-
door het vaststellen van de soort wel onmogelijk zal
zijn.
Zeelelies (Crinoiden) leefden al in het Ordovicium.
Er zijn er in de Silurische zeeën zoveel geweest dat
er sedimentlagen gevonden zijn van wel 30 meter
dik, in hoofdzaak bestaande uit overblijfselen van
deze dieren. Er waren in het water zwevende soor-
ten en soorten die met een steel vastgegroeid zaten
aan een ondergrond. Er waren kleine exemplaren
van enkele millimeters, maar ook grote. In de Krijt-
zeeën leefde een soort met armen van 120 cm.
In het prachtige museum Hauff in Holzmaden kunt
u een wand bewonderen waartegen een fossiele
boomstam is opgehangen, waarop prachtige zeele-
lies met een lengte van 1 a 2 meter.
Een speciale reis er heen om dit te zien kan ik u
aanbevelen. Nog leven in onze zeeën - tot 5000 m
diep - vastzittende gesteelde zeelelies. In ondiepe
zeegedeelten en tussen wieren leven nog vrij rond-
zwemmende soorten.

fig. 5: De slak Serpulospira militaris (Verz. A. den Boer).
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fig. 6: In één steen een zeelelie, brachiopoden, mosdiertjes en een trilobiet-pygidium (Verz. Hn.). Ware grootte.

fig. 7: Zwerfsteen uit het keileem met Monocraterion-wormgang.
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Tot slot

Tot zover de bespreking van enkele vondsten van
fossielen in de dijkstenen. Natuurlijk is er meer
gevonden; de kleinere, minder opvallende soorten,
zijn weggelaten.

Recente koralen
Voor ik eindig wil ik u nog op enkele dingen attent
maken. Mocht u een zwerftocht langs de dijken
gaan ondernemen, dan is het mogelijk dat u, vooral
in de dijk bij Schellinkhout, tussen de zwerfstenen
grote brokken recent koraal aantreft. Mijn zonen,
eertijds verwoede N.J.N.ers, brachten enige grote
stukken mee die thans mijn tuin sieren. Zijn deze
koraalstukken meegebracht door de vroegere Oost-
Indië-vaarders?
Tijdens een excursie heeft een deelnemer uit zo'n
stuk koraal een Dadelmossel (Lithophaga teres Phi-
lips) gehaald. De schelp was nog geheel gaaf. Deze
mossel boort ook thans nog gaten in riffen. Ze komt
voor in de Indische Oceaan, de Rode zee en de
Grote Oceaan. Een bijzondere vondst!

Keileem
Halverwege de dijk Enkhuizen-Lelystad is een
werkhaven, waar men rusten kan. Aan de noord-
oost zijde ligt een grote hoop keileem, opgebaggerd
ten zuiden van Makkum. Het IJsselmeerwater
spoelt tegen het leem. Dit geeft kans op vondsten.
Een zeer mooie zwerfsteen met daarin de gang van
een Cambrische Monocraterion-worm (fig. 7) komt
hier vandaan. Ook Beyrichiënkalk is hier gevon-
den.

Barnsteen
Als de zon schijnt loont het de moeite om het aan-
spoelsel op het zandstrandje na te zoeken. Mooie
stukjes barnsteen zijn er door kennissen en mij
gevonden. Ook in de vloedlijn aan het Balgzand ten
noorden van Wieringen en ten oosten van de Balg-
zanddijk, is er kans op zulke stukjes barnsteen.
Ik wens u veel succes op uw excursies langs de
dijken!

Adres van de schrijver:
Draafsingel 36,
1623 LB Hoorn

Literatuur

ANDERSON, W. F. 1947. Enige historische gegevens
met betrekking tot de afkomst van de stenen der
oude zeeweringen. Publ. II Ned. Geol. Vereniging.
DUBELAAR, W. 1984. Steenrijk Amsterdam.
KNNV-Hoogwoud.

FABER, F. J. 1967. Geologie. De bekoring van het
zoeken. Agon Elsevier Amsterdam.
GlTTENBERGER,E., W. BACKHUYS, Th. E . J. RlPKEN.

1984. De landslakken van Nederland. KNNV-
Hoogwoud. 2e druk.
HOUTMAN, G. 1971. Fossielen zoeken op de dijken
van Noord-Holland. Natura, blz. 147-151.
LOMBARD AUGUSTIN. 1958. Geologie de la Belgi-
que. Les Naturalistes Belges.
LIJN, P. van der, G. J. van BOEKSCHOTEN. z.j. Het
keienboek. B.V. W. J. Thieme & Cie-Zutphen.
Zesde druk.
MOORE, RAYMOND C. , C. G. LALICKER, A. G. FI-
SCHER. 1952. Invertebrate fossils. Mc. Graw-Hill
Book Company Inc. New York.
PANNEKOEK, A. J. e.a. 1982. Algemene geologie.
Wolters-Noordhoff Groningen.
SCHELLING, H. G. J. 1946. De steenglooiingen langs
de Zuiderzee. Publicatie I Ned. Geol. Ver.
SCHILSTRA, J. J. 1974. In de ban van de dijk - de
Westfriese omringdijk. Uitg. Mij. West-Friesland
Hoorn.
SCHUDDEBEURS, A. P. 1969. Fossiele levenssporen,
deel I, Grondboor en Hamer, nr. 4; deel IIG. en H.
nr. 5.
WAARD, D. de. 1947. De afkomst van de stenen der
oude zeeweringen. Publ. II Ned. Geol. Ver.
WHITE, ERROL. 1966. British Palaeozoic Fossils.
British Museum (Nat. Hist.) London.

Foto's J. N. Aikema, naar dia's van de schrijver,
tekeningen Hn.

ZOMERHUISJE TE HUUR in Epse (gem.
Gorssel-Gld.) voor liefh. van rust en natuur.
Unieke ligging aan bosrand, uitzicht op lan-
derijen.
6-pers., electra, telefoon, gashaard, aardgas,
w. en k.str. water, douche, koelk. gr.gezelli-
ge huisk. (4,10 x 6,20) 3 slaapk.,
voll.inger.keuken. Linneng. meenemen.
Prachtig wandelgeb., veel landgoederen in
omg. Fietsen te huur. Zwembad en manege
op ong. 2 km. Niet jagende huisd. welkom..
Hoogseiz. ƒ 390,- excl. energiek. Voor- en
naseiz. ƒ 325,-juni, aug., sept. nog enk.we-
ken vrij.
Tob de Bordes-Oxerweg 12A, 7214 PM Epse
tel. 05759-4191.

36



Een en ander over de mosflora van het
Amsterdamse Bos
door S. Groenhuijzen

Ten zuidwesten van Amsterdam, gelegen op ongeveer 5 m beneden N.A.P., is zo'n 50 jaar
geleden in „Werkverschaffing" een bos aangelegd. Dit op kleigrond gelegen bos met een
oppervlakte van 895 ha werd aanvankelijk „Het Bosplan" genoemd. Wat een open gelegen
gebied was in de Rietwijker- en de ten zuiden daarvan gelegen Schinkelpolder, werd een
recreatiegebied voor de bevolking en een studieobject voor de biologische wetenschap. Al
vanaf het begin van de aanleg van het bos hebben Amsterdamse leden van de toenmalige
Nederlandse Natuurhistorische Vereniging er de ontwikkeling van o.a. de mosflora gevolgd.
In dit artikel geeft de schrijver, na een algemene inleiding over mossen, een beeld van deze
ontwikkeling.

Wat is mos?

Iedereen heeft wel eens mos gezien; zo'n viltig groe-
ne bedekking waarmee soms bosgrond, daken en
oude muren bedekt zijn, of van die groene kussens
of plakkaten op boomstronken. Mossen zijn wel-
iswaar door hun geringe grootte minder spectacu-
lair dan hogere planten, maar ze zijn daarom niet
minder interessant. Wanneer men zo'n mos wat
nader gaat bekijken, met een loep of nog mooier
met een microscoop, dan komt men al gauw tot de
ontdekking dat, ,mos" slechts een verzamelnaam is
voor een groot aantal, vaak zeer kleine plantjes.
Deze miniatuurplantjes bestaan vaak uit een klein
stengeltje met blaadjes.

De indeling in groepen
Bij de mossen onderscheidt men twee grote groe-
pen, namelijk de bladmossen en de levermossen.
De bladmossen worden weer verdeeld in drie groe-
pen, namelijk de topkapselmossen, met een weten-
schappelijke naam acrocarpen genoemd, de slaap-
mossen of pleurocarpen (fig. 1) en de veenmossen
(fig. 2) (Sphagnum ssp.). De levermossen bevatten
de zogenaamde folieuze en de thalleuze levermos-
sen. Folieuze levermossen bestaan uit een stengel
met blaadjes, die meestal in twee of drie rijen ge-
rangschikt zijn. Thalleuze levermossen hebben
geen afzonderlijke bladeren en stengels. Ze hebben
een min of meer vlakke bladachtige en onregelmati-
ge vorm.
Het verschil tussen de blad- en levermossen zit
vooral in de kapsels. Deze zijn bij de bladmossen
over het algemeen stevig en hebben in de meeste
gevallen peristoomtanden en een deksel dat bij rijp-
heid afvalt (fig. 3). Het kapsel van de levermossen

bestaat vaak uit een zwart bolletje dat met vier
kleppen openspringt. De kapselsteel is heel teer en
vergankelijk, zoals o.a. bij Pellia epiphylla (fig. 4).

Voortplanting
Voortplanting is een verschijnsel dat bij alle leven-
de organismen voorkomt. Daarbij heeft men kun-
nen constateren dat bepaalde delen van een indivi-
du kunnen losraken en zo een zelfstandig leven
beginnen in een jongere toestand dan waarin het
moederindividu zich bevond. Voortplanting gaat
dus gepaard met verjonging. Bij mossen onder-
scheidt men twee hoofdvormen van voortplanting,
namelijk geslachtelijke en ongeslachtelijke voort-
planting.

fig. 1: Acrocarp (links) en pleurocarp
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fig. 2: Sphagnum squarrosum fig. 3: Links: met trommelvlies of epifragma (van boven)
en peristoom; rechts: peristoom (vergroot met gedeelte
van epifragma); onderaan: kapsel van Mnium hornum.

Bij geslachtelijke voortplanting, ook wel sexuele of
generatieve voorplanting genoemd, vindt versmel-
ting van twee cellen plaats. Dit is noodzakelijk om
tot verdere ontwikkeling te komen. De mannelijke
organen (antheridiën) zijn meestal op een meercel-
lige steel van de mosplant zittende knotsvormige- of
kogelvormige organen waarin zich de spermatozoï-
den ontwikkelen. Bij rijpheid barsten de antheri-
diënwandjes open. Dit gebeurt bij voorkeur bij
regenachtig weer. De spermatozoïden kunnen dan
uitzwermen en zich door middel van een paar
zweepharen naar het archegonium of vrouwelijk
orgaan begeven. Dat laatste bevindt zich tussen de
groene blaadjes van het mos. Archegoniën zijn
kortgesteelde flesvormige organen die uit een hals-
en buikgedeelte bestaan. Onderin bevindt zich de
eicel. De cellen van de hals en het middengedeelte
van het archegonium verslijmen bij rijpheid, waar-
door een toegangskanaal tot de eicel ontstaat. Hier
doorheen kan de spermatozoïde de eicel bereiken
en ermee versmelten. Na de bevruchting vindt ver-
welking van de halskanaalcellen plaats en de boel
wordt afgesloten.
De eicel gaat zich daarna delen en er ontwikkelt zich
hieruit een kapselsteel met kapsel waarin de sporen
gevormd kunnen worden. Wanneer deze sporen
rijp zijn, kunnen ze uit het kapsel ontsnappen en
door de wind verspreid worden. Op een gunstige
plaats ontwikkelt zich uit zo'n spore later een voor-

kiem (protonema). Hieruit kan zich op den duur
een nieuwe mosplant ontwikkelen (fig. 5).

De ongeslachtelijke voortplanting, ook wel asexuele
of vegetatieve voortplanting genoemd, vindt plaats
door middel van bijvoorbeeld platte kleine li-
chaampjes. Deze kiemkorrels of broedkorrels be-
vinden zich bijvoorbeeld in de broedbekertjes op de
bovenkant van het thallus van het parapluutjesmos
{Marchantia polymorpha) (fig. 6). Deze korrels
worden dikwijls door regendruppels uit het beker-
tje gespat. Op een gunstige plaats kunnen hieruit
nieuwe mosplanten ontstaan.
Over de ontwikkelingsgeschiedenis van de mossen
is vanzelfsprekend veel meer te vertellen. Voor
meer geïnteresseerden moet echter naar de botani-
sche leerboeken verwezen worden. Misschien is
deze inleiding over het wel en wee van de mossen
voor u aanleiding om ook deze interessante groep
van het plantenrijk met meer aandacht te bekijken.

De rol van mossen in de natuur
Misschien zijn u bij een wandeling door de bossen
wel eens de prachtige donkere sterretjes van een
stevig mos opgevallen die bijvoorbeeld haarmos
(Polytrichum) genoemd worden (fig. 8), of hele
kussens typisch, wat zeegroen gekleurde bulten, als
kussentjesmos (Leucobryum glaucum). Onwille-
keurig komt dan wel eens de vraag op welke rol de

38



ANTH-

fig. 4: Pellia epiphylla, met opengesprongen kapsel. fig. 5: Geslachtelijke voorplanting bij een mos.

mossen in de natuur spelen. Welnu, ze spelen zelfs
een heel belangrijke rol, in de eerste plaats omdat
ze vaak op open plekken als eerste plantaardige
individuen verschijnen en daarbij de bodem vast-
leggen. Zo'n eerste vegetatie noemt men een pio-
niervegetatie. Dikwijls groeien mossen in dichte
pollen. Door hun vermogen om snel water op te
kunnen nemen, spelen ze een belangrijke rol bij de
regeling van de waterstand en de afvloeiing van
water naar beekjes en rivieren. Door de aanwezig-
heid van mossen wordt zo sterke bodemerosie te-
gengegaan.
Het vermogen om snel water op te nemen is bij de
veenmossen (Sphagnum ssp.) (fig. 2) wel het
grootst. Dit is mogelijk doordat ze naast smalle
bladgroenhoudende cellen (die voor het opnemen"
van koolzuurgas (CO2) uit de lucht dienen), ook
grote dode cellen bezitten die als waterbergplaats
fungeren.
Ook biedt het vochtige milieu van mosvegetaties
aan zaden van andere planten een mogelijkheid om
te kunnen ontkiemen. Daardoor kan dan weer een
nieuwe plantengemeenschap ontstaan.

Wat is korstmos?

In de natuur onderscheidt men ook nog andere
mossen, die echter geen echte mossen zij n; de korst-
mossen! Behalve dat korstmos dus geen korst is en
ook-geén mos, is het eigenlijk ook geen plant. In
ieder geval is het niet alléén een plant. Een korst-
mos bestaat namelijk uit een schimmel en een wier,

in een samenlevingsvorm die men symbiose noemt.
De zwam (schimmel) vormt draden die zich tot een
dicht weefsel ineenvlechten. Zwammen moeten
stoffen, die reeds door „het leven" opgebouwd
zijn, opnemen, afbreken en voor eigen gebruik
weer opbouwen. In het korstmos zorgt de wiercom-
ponent voor de levering van deze noodzakelijke
stoffen.
De plant in de symbiose is een wier. Wieren zijn
eveneens laag georganiseerde organismen, maar ze
hebben i.t.t. schimmels wel bladgroen. Ze kunnen
dus uit koolzuurgas (uit de lucht) en water suiker
maken, waarna omzetting tot zetmeel plaatsvindt.
De wieren moeten om hun voedingsvocht te kunnen
bemachtigen in een vochtige omgeving leven. Hier-
voor zorgen de schimmeldraden, die de wiercellen
omspinnen. Fig. 7 geeft een doorsnede van een
korstmos.

Korstmossen spelen in de natuur een grote rol. Al-
lereerst kunnen ze voorkomen op plaatsen waar
hogere planten niet kunnen groeien en leven. Wan-
neer ze vergaan, vormen ze een weinig humus en
bereiden daardoor de eventuele komst van hogere
planten voor.
Korstmossen zijn over het geheel zeer gevoelig voor
luchtverontreiniging, zodat sommige soorten in en
om de grote industriesteden niet meer kunnen voor-
komen. De korstmossen zijn in het Amsterdamse
Bos toch nog vrij goed vertegenwoordigd. Daar ik
echter geen korstmossenspecialist ben, zal ik verder
alleen over het voorkomen van echte mossen in
deze bijdrage het een en ander vertellen.
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fig. 6: Marchantia polymorpha. d" en $ met doorsneden
van c? receptaculum met ingezonken antheridium en $
paraplu met archegonium van onderen. Onderaan
rechts: opengesprongen sporogonium met sporen en
elateren.

fig. 7: Boven: doorsnede van een korstmos; links: Cys-
toccoscel met omspinnende hyphen; Eloecapsacellen
met in de membranen binnendringende hypheneinden.

Het Amsterdamse Bos

Het Amsterdamse Bos is een op kleigrond aange-
legd bos, dat ongeveer 5 m beneden N.A.P. ligt.
Het graven van de Roeibaan vormde het begin van
de aanleg. De eerste beboste percelen lagen aan
weerszijden van die roeibaan. Bij de aanleg werd er
o.a. van uitgegaan die soortencombinaties aan te
planten, die we ook in de natuurlijke bosgemeen-
schappen vinden. Men wilde uiteindelijk een over-
gang krijgen van cultuursteppe tot bospark. In het
oorspronkelijk opengelegen gebied ontstond zo een
halfnatuurlijk landschap. Hierin kreeg men een
mooie gelegenheid de veranderingen te bestuderen.
Met deze studie werd in 1942 door enige leden van
de „Mossenwerkgroep" samen met andere werk-
groepen van de Nederlandse Natuurhistorische
Vereniging (afd. Amsterdam), begonnen.

De mosflora

Allereerst werd begonnen met een inventarisatie
van het gebied rondom de Roeibaan. Hier was rij-
kelijk gebruik gemaakt van els als windschut voor
de jonge aanplant. Later werd de els, indien nodig,
door kappen verwijderd, resp. ingetoomd.
Aangezien de uit zuivere klei bestaande bodem
vooral aanvankelijk weinig humeus was, pionierden
hier naast de hogere planten brandnetel, zevenblad,
klein hoefblad en hondsdraf, enkele kleiminnende
soorten mossen zoals de vedermossen Fissidens
bryoides en Fissidens taxifolius, smaragdsteeltje
{Barbula convoluta), het klei-schroeftandmos (Bar-
bula unguiculata), purpersteeltje (Ceratodon pur-
pureus) en wat kleimossen (Pottia ssp.). De talrijke
stompen van omgehakte elzen werden al gauw be-
dekt met gewoon dikkopmos (Brachythecium ruta-

40



bulum), dikwijls rijk voorzien van kapsels. Verder
groeiden er hier en daar wat pluisdraadmos (Am-
blystegium serpens) op en een begin van fijn ladder-
mos (Eurhynchium praelongum). Aan de voet van
enkele elzen vestigde zich het sterremos Mnium
hornum. Later is de mosflora sterk verrijkt met o.a.
het duin-snavelmos (Rhynchostegium megapolita-
num).

Daar in dit gebied met een „schone lei" begonnen
was, biedt de studie van de oecologie en de successie
in de flora hier interessante aspecten. Met het ma-
ken van plantensociologische opnamen, werd in
1942 en 1943 begonnen in een gedeelte ten noorden
van de Roeibaan. In een proefvlakte van 20 x 30 m,
zagen we na een jaar al snel het tot op de helft
terugdringen van de ruderale flora uit de kruidlaag
en van de zomereik en de haagbeuk. Een toename
was er vooral van de meidoorn en er verschenen
vlier en vuilboom. Hieruit bleek dat de vogels reeds
hun invloed deden gelden. Ook vestigden zich daar
in de moslaag het duin-snavelmos {Rhynchostegium
megapolitanum) en rimpelmos (Atrichum undula-
tum).

fig. 8: Haarmos (Polytrichum)

Bij de uitbreiding van het bosgedeelte werden voor-
al 2- en 3-jarige bomen geplant. De hoofdsoorten
zoals zomereik, es, esdoorn, beuk en berk plus o.a.
Spaanse aak en lijsterbes waren in het mosonder-
zoek nog weinig ter zake voor het bestuderen van de
epifytenvegetaties. Daarentegen waren de schiet-
wilg en de vlier die we in de oudste beboste percelen
langs de Roeibaan en langs het Nieuwe Meer bij de
boerderij „Meerzicht" vinden wel van belang. Het
ligt voor de hand dat uit dit gebied de meeste gege-
vens gekomen zijn en dat deze verhandeling voor-
namelijk hierover gaat. Vooral de hier aanwezige
knotwilgen met hun iets zachtere en vochtiger
schors, vormen een gunstig milieu voor epifieten.
Aangetroffen werden soorten als Leskea polycarpa,
roestmos (Frullania dilatatd) (fig. 9a), een voor Am-
sterdam niet algemene levermossoort, de haarmuts-
soorten Orthotrichum affine en O.diaphanum, het
zeldzame kroesmos (Ulota bruchii) en op vlier o.a.
het boomvorkje (Metzgeria furcata). Ook vermel-
denswaard voor de omgeving van Amsterdam zijn
soorten als kantmos (Lophocolea bidentata) (fig.
9b), het gewoon sikkelmos (Drepanodadus adun-
cus), het slaapmos Brachythecium populeum en het

3.6-

fig. 9: a. Frullania dilatata; b. Lophocolea bidentata; c.
Radula complanata
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fig. 10: Muurmos (Tortula muralis)

dus op een ander substraat voor, namelijk op een
stenen muurtje!
Bijzonder interessant zijn ook de oevers langs het
Nieuwe Meer en langs de Amstelveense Poel, waar
vaak een weelde aan orchideeën voorkomt. In de
veenmosvegetaties met zonnedauw en moeras-
viooltje, vinden we mooie plekken met rood viltmos
(Aulacomnium palustre), dat gemakkelijk te her-
kennen is aan de roodachtige, viltige draden rond
de stengel, en hier en daar grote bulten haarmos
(Polytrichum).

Tot slot

De in deze bijdrage genoemde mossen zijn niet al de
van het Bos bekende soorten, maar slechts een
greep daaruit. Er zijn reeds meer dan 70 soorten van
het Bos bekend. Dit artikel geeft slechts een indruk
van naast het algemene ook het bijzondere dat men
hier ontdekken kan. Het als recreatiegebied be-
doelde bos biedt daarnaast een grote afwisseling
van waterpartijen, grasvelden en bosschages. Het is
een gebied dat nog steeds in ontwikkeling is en het
zal naarmate het ouder wordt steeds rheer aan waar-
de gaan winnen. We mogen ons als grote-stads-
bewoners gelukkig prijzen zo'n omgeving als het
Amsterdamse Bos erbij gekregen te hebben, waar
we van bloemen, water en vogels kunnen genieten.

Adres van de schrijver:
Olympiaplein 80,
1076 AG Amsterdam

wondermooie folieuze levermos schijfjesmos (Ra-
dula complanata) (fig. 9c). De schietwilgen (Salix
alba) moeten wel echter ongeveer 20 jaren oud zijn
om dergelijke soorten te kunnen herbergen. Er wa-
ren op de schietwilgen indertijd zo'n 20 soorten
epifietisch levende mossen te vinden.

De meeste mossoorten die aan de buitenkant van
het Amsterdamse Bos gevonden zijn, hebben zich
nu ook in de rest van het Bos gevestigd. Zo ook de
zich in de laatste tientallen jaren sterk uitbreidende
soorten als de mospest {Orthodontium lineare) en
Campylopus introflexus.

De talrijke oeverbeschoeiingen verdienen eveneens
goed bekeken te worden. Ze zijn vrij vaak begroeid
met soorten als pluisdraadmos (Amblystegium ser-
pens) en beekmos (Leptodictyum riparium).
Ook de oude stenen muren in dit gebied leverden
behalve algemene soorten als muurmos (Tortula
muralis) (fig. 10) en muur-snavelmos (Rhynchoste-
gium murale) het zeldzame bladmos Cryphaea hete-
romalla op. Deze laatste soort komt maar weinig
voor op vlieren langs de duinkust. Hier kwam hij
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Aronskelken

doorA. L. J. van Uzendoorn

De twee Nederlandse aronskelken, gevlekte en Ita-
liaanse, zijn min of meer zeldzaam. Volgens de
Atlas van de Nederlandse Flora, deel 2 (1985) is de
eerste sinds 1950 gevonden in 153 van de 1677 uur-
hokken waarin Nederland is verdeeld en is de twee-
de maar in 39 van die hokken aangetroffen. Dat is
jammer, want Arum maculatum en A.italicum zijn
decoratieve en merkwaardige planten, waarvan we
nog lang niet alles weten.
Omdat we bij het doorlezen van oudere en recente
publicaties soms op (min of meer) van elkaar afwij-
kende „feiten" uit en meningen over hun „levens-
geschiedenis" stuiten en omdat er enkele waarne-
mingen over de vruchtverspreiding zijn gedaan,
lijkt het nuttig deze in een samenvattend verhaal de
revue te laten passeren.
In het onlangs verschenen boek van BAKKER en
BOEVE (1985) staan sublieme foto's van beide soor-
ten en duidelijke beschrijvingen, zodat het niet no-
dig is het uiterlijk van beide soorten hier gedetail-
leerd te beschrijven.

Valkuilbloemen

Aronskelken zijn vooral bekend door hun bestui-
vingsinrichting: het zijn valkpilbloemen (HEIMANS
1914) of gevangenisbloemen (THIJSSE 1934). Ze be-

schikken over een aantal geraffineerde technieken
om insekten te lokken en te „dwingen" tot het
verrichten van hun „taak": het brengen van stuif-
meel op de stempels der vrouwelijke bloemen zodat
bevruchting volgen kan. In het najaar zien we daar-
van de resultaten: tientallen rode of oranje bessen
gerangschikt in een knotsje met een lange groene
steel, heel opvallend in bij voorbeeld een binnen-
duinbos of stinzenmilieu.
Die succesvolle lok- en vangmethoden zijn al in
1901 door Eli Heimans beschreven, in 1914 uitvoe-
riger op schrift gesteld door zijn zoon J. Heimans en
ze zijn - in beknopte bewoordingen - eveneens te
vinden in de nieuwste druk van de flora van HEI-
MANS, HEINSIUS en THIJSSE (1983).

Geur en warmte

De slechts enige millimeters grote insekten die voor
de bestuiving moeten zorgen, worden aangelokt
door een onaangename aas- of urinegeur. Deze

stank wordt geproduceerd door de appendix, dat is
het kale gekleurde bovendeel van de bloeikolf of
spadix. Die appendix steekt uit de bloeiketel, het
omgevouwen onderstuk van het schutblad, om-
hoog. Met wat fantasie zie je een dominee op de
preekstoel, een volksnaam van de aronskelken
(KLEUN 1970), of zoals de Engelsen zeggen Jack in
the pulpit.

Dat het de geur is die insekten tot een bezoek ver-
leidt is experimenteel aangetoond. In een glazen
namaakbloem werden afgesneden appendices ge-
plaatst, of er werden bepaalde rottende stoffen in-
gebracht. Bij die proefnemingen bleek dan steeds
dat dezelfde soorten insekten werden gevangen die
ook in échte aronskelken worden gevonden
(SCHIERBEEK 1947).
Behalve de onaangename geur produceert de ap-
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pendix ook veel warmte. Er kan een temperatuur-
verschil van bijna twintig graden met de omgeving
ontstaan. Als je een aantal appendices in een ther-
mosfles zet kun je - soms al na vijf of tien minuten -
op de thermometer een temperatuur van meer dan
veertig graden Celsius aflezen (MEEUSE 1959).
In kunstbloemen of in echte aronskelken, zonder
appendices of geurstoffen maar wel met verwar-
ming, bij voorbeeld door middel van een gloei-
lampje, werd geen enkel insekt gevangen. De hoge
temperatuur der aronskelken heeft naar is gebleken
geen aanlokkend effect.
Men neemt aan dat de warmte-produktie tot functie
heeft de geurstoffen vluchtiger, dus beter ruikbaar,
te maken. Immers, zo schrijft Meeuse: „In een
ijskast riekt zelfs Limburgse kaas niet erg sterk".
Kennelijk wordt er in de bloeiketel geen warmte
opgewekt en evenmin in de bloeikolf die zich daarin
bevindt.

Olie

Als de aangelokte mugjes en vliegjes (genoemd
worden kleine tweevleugeligen uit de geslachten
Psychoda, Chironomus (Tendipes) en Ceratopo-
gon) en soms kleine kortschildkevertjes (Staphylini-
dae) op de binnenwand van het schutblad (de bloei-
schede of spatha) landen zijn ze machteloos: ze
glijden over het glad-geoliede oppervlak de ketel in.
Het is dezelfde truc als die welke Michiel de Ruyter
toepaste toen hij door Duinkerker kapers zou wor-
den geënterd: hij liet het dek met echte boter on-
begaanbaar maken (Meeuse). Volgens Schierbeek
is het oppervlak van de „helm" (zo noemt hij het
schutblad) bedekt met kleine oliedruppeltjes, maar
die zijn niet te vinden op de appendix. Meeuse
schrijft daarentegen dat je onder de microscoop
kunt zien dat de epidermiscellen van schutblad én
appendix „een heleboel minuscule oliedruppeltjes
op hun oppervlak hebben". Wie heeft gelijk?
Zeker is dat de verraste insekten op de binnenzijde
van de spatha geen gebruik kunnen maken van hun
klauwtjes, waarmee ze zich op ruwe oppervlakken
kunnen staande houden en evenmin van hun zuig-
napjes, waarmee ze op gladde onderlagen uit de
voeten kunnen.

In grote aantallen komen de insekten in de bloeika-
mer terecht; dikwijls met honderden bij elkaar zit-
ten ze er opgesloten. Het is verbluffend te zien wat
er gebeurt als je op de middag van de eerste bloei-
dag zo'n „huisje van bewaring" opensnijdt: een
wolkje van tijdelijk gedetineerde insekten gaat er
dan vandoor. Meeuse deelt mee, dat er eens door
betrouwbare waarnemers zelfs ongeveer 5000 van
die gevangen mugjes en vliegjes in één aronskelk-
bloem zijn geteld.

Sluitharen

Tijdens hun glij- en valpartij passeren de overrom-
pelde diertjes aan de ingang van de bloeikamer een
ring van omlaag gebogen haarvormige papillen. Dat
zijn rudimentaire, onvruchtbare, vervormde bloe-
men. Ogenschijnlijk hebben deze „haren" een
fuikfunctie. Heimans bewees echter al in 1914 dat
deze papillen de beestjes niet kunnen tegenhouden
als ze bij voorbeeld via de bloeikolf omhoog krui-
pen om uit hun gevangenis te ontsnappen. Soms
weten de insekten zelfs direct omhoog vliegend de
zogenaamde fuik te passeren en zó uit hun cel te
ontsnappen. Toen Heimans een afgesneden
„bloem" ondersteboven hield viel „de heele, krie-
lende massa kleine gevangenen er uit, dwars door
de fuikharen heen, die niets tegenhouden of trach-
ten te vangen". In de Geïllustreerde Flora gebruikt
hij dus het woord „fuikharen" niet. Hij noemt deze
rudimenten „sluitharen". Zowel Heimans als
Meeuse zien als functie van deze haar-ringen het
tegenhouden van grote insekten. Die zouden inder-
daad een ravage in de bloeiketel kunnen aanrich-
ten.
Het lijkt alsof JAC. P. THIJSSE (1934) het niet eens
was met het werk en de conclusies van vader en
zoon Heimans, want hij schrijft in het album „De
bloemen en haar vrienden" dat de bezoekende in-
sekten worden gevangen „doordat boven in de hals

Links: vruchten; rechts: 'n motmugje (Psychoda); 'n
knutje (Ceratopogon) en 'n vedermug (Tendipes).
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van de ketel een kring van stijve haren binnen-
waarts is gericht. Die geven geen tegenstand als het
vliegje naar binnen gaat, maar houden hem tegen
als hij naar buiten wil. Een fuik dus." Thijsse heeft
kennelijk geen gelijk . . .

In de bloeiketel

Onder de boven genoemde ring van in sluitharen
veranderde, steriele bloemen bevindt zich een band
van twintig tot dertig mannelijke bloempjes, die elk
slechts bestaan uit drie of vier meeldraden. Dan
volgt een tweede ring van, kleinere en niet omlaag
gerichte, geslachtloze bloempjes en tenslotte on-
deraan een zone van vrouwelijke bloempjes, die
eveneens eenvoudig zijn gebouwd: ze bestaan uit
een bolvormig vruchtbeginsel met daarop een zit-
tende stempel.
Nadat de bezoekende insekten het meegevoerde
stuifmeel hebben afgegeven aan de stempels der
rijpe stamperbloemen verdwijnt de gladheid, ver-
slappen de sluitharen en verwelkt de bloeischede.
Beladen met vers stuifmeel ontsnappen ze en gaan
nieuwe aronskelken bezoeken. De vruchtbeginsels
zwellen op en worden tot rode bessen, die in nazo-
mer of herfst - op wat voor manier dan ook - ver-
spreid horen te worden om op andere plaatsen weer
nieuwe planten op te leveren.

Nu zou ik nog zoo graag zien

Tegen het eind van zijn lange leven slaakte JAC. P.
THIJSSE (1943) de verzuchting: ,,Nu zou ik nog zoo
graag zien, wie de vuurroode bessen van de Aarons-
kelken eten. Ik heb ze heel verleidelijk in rijen
uitgestald, maar zonder succes." Wonderlijk dat die
wens niet in vervulling is gegaan.
Een kleine veertig jaar later werd dezelfde wens
geuit. Dat gebeurde tijdens een vergadering van
floristen en BOLMAN (1982) nam toen op zich een
oproep in Natura te plaatsen en de lezers te vragen
daar eens speciaal op te letten.
Er kwamen maar drie reacties, alle in negatieve zin.

In 1983 kwam Bolman nog eens op de kwestie terug.
Hij berichtte toen dat de heer Boot uit Burgh-
Haamstede een paar stengels met bessen voor het
raam van zijn huiskamer had opgehangen. Die ble-
ven echter onaangeroerd door merels en lijsters,
evenals een plant met bessen die in zijn tuin stond.
Bolman eindigde zijn korte mededeling met de zin:
„Het staat naar mijn mening nu wel vast: om een of
andere reden 'moeten' de vogels deze bessen niet."
Zelf heb ik in die jaren óók met bessen beklede
stengels in de vuurdoorn voor mijn raam gehangen.
Ook daar taalde geen vogel naar . . .

Teletekst

Op 29 juli jongstleden toetste ik, wat ik vaker doe,
pagina 410 van Teletekst aan. Op deze pagina staat
het actuele natuurnieuws. Op die dag werd de aan-
dacht van de kijkers op de aronskelk gevestigd. Ik
was verrast toen ik las dat de „giftige bessen van de
aronskelk zonder schade door fazanten worden ge-
geten."
Volgens de schrijver van dit natuurnieuws zijn fa-
zanten er zó dol op, dat ze zelfs de grond openkrab-
ben om bij in spleten gerolde bessen te kunnen
komen.
Ik nam me voor daar op korte termijn wat over te
schrijven en tegelijkertijd Bolmans oproep nog
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eens in herinnering te brengen. De ivN-er die de
waarneming van deze aronskelkbessen-etende fa-
zanten deed kan ons er wellicht meer over vertellen.
Ik hoop dat hij of zij dit verhaal ook zal lezen en er
op zal reageren!

Op een meter afstand

Een maand na dit „fazantenverhaal" kreeg ik een
schrijven van een lezeres uit Apeldoorn, mevrouw
N. Schmidt. Uit haar brief met waarnemingen citeer
ik het volgende: „In een artikeltje in Natura van
enige jaren geleden werd gevraagd of men wilde
melden als werd geconstateerd dat merels de bessen
van de aronskelk aten. Ik weet niet of iemand hier-
op heeft gereageerd, maar ik kan nu rapporteren
dat ik zoeven op een meter afstand heb kunnen
meebeleven hoe moeder merel haar kind er twee
achter elkaar voerde. De circa tien aronskelksten-
gels in mijn tuin zijn dan ook al praktisch kaalgege-
ten."

Merel en krielhaan

Zuster Brouwers van de St. Lioba-stichting in Eg-
mond-Binnen vertelde me tenslotte, dat ze dikwijls
had gezien dat merels de aronskelkbessen verorber-
den. Ze vond dat soms wel spijtig, want ze gebruikte
die bessen (vroeger) zelf ook om er een (natuurlij-
ke) kleurstof uit te bereiden.
Ook een krielhaantje, dat vaak kans zag uit zijn hok
te ontsnappen, wist feilloos de weg naar de rode
bessen te vinden.
Die gevlekte aronskelken zijn - tussen haakjes - al
lang geleden door ons erelid, de landschapsarchi-
tect Cees Sipkes, in dit kloosterterrein aangeplant.
Ze doen het er uitstekend en hebben zich flink
uitgebreid.

Waarnemingen gewenst

Het is door deze waarnemingen zeker, dat de bes-
sen van de aronskelk soms door vogels worden ge-
consumeerd. Het is waarschijnlijk dat het niet vaak
gebeurt, anders hadden Jac. P. Thijsse en anderen
het wel eerder gezien. Is het gedrag van de merels
en fazanten veranderd en hebben ze nu de Arum-
bessen ontdekt? We weten er niets van. Daarom
blijft het verzoek om meer waarnemingen onver-
kort gelden.
Zelf heb ik in de herfst wéér tientallen bessen in
mijn tuintje uitgestrooid. Maar de merels die er
geregeld rondhuppen op zoek naar voedsel negeer-
den ze volkomen.
Nu heb ik vele bessen gezaaid en wacht ik af wat
daar van terechtkomt. Intussen hoop ik de wilde
aronskelken in de komende jaren in de gaten 'ïe
kunnen houden. Doet u dat ook?

Adres van de schrijver:
Eerste Groenelaan 135,
1901 TC Castricum.
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Maartse viooltjes

Vanmorgen wees de thermometer 10 graden bene-
den nul aan. En de scherpe oostenwind nodigde
beslist niet om er op uit te trekken. Het is vandaag
10 februari. Hans de Jong schrijft daarover in de
weeragenda 1984: Op februari tien, houdt de winter
het weldra voor gezien. Die oude weerrijmpjes, zijn
anders best de moeite waard om weer eens van stal
gehaald te worden.
Zeker in het gebied tussen de heuvels en de rivier.
Mevrouw Rotstein, beter bekend als Kleusien uit
Zalk, verzamelde een groot aantal van die oude
eigenstreekse zegswijzen en publiceerde die in de
bundel „Regels veur et weer", uitgegeven bij de
Stichting IJsselacademie in Kampen.
Nu ik toch bezig ben met oude zegswijzen, nog even
deze:

Maart zonder bloemen,
zomer zonder dauwe,
brengen ons op 't einde in het nauwe.

Als jongen kreeg ik op mijn elfde verjaardag het
Wandelboekje voor Natuurvrienden van E. Hei-
mans en Jac. P. Thijsse, gedrukt bij Versluys in
Amsterdam in 1901. Het voorbericht begint met
een citaat van een publicatie van F. W. van Eeden:

„De plant is een onafscheidelijk deel van 't land-
schap, hetzij bosch, weide, veen, moeras of ge-
bergte. Zij moet bestudeerd worden in het land-
schap als levend individu. Eerst dan geeft hare
studie: dat onwaardeerbare genot (door LIN-
NAEUS gevoeld, toen hij de botanie de Amabilis
scientia noemde), dien onweerstaanbaren drang
naar de vrije natuur . . . (en wat zoo noodig is
voor ieder) . . . harding tegen klimaat en ver-
moeienis, voetreizen, sport in practischen zin:
zich gewennen aan weer en wind, aan ontberin-
gen."

Dat boekje, heel eenvoudig gebonden, had een sim-
pele kartonnen kaft; aan de voorzijde versierd met
een plaatje, waarop een stralende zon boven een
houtsingel haar licht laat vallen op een bloeiende
meidoorn. Daaromheen een rand van bebladerde
klimoptakken; boven de titel: WANDELBOEK-
JE, onder de schrijvers en dan weer een rand: dit-
maal met meidoornbloemen. Prijs:.95 cents!
Het onderwijs had er blijkbaar nogal wat belang-
stelling voor, want bij het voorwoord bij den twee-
den druk schrijven de auteurs: „Daar ons gebleken
is, dat op vele scholen dit boekje klassikaal wordt

tekening: Ferry Siemensma
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gebruikt, hebben wij gemeend ons te moeten ont-
houden van uitbreiding". Heimans en Thijsse wa-
ren onderwijzers! De laatste zes bladzijden waren
bestemd om aantekeningen te maken over gemaak-
te tochten.
Daarvoor waren gedrukte regels:
Wandeling, reis naar:
Datum:
Weersgesteldheid:
Omdat je het boekje gebruikte als zakflora, werd
het op elke tocht meegenomen en werden de vond-
sten vermeld.
Dat oude Wandelboekje heb ik nog eens opgezocht
en dan lees ik daar onder meer in dat ik als elfjarige
jongen een tocht maakte naar de Oostvoornse dui-
nen. Daar werden dan mee bedoeld de duinen op
het z.g. Kruininger Gors, direct gelegen tegenover
de Beer op het eiland Rozenburg, aan de brede
Maasvlakte.

Als weersgesteldheid staat vermeld: zonnig. Alleen
zonnig is voor kinderen een nogal ruim begrip. In
dat duingebied mocht je overal vrij rondlopen; de
dijkjes en kaden die daarin lagen en waarlangs een
eenvoudige afrastering stond, waren verboden.
Als vondst worden genoemd dotterbloemen en
maartsche viooltjes. Maartsche met sch, want de
spelling De Vries en Te Winkel, met haar naamval-
len, dubbele klinkers in meervouden en mannelijke
en vrouwelijke èn onzijdige zelfstandige naam-
woorden, werd op de lagere school, in klassen waar
vaak een dikke veertig kinderen in zaten, zeer gron-
dig onderwezen. Het wèl op het rooster vermelde
vak: „Kennis der natuur" werd door al die gron-
digheid bij de overige vakken, grondig verwaar-
loosd. Blijkbaar kenden onze meesters het Wandel-
boekje niet!

Maartsche viooltjes, hoe het kwam weet ik niet,
maar bij de schooljeugd was dat een begrip. We
zochten er al naar als het eerste speenkruid en klein
hoefblad begon te bloeien. We staken de plantjes
als ze nog in knop stonden uit en riskeerden soms
een paar ferme draaien om de oren van de politie
door, op de z.g. verboden wallen rondom het stad-
je, waar maartse viooltjes in massa's voorkwamen,
ze te gaan uitsteken. Daar groeiden paarse en witte.
En mijn grootmoeder, die dol was op maartse
viooltjes, zette ze dicht opeenstaand in zo'n bruine
geglazuurde bloempotschotel, midden op tafel.
Heerlijk ruikend. Alleen, ze was nooit geïnteres-
seerd in de vindplaats! Als ze uitgebloeid waren,
werd er in de tuin een plaatsje opgezocht waar ze
werden uitgeplant; daar groeiden er honderden.

Al stak je in het vroege voorjaar er nog zoveel uit,
na een paar jaar stonden er weer evenveel. Daar

snapte je niets van. Tot je ontdekte, dat dit plantje
zich behalve door uitlopers ook nog door zaad ver-
meerdert. En dat, terwijl er in de periode waarin :ze
bloeien, nu niet bepaald veel insekten zijn die erop
vliegen. Dat tekort heeft de natuur op een kunstige
wijze opgevangen. In de zomer komen aan dit
viooltje de z.g. „cleistogame bloemen". Dat zijn
onder aan de voet van de plant ontstane bloem-
knoppen, die gesloten blijven en waarin de stuif-
meelbuizen van de meeldraden in de stamper drin-
gen. Zelfbestuiving. De gewone bloemen zetten
alléén vrucht bij kruisbestuiving.
Bij ons in de streek behoren de maartse viooltjes
beslist niet tot de zeldzaamheden.
Vaak vond ik ze onder en langs struiken en heggen
in het rivierengebied; vaak onder grote oppervlak-
ken. En altijd heerlijk ruikend. Niet voor niets
noemde Linnaeus het maarts viooltje: Viola odoxa-
ta!

Toch deed ik in oktober 1984 een in mijn ogen
vreemde ontdekking.
Het was een druilerige regendag en ik besloot om
met een paar vrienden de musea in Hattem te gaan
bezoeken. Voor een KNNV-er beslist de moeite
waard! Niet alleen om een indruk te krijgen hoe de
mensen in deze streek vroeger leefden en woonden.
Niet alleen om eens een grote verzameling van het
werk van Anton Pieck te bekijken. Zeker om eens
te zien hoe de Hattemse kunstenaar Jan Voerman in
zijn tijd de prachtige IJsselstreek zag en om dan
tevens echte aquarellen en tekeningen te kunnen
bekijken van Jan Voerman junior, die samen rnet
de schilders H. Rol en C. Rol vele jaren achtereen
de zo bekende Verkadealbums illustreerde. En in
die albums nam de grote Jac. P. Thijsse de lezers
mee naar buiten.

Ik zag daar een zwart-wit tekening uit, ik meen het
album „Waar wij wonen", gemaakt op de Beer op
de westpunt van het eiland Rozenburg. Zittend er-
gens in de voorste duinenrij, heeft hij de Maasvlak-
te getekend met in de verte boven de horizon het
silhouet van de stompe toren van de Sint Catharij-
nekerk in Den Briel. Een beeld dat ik van jongen af
heb gekend.
Buiten gekomen op het binnenplaatsje, een klin-
kerstraatje met een naar Italiaans model gebouwde
pomp, valt je oog op wat boompjes en beplanting in
door klinkerstenen omzoomde perkjes.
En wat staan daarin te bloeien . . . maartse viool-
tjes! Maartse viooltjes in oktober. Een verhaaltje
waard.

W. v. S.

(Uit Natuurklanken, blad van de afdeling Epe-Heer-
de)
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Zeedinges

De zee neemt en de zee geeft, dat is in Nederland
algemeen bekend. Wat de zee geeft is vaak interes-
sant, hetzij in economisch, hetzij in natuurhisto-
risch opzicht. Dit laatste zal bij KNNV-ers ook wel
bekend zijn. Velen hebben als kind schelpen ge-
zocht op het strand, sommigen doen dit op hogere
leeftijd nog. Op het strand liggen ook vaak andere
resten van dode organismen; wieren, krabbeschild-
jes, vissen, zeesterren, tot vogels en potvissen toe.
Deze zaken zijn nog betrekkelijk makkelijk thuis te
brengen; het is niet moeilijk te zien tot welke groep
ze behoren. Hoe vaak treft men echter niet op de
vloedlijn een „zeedinges" aan, een of andere struc-
tuur, kennelijk van organische oorsprong, maar
zonder duidelijke aanknopingspunten voor de clas-
sificatie. Bizarre fragmenten, ondoorgrondelijke
kwabben, zonderlinge (ei?)kapsels doen bij de op-
merkzame strandwandelaar de nieuwsgierigheid
opvlammen.
Veel voorkomend „zeedinges" bestaat uit warrige
kluwens van hoornachtige draden of buisjes, vaak
vermengd met wier, touw en hengelsnoer. Deze
kluwens bieden vaak een onderdak aan kleine zee-
beestjes, vlokreeftjes, zeepokken, zeesterretjes en
dergelijke. Maar waar zijn die draden de resten
van?
Vroeger werden ze met „hoornwier" aangeduid,
maar in feite gaat het hier om dieren, in het alge-
meen kolonies van hydropoliepen en mosdiertjes.
Dit zijn diertjes van ca. 1 mm grootte die in kolonies
leven. Meestal zitten ze bij leven vast op een of
ander voorwerp, een steen, een schelp of een schip,

of op wier. Ze voeden zich met plankton uit het
zeewater. De biologie van zulke kolonies is heel
interessant. In hoeverre werken de individuen sa-
men? De meeste delen het voedsel eerlijk over alle
leden van de kolonie en sommige soorten hebben
kolonies met gespecialiseerde individuen, die geen
voedsel vangen, maar alleen de voortplanting, de
verdediging of de schoonmaak van de kolonie ver-
zorgen.
Hydropoliepen behoren tot de holtedieren, net als
de kwallen en de zee-anemonen. Ze zijn eenvoudig
gebouwd, met een centrale holte met één opening
naar buiten, een tentakelkrans om die opening, en
netelcellen. De poliepjes zitten op een gemeen-
schappelijke vertakte of kruipende steel, met een
chitineus omhulsel eromheen, en dat vind je op het
strand in kluwens terug.
Mosdiertjes hebben een ingewikkelder bouw. Ze
zijn niet symmetrisch gebouwd, zoals de vorige
groep, en de kolonies bestaan uit een verzameling
aan elkaar gegroeide hokjes; voor ieder diertje één,
waarin het zich kan terugtrekken. Ook zij hebben
een tentakelkrans. Zie de figuren.

Ik zal een paar soorten beschrijven, die algemeen
op het strand aanspoelen. Eerst de mosdiertjes of
Bryozoa.
Hoornachtige stijve, bladachtige flappen van enke-
le cm breed, die bij nadere inspectie uit talloze
regelmatig gerangschikte hokjes bestaan: Flustra
foliacea, bladachtig hoornwier.
Meestal korstvormige kolonies op wier, bestaande

Van links naar rechts: Flustra foleacea, Abietinaria abietina, Obelia sp., Hydrallmania falcata en Electra pilosa (sterk
vergroot).
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uit rechthoekige doosjes met lange stijve haren
erop: Electra pilosa, harige vliescelpoliep.
Dan de hydropoliepen of Hydrozoa:
Kluwens hoornachtige buisjes tot 1 mm dikte, sterk
in elkaar verstrengeld: Tubularia spec, gorgelpijp-
poliep.
Meestal onvertakte sprietjes van ca. 1 mm dikte,
met op iedere mm een krans van veel dunnere korte
zijtakjes: Nemertesia spec, zeespriet.
Stijve boompjes met de zijtakken in een vlak, met
aan alle kanten op iedere halve mm een flesvormige
uitsteekseltje van ca. 1 mm: Abietinaria abietind,
het zeedennetje.
Net zoiets, maar met de zijtakken alzijdig ingeplant
en kleinere flesjes: Sertularia cupressina, zeecypres
of zeemos.
Ook zoiets, met een sierlijk kurketrekkerachtig ge-
krulde hoofdsteel, met daaraan veervormige zijtak-
ken, die maar aan een zijde met flesjes bezet zijn:
Hydrallmania falcata, de zeekrul.
Lange slappe zwarte of geelbruine draden, met zij-
takjes om de 5 mm, waaraan soms nog de klokvor-
mige poliepomhulseltjes te vinden zijn: Obelia
spec, zeedraad.
Op deze kolonies, en ook op wieren en schelpen
kun je allerlei kruipende soorten mosdiertjes en

hydropoliepen vinden, waaronder hele fraaie, als
Calicella syringa, het sorbetbekertje.
Levend kun je ze aantreffen op pontons, steigers,
dijkvoeten en dergelijke. Dan zijn ze nog veel
mooier!
Voor de determinatie kan men W.M. nr. 129 ge-
bruiken, De Ned. mariene mosdiertjes van dhr.
Lacourt, en de hydropoliepentabel van ondergete-
kende. Deze tabel is pas uitgekomen bij de SWG,
de strandwerkgemeenschap van de KNNV en de
jeugdbonden, en is te bestellen bij SWG Tabellen
Adm., van Hogendorplaan 173, Vlaardingen, giro
5272488. Prijs: ƒ 2,50.
Hebt.u in het algemeen belangstelling voor het le-
ven aan de zeekusten en het aanspoelsel op het
strand, dan is de SWG een vereniging voor u. Zij
organiseert lezingen, excursies, verzamelt gegevens
van strandvondsten en geeft een blad uit, het Zee-
paard. U krijgt dan zes keer per jaar een dik num-
mer met allerlei artikelen op dit gebied. Informatie
bij ondergetekende.

Arthur Oosterbaan,
Magdalena Moonsstraat 25,
2313 ZB Leiden,
tel. 071-121482.

Boekbesprekingen

De wilde flora van de Hofstad door
Jan Mol. Uitgave van de Algemene
Vereniging voor Natuurbescherming
voor 's-Gravenhage en Omstreken.
Ingenaaid, 144 pagina's, 13,5 x 19,5
cm, 1985.
In dit aardige boekje worden de flo-
ristische rijkdommen van Den Haag
uitvoerig in eenvoudige taal be-
schreven. Mol, die bij de Haagse
plantsoenendienst heeft gewerkt,
weet er heel veel van en vertelt er vlot
en onderhoudend over. Het boekje is
tevens een pleidooi om zelf óók eens
te gaan inventariseren, al is het op
nog zo'n bescheiden schaal.
Het boekje is verlucht met bijzonder
aardige kleurenfoto's en heeft een
goede index. Elke amateur-florist
vindt er wel iets van zijn (haar) gading
in. De prijs werd niet opgegeven,
maar duur zal deze uitgave niet zijn.
Voor bijzonderheden bellen naar het
secretariaat van de vereniging: 070-
681406.

A. L J. van Uzendoorn

Kust- en zeevogels van de hele
wereld door Lars Löfgren. Paper-
back, 240 pagina's, 21 x 28,5 cm,
1985. Prijs ƒ 49,90 en Vogelgedrag
door Robert Burton. Paperback, 224
pagina's, 26 x 26 cm, 1985. Prijs
ƒ 39,90. Beide uitg. Het Spectrum,
Utrecht/Antwerpen.
Het boek over kust- en zeevogels, in
1984 verschenen onder de titel
Ocean Birds, is goed vertaald door J.
van Leeuwen, A. Sevenster-Bol, W.
Ruitenbeek en R. Rook. De redactio-
nele adviezen en begeleiding van L.
M. J. van den Bergh zijn eveneens
deskundig geweest, want door deze
samenwerking is een zeer goede Ne-
derlandse uitgave tot stand ge-
bracht. De illustraties - foto's en te-
keningen - zijn fraai en vaak
instructief. Op het eerste gezicht lijkt
deze Spectrum-Natuurgids een ge-
woon kijkboek te zijn, maar dat is het
beslist niet alléén: de tekst is het le-
zen volop waard. Vooral de hoofd-
stukken over „zeevogelecologie" en
„zeevogels en de mens" zijn heel

leesbaar, verduidelijkend en
boeiend. Ik heb maar twee bezwa-
ren: de paperback-uitvoering (/:o'n
slappe kaft is te gauw kapot) er de
forse prijs. Van harte aanbevolen.
Het boek over vogelgedrag is hier en
daar minder goed vertaald. Zo wordt
het woord „feeding-grounds" bij
voorbeeld vertaald in „voedselgron-
den" en wordt „anting" verneder-
landst tot „mieren", een term diei mij
niet kan bekoren. Ondanks kleine
onvolkomenheden is ook deze
Spectrum Natuurgids zeker het be-
kijken en lezen waard: er worden
veel recente ontdekkingen en nieu-
we ideeën over het vogelgedrag op
begrijpelijke wijze in beschreven. Als
je het boek helemaal doorleest ben je
goed op de hoogte van de tegen-
woordige stand van zaken op dit ge-
bied. Ook dit boek heeft weer een
slappe kaft en bovendien een onhan-
dig vierkant formaat. Mijn eindcon-
clusie is toch: je krijgt waar voor je
geld.

A. L. J. van Uzendoorn
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Mededelingen

Foto- en Teken Actie 1986

Geconstateerd is dat veel leden van de KNNV hun
ervaringen en indrukken fotografisch, schetsend of
schilderend vastleggen. Wij willen bevorderen, dat
daar wat meer van naar buiten komt. Bij de hier
aangekondigde actie gaat het daarbij niet in de eer-
ste plaats om hoge artistieke of technische vaardig-
heden, maar meer om het waargenomene zelf. Ook
stellen wij het wedstrijd-element niet op de voor-
grond. Niet voor niets geven we het alleen de naam:
Actie. Wel verbinden we een spel-element aan de
actie: er is een jury, bestaande uit onze Kadercom-
missie. Daarom willen we de volgende voorwaar-
den stellen:
- Foto's en tekeningen moeten iets herkenbaar

weergeven. Het beeld mag met een motto of on-
derschrift ondersteund worden. Foto's moeten
aan minimale eisen van scherpte voldoen, eventu-
eel bijgevoegde tekst moet leesbaar zijn!

- Het gaat niet om het fraaiste beeld of verfijnde
compositie, maar in de eerste plaats om de vast-
legging van typische waarnemingen of merkwaar-
dige biologische zaken, de vastlegging van natuur-
belevende of -uitleggende beelden.

- Minimum formaat 9 X 12 cm.
Bij foto's is zowel zwart-wit als kleur mogelijk,
maar geen dia's (uiteraard wel afdrukken van een
dia).

- Men kan één of meer foto's of tekeningen inzen-
den, ook een serie van een aantal samenhangen-
de beelden is welkom, mits dit aantal beperkt is.

(foto: Hans Pfeiffer)

- Sluitingsdatum is 30 september 1986, er is echter
niet voorgeschreven dat de opname of de teke-
ningperse in 1986gemaaktmoetzijn. Anderzijds
vertrouwen we erop dat er geen stokoude schoe-
nendozen uitgeruimd worden.

- De jury, die uit de Kadercommissie bestaat, be-
kijkt of een inzending binnen de bovenonder-
streepte normen valt. Van de aanvaarde inzen-
dingen wordt op de VV '86 een expositie
gehouden.

- Verder bekijkt de jury welke (drie) van de aan-
vaarde inzendingen het meest voldoen aan de
gestelde normen. Deze worden in zwart-wit in
Natura afgebeeld, binnen de voor dit blad gestel-
de afmetingen.

- De inzenders van deze foto's of tekeningen ont-
vangen een boekenbon of een recente KNNV
uitgave naar keus.

- De inzendingen worden eigendom van de
KNNV, tenzij de inzender duidelijk kenbaar
maakt dat hij of zij retournering na 1 november
1986 op prijs stelt. Niet aldus geretourneerde
werken mogen met auteursvermelding in Natura
of in andere KNNV-publicaties gebruikt worden.
Door inzending maakt men kenbaar deze publi-
catie-regel te aanvaarden.

Adres van inzending (vóór 30 sept. 1986) is:
Kadercommissie KNNV,
p/a v. Tienhovenlaan 23,
1412 EB Naarden

Hoofdbestuur

„Wilde Ganzenbordspel", uitgegeven door de
Stichting Kritisch Faunabeheer

Dit ganzenbordspel bestaat uit een met aquarellen
geïllustreerd speelbord en een tekst/opdrachten-
boekje met uitgebreide informatie over het leven
van wilde ganzen.
Als u het spel speelt, blijkt wat een moeite een gans
moet doen om te winnen (overleven). In 63 vakjes
leert u het ganzenbestaan kennen en merkt u dat het
hoog tijd is de ganzen in Nederland te beschermen.
Kritisch Faunabeheer wil door middel van dit gan-
zenbordspel bij een breed publiek, spelenderwijs,
begrip kweken voor het lot van deze trekvogels.
Het Wilde Ganzenbord is te bestellen: Telefonisch:
085-453191, of door ƒ 12,50 incl. verzendkosten
over te maken op giro 13093 t.n.v. Informatiefonds
Stichting Kritisch Faunabeheer, Oosterbeek.
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Van de A.K.C.:

WIE WIL IN 1987 NAAR EEN VERZORGD
KAMP IN CAP FRÉHEL (Bretagne)?
De kampprijs zal ca. ƒ 400,- p.p. bedragen en
het meerijden met de bus waarin het kampmate-
riaal vervoerd wordt gaat ± ƒ 200,- kosten (kin-
deren half geld).
Om te weten of er voldoende belangstelling be-
staat, zouden wij dat graag van potentiële deel-
nemers horen. De opgave is uiteraard vrijblij-
vend.
Bericht naar: Mien Doeksen, Zaagmuldersweg
674, 9713 LZ Groningen. Telefoon 050-126867.

Roofvogels

Waaraan denkt u bij het woord ,,roofvogel"? Ziet u
een meedogenloze jager met dreigende blik en
scherpe klauwen? Of is het juist een nuttig dier, dat
zwakke en zieke dieren wegvangt? Het Natuurmu-
seum in Nijmegen organiseert over deze vogels een
tentoonstelling, van 5 maart 1986 t/m 14 juli 1986.
Extra aandacht krijgen de 4 soorten, die in de buurt
van Nijmegen het meest voorkomen.
In Nederland komen 19 soorten roofvogels voor.
De 4 meest voorkomende broeders in het, ,Rijk van
Nijmegen" zijn torenvalk, buizerd, sperwer en
bruine kiekendief. Een aantal karakteristieken van
deze vier soorten wordt op de tentoonstelling be-
licht en met elkaar vergeleken. Verder gaat de ten-
toonstelling in op zaken, die alle roofvogels aan-
gaan. De roofvogelstand neemt weer toe, onder
andere door het plaatsen van nestkasten, en on-
danks opzettelijke vergiftiging en afschieten. Aan
bod komen verder de relatie tussen roofvogel en
prooidier, camouflage door prooidieren, valkerij,
vogeltrek, plaats van de roofvogel in de voedselke-
ten, enz.
Openingstijden Natuurmuseum: ma t/m vrij. 10.30-
17.00 uur, zo. 13.00-17.00 uur. Entree: ƒ 2- (vol-
wassenen), ƒ 1,- (kinderen, 65+).
Adres: Gerard Noodtstraat 21, Nijmegen. (080-
230749).

Contactcommissie voor Floristiek en
Vegetatiekunde

Als u dit verhaal leest zal het bijna lente zijn en dan
begint bij sommigen het bloed al weer te kriebelen.
Zijn er al weer bloeiende planten? Welke planten
zullen we dit jaar te zien krijgen?
Het noteren van deze gegevens gebeurt gelukkig
vaak zeer nauwkeurig in diverse notitieboekjes.
Maar hoe vaak verdwijnen die gegevens dan met
boekje en al in een kast of lade? In een tijd waarin
we dagelijks kunnen zien dat er aanslagen worden
gepleegd op de restjes natuur die er nog zijn, is het
noodzakelijk dat allerhande gegevens over die na-
tuur terecht komen bij die organisaties die er wat
mee kunnen doen.
Voor zover het de planten betreft kent de KNNV
hiervoor de Contactcommissie voor floristiek en
vegetatiekunde. Deze commissie, overkoepelt de
diverse plantenwerkgroepen in de KNNV. Ook in-
dividuele floristen werken binnen de CCFV samen.
De CCFV bewerkt de gegevens vervolgens voor het
Rijksherbarium.
Juist om die floristische gegevens te krijgen van
mensen die regelmatig op de afdelingsexcursies
meelopen en noteren is dit verhaal bedoeld. Hoe
onvolledig uw gegevens ook zijn (b.v. alle „moeilij-
ke gevallen" als grassen en zeggen ontbreken); wij
zijn blij met elke goede waarneming, mits u maar
precies weet waar u de plant gevonden heeft. En
wetenschappelijke namen zijn niet nodig, want er
bestaan immers ook Nederlandse Streeplijsten. In-
dien u ons uw floristische waarnemingen in 1986 wilt
opsturen, is het nu tijd om deze Nederlandse
Streeplijst te bestellen. Het liefst via uw plaatselijke
Plantenwerkgroep, maar als die er niet is kunt u zich
ook rechtstreeks bij de CCFV aanmelden als indivi-
dueel florist.
De Nederlandse Streeplijst kunt u als afdeling ook
gebruiken om b.v. te noteren welke planten u tij-
dens uw excursie door een bepaald natuurgebied
tegenkwam. Deze gegevens kunt u b.v. een volgend
jaar gebruiken als achtergrondinformatie wanneer
u hetzelfde gebied gaat bezoeken. Of om b.v. na
verschillende jaren te vergelijken hoe een bepaald
gebied verandert.
Of indien u een volledig floristisch archief wilt op-
zetten van alle natuurgebieden in uw omgeving,
De Nederlandse Streeplijst is verkrijgbaar door
ƒ 4,- voor 10 ex, ƒ 8,- voor 30 ex. over te maken op
giro 3618300 t.n.v. CCFV te Apeldoorn, onder ver-
melding van het gewenste aantal. Voor grotere be-
stellingen zijn prijzen op te vragen via tel.nr. 055-
335271.
Nadere informatie is reeds verstuurd naar alle plan-
tenwerkgroepen van de KNNV.
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KADERWEEKEND 1986

Op 31 mei en 1 juni 1986 zal in jeugdherberg
„De Heemhoeve" te Ernst een kaderweekend
worden gehouden met als onderwerp „Blad-
mossen".
Het zal weer een intensief studieweekend wor-
den met als doel, dat de deelnemers zover ko-
men dat zij met de behandelde materie in de
afdelingen zelfstandig verder kunnen werken.
Nadere mededelingen volgen in een van de vol-
gende nummers van dit blad. Inlichtingen bij:

W. H. van den Bosch
Griend 31, 3331 GE Zwijndrecht
tel. 078-125389.

Studiedag zeedorpenlandschap

5 april 1986, Alkmaar.
Cultuurhistorie, vegetatie, vogels, toekomstige in-
richting en beheer van het landschap rond de zee-
dorpen van Noord-Holland.
Opgeven door storten van ƒ 8,50 (inclusief thema-
nummer „Duin") op gironr. 269978 Rabo-bank
Heiloo, rek. nr. 120594552 t.n.v. WG Duin en Kust.

Activiteiten Natuurmuseum Tilburg in het nieuwe
jaar

In het nieuwe natuurmuseum aan de Spoorlaan in
Tilburg is in 1986 weer van alles te doen: tentoon-
stellingen, films, lezingen en andere activiteiten.
Een greep uit de tentoonstellingen: vogels in de stad
(verlengd tot en met 6 april), vleermuizen (tot 14
april), een zomertentoonstelling over amfibieën en
reptielen, een tentoonstelling over de muskusrat in
het najaar en een expositie over de evolutie van de
mens.

Kijk op het erf

Uitg. Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
Dit boekje van 92 pagina's is de weerslag van een
actie die erop was gericht het aanzien van boeren-
erven te verbeteren. Voor ons is vooral het artikel
van R. Leopold en H. C. Koningen belangrijk.
Deze auteurs schreven namelijk het goede artikel
over „Inheemse planten als onderbegroeiing."
Heeft u interesse? Schrijf dan naar de NCB, Spoor-
laan 350, postbus 91, 5000 MA Tilburg of bel 013-
35.24.25.

Van het hoofdbestuur
Bureau
We zijn bezig met een pand in Utrecht, dat we voorlopig voor een jaar willen huren. Hier kunnen diverse
werkzaamheden en activiteiten plaats vinden. Medewerkers uit het centrum gevraagd! Naderhand zullen
wij dit op de V.V. bespreken en zien of we dit samen kunnen waarmaken en hiermee kunnen doorgaan.

Leden die verhuizen
Leden die verhuizen en dan al dan niet naar een andere afdeling overgaan, verzoek ik, dit voornemen aan
hun oude afdelingsledenadministratie door te geven! Deze zorgt dan (via de landelijke administratie) zowel
voor wijziging in het centrale systeem, als voor de eventuele overschrijving naar de nieuwe afdeling. Dit is
de juiste, de beste en de gemakkelijkste weg! Wilt u deze mutatie dus niet aan het bureau (nu dus de nieuwe
administrateur) doorgeven?

Statuten en Natura
Over deze beide onderwerpen zijn extra bijeenkomsten belegd, die echter op het moment van schrijven nog
niet alle hebben plaatsgevonden.
Met een aantal vertegenwoordigers van afdelingen spreken wij over de geamendeerde artikelen van onze
nieuwe statuten, en met de redactiecommissie van Natura overleggen wij over de toekomst van ons
verenigingsblad.
Nadere bijzonderheden kunt u weer van mij verwachten.

Plannen
Er worden plannen uitgewerkt voor een foto/teken-actie (zie elders in dit nummer) en een landelijke
natuurstudie-dag. U hoort er van.

Jan Luit, 2e secretaris
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Nieuws van de Stichting Uitgeverij KNNV

door Hein van Bohemen

Bibliotheekuitgave nr. 39
„Atlas van de Nederlandse Amfibieën en Rep-
tielen", door W. Bergmans en A. Zuiderwijk.
Eind januari werd deze uitgave over de versprei-
ding van de Nederlandse kikkers, padden, hage-
dissen, slangen en salamanders tijdens een geani-
meerde bijeenkomst aan o.m. een vertegenwoor-
diger van de Directie Natuur, Milieu en
Faunabeheer aangeboden. In deze uitgave is de
huidige kennis omtrent de verspreiding en de oe-
cologie van de Nederlandse amfibieën en reptielen
vastgelegd. De atlas is ontstaan na jarenlang ver-
richt onderzoek. Voorts is hij met zijn rijke docu-
mentatie een ideaal uitgangspunt voor verder
taxonomisch onderzoek en tevens een hechte
basis voor doelmatig behoud en beheer van de
Nederlandse amfibieën en reptielenpopulaties.
Het boek beslaat 177 pagina's en is goed geïllu-
streerd.

Mörzer Bruyns en Hillenius schreven beiden een
voorwoord. Hillenius sloot zijn voorwoord als volgt
af: „Een boek met verspreidingskaartjes, dat heeft
voor de liefhebber een grote aantrekkingskracht,
vooral als de kaarten niet helemaal bezet zijn met
stippen, maar met hier en daar concentraties. Dat
prikkelt de kennis en de fantasie om tot verklarin-
gen te komen. Er is nog steeds van allerlei te ont-
dekken bij die paar Nederlandse amfibieën en rep-
tielen. De in dit boek geboden kaarten en goede
overzichten wekken ons daartoe op." U kunt in het
bezit komen van deze fraaie uitgave door overma-
king van ƒ 26,75 (leden) of ƒ 35,- (niet-leden) op
giro 130.28 t.n.v. Bureau KNNV te Hoogwoud. Ge-
noemde bedragen zijn inclusief verzendkosten.

In maart verschijnt als nr. 32a
„Zweeft/liegen in kleur, met een aanvulling op
het Zweefvliegenboek", door V. S. van der
Goot.
De goede verkoop van het in 1981 verschenen
Zweefvliegenboek is maatgevend voor de popula-
riteit waarin deze vliegenfamilie zich in Nederland,
maar ook daarbuiten, mag verheugen. Er was in-
middels alle reden om een aanvulling op dit boek
uit te geven, met behalve een aantal correcties op
het boek ook aanvullende gegevens over nieuwe
soorten, nieuwe literatuur en over taxonomische
moeilijkheden.
Omdat de Uitgeverij in de gelegenheid was om
platen met kleurenfoto's van zweefvliegen aan te

ATLAS VAN DE NEDERLANDSE
AMFIBIEËN EN REPTIELEN

kopen, heeft de Redactie besloten om de auteur
van het Zweefvliegenboek, Volkert van der Goot, in
de gelegenheid te stellen van de „Aanvulling" een
aantrekkelijk boekje te maken.
Het boekje begint met een inleiding, waarin de
auteur poogt bij een groot publiek de belangstel-
ling voor de studie van zweefvliegen te wekken.
Dan volgen 4 kleurenplaten, waarop 108 soorten
zweefvliegen fotografisch zijn afgebeeld. Deze
soorten zijn gekozen op grond van hun verschil-
lend uiterlijk en komen op een paar na alle in Ne-
derland voor, hoewel een deel ervan zeldzaam is
(totaal aantal Nederlandse soorten: 295). In de be-
geleidende tekst wordt op de herkenningspunten
van elke soort gewezen. Hoewel sommige afbeel-
dingen meer het type van een eenvormige soorten-
groep uitbeelden, kunnen met behulp van de kleu-
renplaten vrijwel alle opvallende soorten op naiam
worden gebracht. De platen zijn ook zeer nuttig bij
het controleren van een determinatie die men heeft
verricht met het Zweefvliegenboek of de Jeugd-
bondstabel.
Het boekje bevat verder nog artikelen over enkele
aspecten van de zweefvliegenstudie, zoals de
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vliegtijden, het aantal generaties en de nomencla-
tuur, en eindigt met de reeds genoemde aanvulling
op het Zweefvliegenboek.
De prijs van deze uitgave bedraagt ƒ 10,- (leden)
en ƒ 13,50 (niet-leden). Bij bestelling graag vermel-
den „Zweefvliegen in kleur".

Uitgave nr. 1 in onze nieuwe serie, .Landschapsoe-
cologische streekbeschrijvingen buitenland"
„Het dal van de Hohn, vegetatie en bodem van
een natuurgebied in Noordoost-België, door M.
G. H. Bongers en A. A. M. Govers.
Deze uitgave wordt samen met het Natuurhisto-
risch Genootschap in Limburg uitgegeven.
Het noordoostelijke deel van België, een,land-
schappelijk prachtig golvend weidegebied, ten
noorden van de Ardennen gelegen tegen de Ne-
derlandse en Duitse grens, is bij velen bekend om
zijn hellingbossen, snelstromende beken, water-
poelen en zijn vele meidoornhagen. In dit land-
schap is de Hohn, een van de zijbeken van de Geul
een opvallende verschijning. De benedenloop van
de Hohn voert door een bosgebied dat al door
velen tijdens rustige wandeltochten bewonderd is.
Meerman gaf in 1975 de schoonheid als volgt aan:
„Zo het indrukwekkende natuurschoon al tot het
uitroepen van verrassing brengt, dan doet de daar-
in aanwezige plantenwereld deze reeds spoedig
verstommen. De botanicus gaat het eerst door de
knieën, voorlopig bestaat de rest van de wereld
voor hem niet meer. De ander, die zich voor geolo-
gie interesseert staat nog rechtop, is echter niet

meer aanspreekbaar". De publicatie handelt over
dit unieke natuurgebied gelegen aan de beneden-
loop van de Hohn. Het betreft een beschrijving van
de hier aanwezige plantengroei en van de bodem,
alsmede een bestudering van de relatie tussen
deze twee. Westhoff merkt o.m. in zijn voorwoord
het volgende op: „Wij waren diep onder de indruk
van het prachtige en rijke terrein, dat alle Zuidlim-
burgse bosreservaten in de schaduw stelde en dat
dan ook als belangrijk excursiegebied voor Neder-
landse botanici en studenten in zwang raakte".
Deze publicatie geeft een gedegen overzicht van
de rijkdom die u in dat gebied kunt aantreffen. De
uitgave is rijk geïllustreerd met foto's, kaarten en
tekeningen. U kunt in het bezit komen van deze
uitgave door storting van ƒ 12,90 (leden) of ƒ 15,50
(niet-leden) op giro 130.28 t.n.v. Bureau KNNV te
Hoogwoud, onder vermelding van Dal van de
Hohn.

Wilt u al onze uitgaven inzien, voordat u tot koop
besluit dan is dat mogelijk bij de volgende adres-
sen: Natuurmonumenten te 's-Graveland, I.V.N. te
Amsterdam, en in het Natuur- en milieuinforma-
tiecentrum „De Bolster" (Spoorlaan 434d) te Til-
burg en het museum „Jan Vriends" te Asten.
Voorts kunt u vanaf 1 maart a.s. ook terecht bij
Vogelbescherming te Zeist (Driebergseweg
16c). Al onze uitgaven (70 verschillende nummers
van de wetenschappelijke mededelingen en 17 bi-
bliotheek uitgaven) zijn daar voor u ter inzage en te
koop.

Ledenadvertenties
• GEVRAAGD

Veenmans Agrarische Winkler Prins, encyclopedie voor land-, tuin,- en bosbouw; Hendriks, Onze loofhout-
gewassen; P. den Ouden, Coniferen Ephedera en Ginkgo; G. Houtzagers, Houtteelt der gematigde lucht-
streek; H. J. Grootendorst Rhododendron en Azalea's; L. de Hoog, 't Kweken v. druiven, tel. 074-434308.

• AANGEBODEN

Te huur op Schiermonnikoog: Bungalow, 6 pers., vanaf 10-31 mei en de mnd. sept., tel. 05621-2176.

Tinbergen, Vogels in hun domein ƒ 30,-; Vogels onderweg ƒ 30,-; Strijbos, Al zwervende vergaar ik ƒ 35,-;
Waar de vogels fluiten ƒ 25,-; Svalbard ƒ 35,-; Binsbergen, Uit Neerlands Vogelleven 1941 ƒ 45,-; idem 1948
ƒ 25,-; Trekvogels ƒ 25,-; Zinderen Bakker, Het Naardermeer ƒ 45,-, Wigman, Langs eenzame paden ƒ 35,-;
Bruine verten en blinkend zand ƒ 40,-; Lebret, Achter de Schermen ƒ 55,-. Tel. 02526-73029.

TREKTOCHT IJSLAND. 3 wkn. langs kust en door binnenland per landrover, o.l.v. bioloog. Vulkanen,
lavavelden, gletsjers en vogelrotsen. Max. 8 deelnemers, dus ruimte voor eigen invulling. Z.v.m. vrij kampe-
ren. Vertr. 4/7 of 27/7. Pr. ± ƒ 2800-, excl. maalt. Tel. 030-719219/020-862649 b.v.k. 18-20 uur.

Prismakijker Carl Zeiss Jena, Dekarem 10 X 50 ƒ 650,-; Westhoff e.a., Wilde Planten, 3 dln. ƒ 100,-; Serie
„Wat leeft en groeit", uitg. Het Spectrum, compl. in 40 dln. ƒ 240,-; Tinbergen, Vogels onderweg ƒ 20,-; id.
Vogels in hun domein ƒ 20,-. Tel. 023-256373.
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Titels uit de NATUURHISTORISCHE BIBLIOTHEEK van de KNNV
De boeken zijn te bestellen bij Bureau KNNV te 1718 BJ Hoogwoud, postgiro 13028. De uitgaven
worden franco toegezonden na ontvangst van het vermelde bedrag, onder vermelding van wat verlangd
wordt. Bij bestelling van 10 of meer exx. van boeken en/of W.M. 10% korting. Bij onderstaande
adressen worden onze uitgaven ook verkocht. Hier kunnen zij worden afgehaald.
- Natuurmonumenten, Noordereinde 60, 1243 JJ 's-Graveland;
- I.V.N., Plantage Middenlaan 41, 1018 DC Amsterdam;
- De B.N.V.R., Vautierstraat 29, 1040 Brussel;
- Orn. Ver. „De Wielewaal", Graatakker 11, 2300 Turnhout.
- J.N.M., Kortrijksepoortstraat 140, 9000 Gent.
- „De Bolster",Spoorlaan 434D, 5038 CH Tilburg.

prijs leden/niet leden
12 De Nederl. trekvlinders, door B. J. Lempke 8,— 10,—
18 De Nederlandse Myxomyceten, waarin opgenomen aanvullingen I (20 blz.) en II

(48 blz.), door mevr. N. E. Nannenga-Bremekamp 57,— 67,50
21 Naamlijst van de Nederlandse Lepidoptera, door B. J. Lempke 10,— 12,50
27 Atlas van de Nederlandse Levermossen, door J. Landwehr, m.m.v. drs. S. E.

Gradstein en H. M. H. van Melick . 39,— 46,50
28 Beknopte flora van de Nederlandse Blad- en Levermossen, door dr. W. D.

Margadant en dr. H. J. During 59,25 80,—
29 Het Gallenboek, van W. M. Docters van Leeuwent, bewerkt door drs. A. A.

Wiebes-Rijks, G. Houtman, e.a. 3e druk
31 De libellen van Nederland, door dr. D. G. Geijskes en drs. J. van Tol
32 De zweefvliegen van N.W.-Europa en Europees Rusland, in het bijzonder van

de Benelux, door drs. V. S. van der Goot
33 Flora van de Nederlandse zeewieren, door dr. H. Stegenga en drs. I. Mol
34 De Krekels en Sprinkhanen in de Benelux, door drs. M. Duym en dr. G.

Kruseman
35 Steenrijk Amsterdam, een geologische stadswandeling, door W. Dubelaar
36 Mollusken uit het Mioceen van Winterswijk-Miste, door A. W. Jansen
37 De Landslakken van Nederland, door dr. E. Gittenberger, W. Backhuys en Th.

E. J. Ripken
38 Nieuwe Atlas Nederlandse bladmossen, door dr. J. Landwehr
39 Atlas van de Nederlandse amfibieën en reptielen, door drs. W. Bergmans en drs.

A. Zuiderwijk
40 Broedvogels van Winterswijk, door drs. J. Grotenhuis e.a.

60,—
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52,50
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De Strandwerkgemeenschap bundelt de activiteiten van de KNNV en de Jeugdbonden voor Natuurstudie op het gebied van de
Nederlandse zeekust en de aangrenzende terreinen en brakke wateren. Tijdschrift „Het Zeepaard" (5 a 6 maal per jaar).
Penn./adm. P. J. Vos, Munnikenstraat 43, 2315 KV Leiden; tel. 071-124990 (alleen overdag op werkdagen).

De Bryologische en Lichenologische Werkgroep richt zich op de speciale studie van de mossenflora; er is een afzonderlijke sectie voor de
studie van lichenen. Orgaan: ,,Lindbergia"en „Buxbaumiella". Secretariaat: P. Hovenkamp, Eiberoord3, 2317 XL Leiden, tel. 071-;!12345.

SOVON (Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland) organiseert grootschalige landelijke onderzoeken om voor- en
achteruitgang van vogelsoorten in verscheidenheid en aantallen te kunnen volgen ondermeer ten behoeve van natuurbescherming. Zij
bevordert samenwerking op alle gebied van vogelstudie en onderhoudt contact met KNNV- en andere vogelwerkgroepen in den lande.
Jaarlijks: het Verslag Vogelstudie met een overzicht van activiteiten en verschenen artikelen en de organisaties van een landelijke contactdag
voor vogelaars. Inlichtingenadres: A. D. Bode, Kallenkoterallee 143-a, 8331 AD Steenwijk, 05210-12074.

De Contactcommissie voor Floristiek en Vegetatiekunde wil het contact bevorderen tussen Plantenwerkgroepen van afdelingen of
regio's binnen de KNNV; ook actieve floristen uit afdelingen waar (nog) geen plantenwerkgroep is, kunnen zich aansluiten. Secretariaat:
Mevr. C. Donath, Koterhoek 32, 8332 CX Steenwijk, tel. 05210-14286

De KNNV organiseert ieder jaar ook een Biologisch Werkkamp voor het Onderwijs. Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot mevr. A.
Gortzak-Wals, Ruthardlaan 31, 1406 RR Bussum, tel. 02159-12071 of tot het Bureau der Vereniging.

De Algemene Kampeer Commissie organiseert jaarlijks ongeveer 20 kampen van Hemelvaartsdag tot in de winter. Ze worden in een
speciate „Kampnatura" aangekondigd. Secretariaat: Ina Hermans-Noorden, Usselwaard 10, 2904 SP Capelle a/d IJssel, tel. 010-506079.

De Algemene Reis Commissie organiseert natuurhistorische reizen naar het buitenland. Deze worden in een speciale „Reisnatura"
aangekondigd. Secretariaat: G. Middelman, Leeuweriklaan 40, 2691 CM 's-Gravenzande, tel. 01748-15469.

De Hollandse Kampeergroep organiseert korte weekendkampen in een meer sportieve stijl. Secretaris: Heleen Sissingh, Joz.lsraëlsln. 194,
Rijswijk, tel.: 070-996552.

De Landelijke Jongeren staan open voor leden van de KNNV van 20 tot 30 jaar. Ze organiseert het hele jaar door een aantal activiteiten en
heeft een eigen orgaan „Nika". Adres: Henk Schobben, secr., Jacob de Graeflaan 123, 1181 DM Amstelveen: tel. 020-435562.
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De KNNV, opgericht op 27 december 1901, heeft op dit ogenblik 53 afdelingen, verspreid
over het land. Het aantal leden bedraagt ruim 9500. Doel van de vereniging is het verbreiden
van de kennis van de natuur in de ruimste zin van het woord en het medewerken aan de
bescherming van natuur en landschap door het voeren of steunen van acties die hierop zijn
gericht.

Men kan óf lid zijn van een der afdelingen öf algemeen lid. Nadere bijzonderheden verschaft
het Bureau van de KNNV (adres zie onder). Door de afdelingen en de uit enige afdelingen
gevormde gewesten worden o.a. lezingen en excursies georganiseerd. Landelijk worden er
verscheidene evenementen verzorgd door werkgroepen en commissies (zie achterzijde
omslag).

De Vereniging geeft het blad Natura uit, dat de leden gratis ontvangen. De onder de KNNV
ressorterende Stichting Uitgeverij geeft een serie WETENSCHAPPELIJKE MEDEDELINGEN
en een NATUURHISTORISCHE BIBLIOTHEEK uit.

Opzegging van het lidmaatschap of abonnement vóór 1 november: algemene leden bij
Bureau Hoogwoud; afdelingsleden bij secr. afdeling.

KOPIJAANWIJZINGEN: Kopij éénzijdig getypt met een linkermarge van 5 cm en een regelafstand 1V2. Nederlandse namen van planten
en dieren met een kleine letter beginnen; wetenschappelijke namen onderstrepen. Literatuur-aanhalingen in de tekst als volgt „volgens
Jansen 1984" of „(Jansen, 1984)", In de literatuurlijst: naam en voorletters auteur, jaar, titel, tijdschrift nummer en bladzijde. Voor
illustraties komen in aanmerking: zwart-wit foto's en tekeningen in Oostindische inkt. Van kleurendia's moeten zwart-wit afdiukken
worden gemaakt. We adviseren daarvoor zelf te zorgen, maar ook kan de redactie dat laten doen. Twee kopieën van tekst en
tekeningen opsturen. Bijschriften niet in de originele tekst maar in de kopie. Kopij-papier en een stencil met nadere aanwijzingen voor
het maken van kopij zijn bij bovenstaand redactie-adres aan te vragen. Kopij èn advertenties voor een bepaald nummer moeten binnen
zijn vóór de 15e van de voor-voorafgaande maand (dus voor het juninummer vóór 15 april). Overneming van artikelen in overleg met de
eindredacteur.

BUREAU VAN DE KNNV: secretaresse mevr. N. Jansma-Rezelman, Burg. Hoogenboomlaan 24, 1718 BJ Hoogwoud; tel. 02263-1445.
Hier kan men terecht voor: inlichtingen betreffende de vereniging, aanmelding als lid of als abonnee op Natura, bestellingen van
Wetenschappelijke Mededelingen, nummers uit de Natuurhistorische Bibliotheek en andere uitgaven van de Stichting Uitgeverij en voor
losse nummers van Natura. Alle bestellingen door overschrijving van het verschuldigde bedrag op postrekening 13028 t.n.v. Bureau KNNV
te Hoogwoud. Voor prijzen zie de advertentie elders in dit nummer. Geef duidelijk aan wat u wenst!

Abonnementen op NATURA: Nederland en België ƒ 27,50 per jaar, overige landen ƒ 42,50 per jaar.
Losse nummers ƒ 3,00; dubbele nummers (meer dan 28 pagina's tekst) ƒ 4,25 inclusief porto.
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Voorwoord

Soms zijn aankondigingen iets te
voorbarig. De recensie van de
Nederlandse oecologische flora,
deel 1, die wij voor deze Natura
hadden aangekondigd, zal helaas
pas in het meinummer kunnen
verschijnen. De griep speelde
ons parten.
Als doekje voor het bloeden
vindt u in deze Natura 2 aquarel-
len van Rein Westra uit de oeco-
logische flora. Ze werden door
hem welwillend ter beschikking
gesteld. Ook bij de recensie kunt
u volgende maand nog enkele
fraaie illustraties uit deze flora
verwachten.
We hopen dat we uw geduld niet
al te veel op de proef stellen.
Op pagina 41 van de vorige Natu-
ra zijn de beide kolommen tekst
verwisseld. Als u rechtsboven be-
gint te lezen en daarna de linker-
kolom, leest u de tekst in de juiste
volgorde.

Alfons Vaessen

Dubbelloof {Blechnum spicant),
(aquarel: Rein Westra; uit Neder-
landse oecologische flora, deel 1)
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De roggelelie (= oranjelelie, Lilium
bulbiferum croceum) op de essen van
Gieten en Bonnen

door Fred Bos

Van de inheemse leliën des velds is de roggelelie één van de merkwaardigste. De roggelelie; is
een prachtige plant die nog steeds tot de verbeelding spreekt.
In het eerste deel van de Atlas van de Nederlandse flora (1) zijn op het verspreidingskaartje van
de oranjelelie concentraties van vroegere vindplaatsen te zien op de Hondsrug in Drente en
rondom Vlagtwedde in Westerwolde. Vondsten sinds 1950 worden uit deze gebieden echter
niet aangegeven, wél van de Veluwerand. De laatste vondst in Drente zou dateren van 1911
en werd gedaan bij Gieten (2).

Oude vondsten bij Gieten

De oudste vermeldingen van het voorkomen van de
roggelelie bij Gieten dateren uit het midden van de
19e eeuw en zijn afkomstig van ACKER STRATINGH
(4) en van VAN HALL (5). HEIMANS (6) schrijft in zijn
artikel over zijn excursie naar Noord-Drente over
het voorkomen van de in deze streken als „roggele-
lie" aangeduide oranjelelie (Lilium bulbiferum cro-
ceum) op de es van Gieten. Uit zijn verhaal valt niet
op te maken waar de exacte vindplaats is. Ook
schrijft hij niets over aantallen.
VELDHUIZEN (7) schrijft over het voorkomen van de
roggelelie, onder meer op de essen van Gieten.
Ondanks herhaalde bezoeken, gedurende vijf-
entwintig jaar, heeft hij deze lelie echter nooit kun-
nen vinden.
In De Levende Natuur van 1920 (8) wordt de rogge-
lelie ook genoemd. Daar wordt wel over de omge-
ving van Gieten gesproken, maar het is niet duide-
lijk uit de tekst op te maken of deze op de Noordes
of een andere plaats tussen Gieten en Groningen is
gevonden. Er is slechts sprake van een enkele plant.
Al met al is het niet duidelijk waar de preciese
groeiplaats(en) van de roggelelie zich eertijds be-
vonden en het leek mij een goed idee om eens op
speurtocht te gaan.

De vroegere boer als florist . . .

Geboren en getogen in Gieten op de Hondsrug en
derhalve thuis in dit gebied, besloot ik om naast de
literatuurgegevens zoveel mogelijk mondelinge ge-
gevens van oudere boeren te verzamelen. De be-
langrijkste informant was mijn vader, die zelf boer

was in Gieten. Zijn kennis van de omgeving, de
ontwikkeling van het gebied en de bodem vormde
een belangrijke steun bij mijn speurtocht naar de
groeiplaatsen van de roggelelie.
In totaal hebben we vier vindplaatsen kunnen loka-
liseren, waarvan er twee in Gieten en twee in Bon-
nen lagen.

Vindplaatsen bij Gieten: Noordes en Zuides

De meeste informatie heb ik over de twee vind-
plaatsen in Gieten, omdat deze aan mijn vader goed
bekend waren. Indedertiger jaren heeft hij nog wel
roggelelies omgemaaid bij de roggeoogst op het
perceel Lemziedakkers (3) op de Noordes. De bol-
len bleven in de grond achter. Niemand nam eer-
tijds een schop mee om de bollen uit te graven en
deze in de voortuin te planten. Bovendien gaf het
geen pas om de te velde staande rogge in te lopen
om de bollen uit te graven. Een enkele keer, als de
rogge was platgeslagen, kon het gebeuren dat de
niet platgeslagen en boven de rogge uitstekende
roggelelies werden uitgegraven. Het is dan ui-
teraard niet de meest geschikte tijd om de bloeiende
planten te verplaatsen en dit verklaart misschien
ook de opmerking in een ingezonden brief in De
Levende Natuur van 1920 (8) dat de lelies niet
„mak" waren te maken.
Op de Lemziedakkers zaten de bollen royaal onder
de ondiepe ploegvoor (±12 cm), zodat ze ook in het
najaar niet bij het ploegen boven de grond kwamen
of verplaatst werden. Dit in tegenstelling tot de
opmerking van ZONDERWIJK (1) dat het ploegen als
een verspreidingsmechanisme zou werken. Inmid-
dels is de gehele Noordes - waaronder bewonings-
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sporen uit de 2e eeuw werden aangetroffen (10) -
volgebouwd met woningen. Daarmee is deze vind-
plaats verdwenen.
Op de Zuides werden in de winter van 1952 egalisa-
tiewerkzaamheden verricht ten behoeve van de
aanleg van het sportveldencomplex ,,De Goorns".
Bij deze werkzaamheden, waarbij onze belangrijk-
ste informant betrokken was, moest de hoogste es-
kop afgegraven worden en hierbij werden ook rog-
gelelies uitgegraven. De hier aangetroffen bollen
heeft mijn vader in zijn tuin gepoot. Van deze popu-
latie sieren ook enkele planten mijn Winterswijkse
tuin en een leliekweker probeert thans met dit,,au-
tochtone" Drentse materiaal verder te kweken.
Overigens is het opmerkelijk, dat er bij deze egali-
satiewerkzaamheden op de Zuides ook archeologi-
sche vondsten gedaan zijn. Hierover is nooit iets
gepubliceerd, eenvoudig omdat deze vondsten - uit
vrees dat het werk stilgelegd zou worden en men dit
inkomen niet kon missen - nooit gemeld zijn. Als
kind heb ik er nog potscherven verzameld, de ove-
rige vondsten, waaronder stenen bijlen, werden
door de vinders meegenomen en rusten nu mis-
schien nog in onbekende „particuliere verzamelin-
gen" . . .

Vindplaatsen bij Bonnen: Holtakkers en Grote
Kamp

De twee andere vindplaatsen liggen op het perceel
Holtakkers op de Varik en op de Grote Kamp ten
zuiden van Bonnen. Op de Grote Kamp is de rogge-
lelie nog in het begin van de zestiger jaren door mijn
vader aangetroffen. Toen ik er zelf ging zoeken, was
de rogge net gemaaid en was het onmogelijk om de
afgemaaide leliestengels in de stoppelakker terug te
vinden.

De roggelelie als tuinplant in Gieten en Bonnen

Op mijn verzoek heeft mijn vader in het voorjaar
1984 bij oude boerderijen en huizen naar de „ech-
te" roggelelie gezocht. Er werd daarbij vooral geke-
ken bij huizen waar vroeger mensen woonden die er
aardigheid in hadden om wilde planten in hun tuin
uit te zetten. Bij een paar huizen, waar de lelie
ongetwijfeld aangeplant moet zijn, bleek deze ver-
dwenen, omdat de nieuwe bewoners niet alleen het
huis, maar ook de tuin renoveerden.
Bij deze speurtocht diende het eigen leliemateriaal

Beschrijving roggelelie (Lilium bulbiferum
var. croceum; syn. L. bulbiferum ssp.
croceum en L. croceum)

Plant ca. 40 cm hoog, dicht bebladerd, zon-
der broedknolletjes, met aan de top van de
stengel één of enkele, ongeveer recht-
opstaande, trechtervormige, oranje bloe-
men. Stengel 20-90 cm lang. Bladeren ver-
spreid, (lijn-)lancetvormig, tot ca. 8 cm lang
en ca. 1,5 cm breed, met 3-7 nerven; broed-
knolletjes in de bladoksels vrijwel altijd ont-
brekend (in tegenstelling tot de var. bulbife-
rum en vele verwante cultivars). Eindelingse
bloeiwijze bestaand uit l-3(-5), niet geuren-
de bloemen. Bloembladeren ca. 6 (4-8) cm
lang en ca. 2,5 x zo lang als breed, naar de
basis toe versmald en aan de top stomp, met
donker-bruine, behaarde vlekken aan de
binnenzijde.
Bloeitijd juni-juli.

Dr. J. H. letswaart,
Biologisch Laboratorium Vrije Universiteit,

De Boelelaan 1087,
Postbus 7161,

1007 MC Amsterdam De lelie van de Drentse roggevelden Lilium bulbife-
rum L. (Tek.: E. Heimans)
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als toetssteen wanneer echte roggelelies van culti-
vars of andere ondersoorten onderscheiden moes-
ten worden. In twijfelgevallen werd de bewoner van
het huis naar de herkomst van de bollen gevraagd.
Uiteindelijk bleek de roggelelie in Bonnen nog in
twee boerentuinen te groeien. De bollen bleken
afkomstig van het perceel de Holtakkers op de Va-
rik.

Herkomst van de roggelelie en zijn milieu

Het zwaartepunt van de verspreiding van deze lelie
ligt in Centraal Europa; in de Flora Europaea (26)
wordt de plant zelfs als een endemische soort voor
Europa beschouwd. Behalve in ons land komt de
soort ook verspreid voor in de Noordwestduitse
Laagvlakte. Recent is daar echter nog slechts één
vindplaats bekend en wel in een wegberm bij Pen-
nigbüttel ten noordoosten van Bremen. Dit is ech-
ter een secundaire standplaats; het zand waarmee
de berm is opgehoogd, is afkomstig van een akker
waarvan de lelie al bekend was (mond. med. prof.
H. CORDES, Bremen).
In het herbarium van de Koninklijke Plantentuin in
Meise (België) is geen materiaal uit België aanwezig
(27).
In de Atlas van de Nederlandse Flora (1) staat:
„Oorspronkelijk zal Lilium bulbiferum een verwil-
derde sierplant zijn geweest". Gezien de armelijke

De verspreiding van de roggelelie (Lilium bulbiferum
subsp. croceum) in Nederland. • = uurhok waarin de
soort sinds 1950 is aangetroffen; • = uurhok waarin
de soort alleen vóór 1950 is aangetroffen.

levensomstandigheden in vorige eeuwen - Drente
was geen volwaardig gewest in de Republiek der
Zeven Verenigde Nederlanden - dringt zich de
vraag op wie dit weelde-artikel dan wel in de armste
provincie van ons land heeft binnengebracht. Dren-
te was een boerengewest zonder adel van betekenis.
De eerste vondst was in 1853 bij Zuidlaren, in een
tijd waarin de aardappelziekte voor miljoenen Eu-
ropeanen de aanleiding vormde om naar de „nieu-
we wereld" te emigreren . . .
Er zou een verband kunnen bestaan tussen de eeu-
wenoude bewoning en agrarische activiteiten in dit
gebied. De vondst van artefacten op de Noord- en
Zuides wijst erop, dat dit gebied al vroeg door pre-
historische landbouwers in gebruik genomen is.
Maar dit hoeft nog niet te betekenen, dat het gebied
sindsdien ook continu bewoond geweest is. (15, 16)
Uit toponiemenonderzoek van TIMMER (17) blijkt
wèl, dat denamen van de vindplaatsen öf akkers uit
de directe omgeving van de groeiplaatsen al in 1641
bekend waren en dat Gieten vroeger westelijker
heeft gelegen dan nu het geval is. Vergelijking met
de bodemkaart (schaal 1:50.000) leert al snel, dat
deze kaart niet gedetailleerd genoeg is om de klein-
ste - voor boer èn plantengroei wèl belangrijke -
verschillen in kaart te brengen. In dit geval kunnen
we daarom maar beter afgaan op de agrarische erva-
ringswetenschap van de al eerder aangehaalde
Drentse boer.

Alle vier vindplaatsen liggen op de hoge, droge
esgronden waar de bollen ook 's winters boven de
grondwaterspiegel liggen'. (Deze relatief hoge en
droge ligging maakte deze plaatsen ook zo geschikt
voor de prehistorische landbouwers). Bij schraal
winterweer waren de kale essen erg gevoelig voor
verstuiving.
HARMTIESING (11) noemt van de droogste roggeak-
kers o.a. de volgende onkruiden: korenbloem,
vroeghaver, witbol, veldzuring en schapezuring.
Dit duidt, ondanks de potstalbemesting, niet op
grote voedselrijkdom van de bodem (25). TIESING
beschreef vooral het gebied van Drouwen en Bor-
ger, resp. 6 en 10 km ten zuiden van Gieten. Hoewel
de roggelelie ook van Borger bekend is, heb ik in
zijn geschriften geen verwijzingen naar deze lelie
kunnen vinden. Dit is opmerkelijk, want TIESING
was een uitstekend waarnemer.

Een overzicht van de vondsten

Tenslotte een overzicht van de vondsten van de
roggelelie in Nederland, dat wellicht als aankno-
pingspunt kan dienen voor verder onderzoek.
Uit Drente is in het Rijksherbarium materiaal aan-
wezig van Zuidlaren (1853), Vries (1855), Gieten
(1865, 1878), Gieterveen-Gieten (1911) en Gassel-
temijveen(1898). Daarnaast vermeldt ACKERSTRA-
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TINGH (4) als vindplaatsen nog Rolde en Borger. Hij
beklemtoont het voorkomen op essen met perma-
nente roggebouw. De lokale naam roggelelie is in
dit verband veelzeggend. VAN HALL (5) zag de lelie
„op 12 Julij 1853 in groote menigte bloeijend op de
es te Zuidlaren (Drenthe), vooral tusschen de win-
terrogge, maar voor een gedeelte ook tusschen de
zomerrogge. De hoeveelheid daarvan was zoo aan-
zienlijk, dat enkele deelen dier roggevelden op een-
en afstand er geheel oranje-rood van uitzagen". Dit
laatste staat in tegenstelling tot berichten dat de

plant vaak niet bloeit (18; verscheidene exemplaren
in het Rijksherbarium missen bloemen). F. A. DES
TOMBE vermeldt op het etiket bij de planten, die hij
tussen Gieterveen en Gieten (= bij Bonnen?) ver-
zamelde: „Langzamerhand wordt deze lelie uitge-
roeid".

In Westerwolde is de roggelelie verzameld bij Onst-
wedde (vóór 1858) en Vlagtwedde (1899). Volgens
ivoN-gegevens van W. W. SCHIPPER kwam zij in 1904
nog op verscheidene plaatsen in het dal van de
Ruiten A voor, van Ellersinghuizen tot bij Wedde.
Maar „hoewel deze plant aldaar nog op een vijftal
essen voorkomt, wordt ze er toch minder, omdat
men ook daar de roggebouw met dien van aardap-
pels gaat afwisselen. Bij het rooien der aardappels
worden de bollen, die men in handen krijgt verwij-
derd. Bij de bewoners van Vlachtwedde heerscht de
meening dat deze lelies afkomstig zijn van een oud
kasteel, dat bij het dorp zou gestaan hebben en
waarvan grond bij de slooping over de essen heen
gebracht zou zijn" (19).

Buiten Drente en Westerwolde waren er enige ver-
spreide vindplaatsen in het Subcentreurope district.
Zo is er een oude opgave voor Ootmarsum (5, 20)
en een recentere vermelding voor Doenrade in
Zuid-Limburg, waar de plant in een permanente
roggeakker groeide en omstreeks 1943 werd uitge-
roeid (21). Aan de Veluwezoom is de roggelelie
aangetroffen bij Beekbergen (22) en in blijvende
roggevelden langs de spoorlijn - dat wil zeggen op
de rand van het IJsseldal - bij Spankeren (23) en De
Steeg (24). Dat de plant op haar laatste „wilde"
groeiplaats bij Spankeren in 1973 door wegverbre-
ding verloren zou zijn gegaan (1, 25) is niet aanne-
melijk: de in 1972 waargenomen planten groeiden
vlak bij de spoorlijn en er is ook nog een melding uit
1974 (22).

Oproep tot medewerking

Al met al kan vastgesteld worden, dat onze speur-
tocht naar de roggelelie - niet in het minst door de
autochtone bijdragen! - het nodige heeft opgele-
verd. Er blijven echter ook nog de nodige vragen
met betrekking tot de herkomst en . . .huidige ver-
spreiding bestaan. Het lijkt zinvol om ook op ande-
re plaatsen waar de roggelelie eertijds voorkwam en
mogelijk nóg voorkomt de situatie eens in kaart te
brengen.
Juist waar men bij een inventarisatie van de roggele-
lie erg veel steun kan ondervinden van zegslieden
ter plaatse is het gewenst om deze gegevens in de
komende jaren te verzamelen; het betreft zonder
uitzondering 65-plussers die nog over informatie
van belang beschikken.
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Vindplaatsen van de „roggelellie"
in de omgeving van Gieten, gekar-
teerd in twee fasen van de land-

Topografische kaart verkend in
1853

Graag houd ik mij aanbevolen voor toezending van
dergelijke gegevens.
Indien de zó verzamelde informatie daar aanleiding

toe geeft, kan er misschien in een volgend Natura-
artikel een overzicht worden gegeven van de op-
gang, bloei en neergang van de roggelelie.

Adres van de schrijver:
Bocholtsestraat 49,

7102 BT Winterswijk

Noot 1

In tegenstelling tot wat HEIMANS beweert komt de
roggelelie niet voor op de zwaardere keileemhou-
dende gronden. Op deze vochtige(r) gronden vin-
den we een andere beroemdheid van de Hondsrug,
namelijk de bosgeelster (Gagea luted), die hier haar
hoogste verspreidingsdichtheid binnen Nederland
bereikt en op beschaduwde bermen en aan bosran-
den voorkomt.

In Gieten is de bosgeelster vrij algemeen in de be-
bouwde kom (ook bij mijn ouders in de tuin) en ook
bekend van twee plaatsen op de Grote Kamp, in één
geval zelfs samen met de schedegeelster {Gagea
spathacea). (12; 13; 14.)

Drs. E. J. WEEDA stelde op mijn verzoek het over-
zicht van vondsten samen en dr. J. H. IETSWAART
maakte de beschrijving van de roggelelie, waarvoor
mijn hartelijke dank.
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De spin Segestria bavarica

doorAug. Verbruggen

In Natura van september 1984 stond een artikel over deze spin, geschreven door E. PELLERS

en M. VOSSEN. Naar aanleiding daarvan zond AUG. VERBRUGGEN een aantal dia's die hierbij
worden afgedrukt en die hij vergezeld deed gaan van de volgende toelichting. Voor cie
verklaring van de vaktermen wordt verwezen naar figuur 2 in het boven genoemde artikel en
naar de „uitleg" aan het einde daarvan.

Verontschuldig mij voor deze late reactie, maar ik
ben juist bezig met het maken van een diareeks over
de Dysderidae en ik dacht dat enige foto's welkom
zouden zijn. Daarom heb ik gewacht tot bepaalde
dia's in mijn bezit waren.*
Segestria bavarica huist beneden in de tuinmuren.
Aanvankelijk meende ik dat het Segestria senocula-
ta was, maar toen ik de heer Kekenbosch leerde
kennen heeft die ze voor mij gedetermineerd en
toen bleek het Segestria bavarica te zijn. Intussen
ben ik ook wat wijzer geworden en nu weet ik dat
deze spin gemakkelijk te herkennen is aan de bij-
zonder karakteristieke rugtekening.
Het opithosoma heeft een vaalgrijze kleur, de zwar-
te rugvlek bestaat uit een korte basale streep ge-
volgd door een gelobde band. In het midden der
lobben zit een lichtgekleurde vlek. Bij de mannetjes
kunnen die vlekken smal zijn zodat het lijkt alsof er
een licht gekleurde band door de lobben heen loopt.
De laatste lobben lopen enigszins chevronachtig uit.
Naast deze rugvlek lopen enige rijen zwarte stip-
pen. Zowel de carapax als het opisthosoma zijn zeer
sterk behaard. Segestria's behoren tot de zoge-

noemde haplogyne spinnen: de vrouwtjes hebben
geen epigyne. Aan de mannelijke palp is het cyrn-
bium weinig ontwikkeld en laat de bulbus volledig
vrij. Deze bulbus loopt uit op een spitse embolus die
bij S. bavarica naar de punt toe een vorkje draagt.
De meeste exemplaren die ik (levend) gemeten
heb, hadden een lengte van ongeveer 12 mm.
Vrouwtjes zijn soms iets groter. Het kleinste exem-
plaar was een mannetje van 10 mm. Mannetjes
hebben opvallend langere poten dan de vrouwtjes.
Bij ons woont S. bavarica in gaten en spleten van
een bakstenen muur, maar ook tussen de voegen
van een betonnen scheidingsmuur. De stevig ver-
ankerde woonhuizen lopen trechtervormig uit en
vanaf de trechterrand vertrekken in alle richtingen
signaaldraden. Waar de holte niet diep genoeg is
weeft de spin een stuk kous buitenop. Men kan de
spin dan soms dwars door het spinsel heen zien
zitten.

's Nachts zit de spin in de trechtermonding, de drie
naar voren gerichte potenparen rusten op de trech-
terrand of op de signaaldraden. De dieren zijn zeer
lichtgevoelig, het directe licht van een zaklamp is

Segestria bavarica, vrouwtje. De
rugtekening is zeer karakteristiek.
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Segestria bavarica cf let op de lan-
ge poten.

voldoende om ze terug in hun woonhuis te jagen.
Het systeem doet misschien primitief aan maar het
werkt prima! Zodra een prooi een van de signaal-
draden beroert schiet de spin feilloos in de goede
richting naar buiten, en slaat haar machtige chelice-
ren in de buit. Als het gif na enige tijd begint te
werken trekt ze zich met haar prooi in haar woon-
buis terug.
Hier bestaat die prooi hoofdzakelijk uit pissebed-
den en oorwormen, maar ook hooiwagens en ande-
re spinnen, zelfs soortgenoten, worden niet ver-
smaad.
S. bavarica is dus wel degelijk een jachtspin en in
tegenstelling met wat men zou denken zeer levendig
en zelfs agressief.
Overdag komt de spin zelden buiten, maar in de
namiddag van 27 augustus liepen twee graafwespen
(Pompilus sp.) op de hun eigen zenuwachtige ma-
nier over de zonbeschenen muur waarin de Sege-
stria's huizen, en toen een van de wespen op de

trechter van een woonhuis belandde kwam de spin
plots dreigend te voorschijn met opgeheven voor-
poten en wijdopen cheliceren. Een ogenblik scheen
alles te verstarren, toen schoot de spin opeens naar
buiten, greep de wesp tussen haar machtige chelice-
ren en verdween er mee in haar woonhuis.
Het ganse jaar door vind ik volwassen exemplaren.
Mannetjes gaan wel aan het zwerven, om voor de
hand liggende redenen trouwens. Overdag zitten ze
dan ergens ingesponnen b.v. in een voeg, maar ook
vrouwtjes zwerven wel eens rond, vermoedelijk op
zoek naar een grotere woongelegenheid.
Als deze spinnen verontrust worden laten ze zich
doorgaans recht naar beneden vallen. Ik vang ze
dan op in een beugelvormig netje dat ik met de
platte kant tegen de muur houd. Om ze te meten
jaag ik ze dan met een zacht penseeltje in een dun
glazen buisje. Deze Segestria's zijn zo agressief dat
ze zich vaak in de penseelharen vastbijten en die
niet meer loslaten! Zo kunnen ze dan gemakkelijk

Zo zit Segestria bavarica aan de
ingang van haar woonbuis.
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Waar de holte niet diep genoeg is spint ze een stuk
woonbuis buitenop.

verplaatst worden. Er is dan wel een tweede pen-
seeltje nodig om ze „af te strijken".
Er is praktisch geen verschil in uiterlijk en grootte
tussen de twee geslachten, uitgezonderd dan wat de
langere poten van de mannetjes betreft. In hoeverre
die langere poten ook functioneel zijn weet ik niet.
Dysderidae paren op een nogal ongebruikelijke ma-
nier: het mannetje schuift langs voor onder het
opisthosoma van het vrouwtje, en bij het geslacht
Dysdera waarvan de mannetjes ook langere poten
hebben, houdt het mannetje tijdens de paring het

Segestria bavarica 9 slaat een prooi.

vrouwtje met de twee eerste potenparen omstren-
geld. Maar of dit ook bij Segestria's het geval is weet
ik niet: ik heb de paring nog niet gezien zodat mijn
diareeks niet voltooid is. Mocht dit in de toekomst
het geval zijn, dan laat ik zeker iets weten.

Adres van de schrijver:
Zandpoortvest 18,

2800 Mechelen, België

' De dia's werden 's nachts genomen. De scherpstelling
gebeurde bij het strijklicht van een zaklamp. Bij recht-
streeks licht verdwijnen de spinnen direct in hun woon-
buis!

Het Dysdera crocata d" houdt tij-
dens de paring het 9 met zijn twee
eerste potenparen omstrengeld.



Een nieuwe inventarisatieronde?
Over de opzet van een particulier organisatiesysteem voor de inventarisatie
van de Nederlandse flora.

door Calijn Plate

De tweede inventarisatieronde voor de flora van
Nederland is in 1980 beëindigd en deel 3 van de
Atlas van de Nederlandse Flora nadert haar voltooi-
ing. Het wordt dan ook tijd ons te beraden over de
vraag óf er een derde inventarisatieronde moet ko-
men en hoe het veldwerk dan moet worden georga-
niseerd. Veel amateur-floristen zijn ongetwijfeld
weer bereid het aangename met het nuttige te ver-
enigen en willen dat de in het veld verzamelde gege-
vens bruikbare en zinvolle resultaten opleveren.
Het is dan ook noodzakelijk na te gaan aan welke
gegevens er in de toekomst behoefte zal zijn en op
welke wijze geïnventariseerd zal moeten worden.
Ook de wijze waarop de gegevens opgeslagen en
bewerkt moeten worden, komt daarbij aan de orde.
De verzamelde gegevens blijken steeds meer van
belang te zijn voor milieubeleid of de natuurbe-
scherming (DE GRAAFC.S., 1985). Daarbij zijn gege-
vens per uurhok (5 x 5 km) vaak ontoereikend en zal
vrijwel steeds aanvullend onderzoek nodig zijn.
Voor onderzoek naar de verspreiding van soorten is
deze oppervlakte-eenheid veelal ruim voldoende.
Wil men echter de verandering in samenstelling van
de flora nagaan of van bepaalde soorten een nauw-
keurig verloop in de tijd registreren - ter ondersteu-
ning van de natuurbescherming - dan is het noodza-
kelijk een kleinere oppervlakte-eenheid te kiezen
en dan is vaak niet alleen het aantal soorten maar
ook het aantal exemplaren van belang (VAN UZEN-
DOORN, 1985).

In Nederland zijn vele honderden mensen die regel-
matig of zeer regelmatig er op uit trekken om naar
plantjes te kijken. Velen van hen doen dit systema-
tisch en leggen de waarnemingen vast in hun notitie-
boekjes. Voor een deel zijn deze mensen georgani-
seerd in werkgroepen en verschijnen de
waarnemingen in lokale rapporten. Veel van deze
gegevens komen echter onder in een la terecht
waardoor zij ontoegankelijk voor anderen blijven.
Het wordt dan ook tijd te bekijken wat er met de
resultaten van het veldwerk gedaan kan worden om
daarmee de mensen die het veld in gaan te stimule-
ren de gegevens beschikbaar te stellen.
Voor de Atlas van de Nederlandse Flora is voor het
overgrote deel gebruik gemaakt van systematische
inventarisaties - op basis van blokken van 5 x 5 km -

uitgevoerd door amateur-floristen en gedurende de
laatste jaren ook door een aantal provincies. De
eerste inventarisatie-periode, dit is de periode
waarin heel Nederland floristisch in kaart is ge-
bracht, heeft een 50 jaar in beslag genomen, de
tweede periode kon na 30 jaar worden afgesloten.
Op grond van deze inventarisatiegegevens kunnen
conclusies worden getrokken over de veranderin-
gen in de flora die gedurende deze eeuw hebben
plaatsgevonden. Voor veel soorten is echter inmid-
dels de opgetreden verandering veel groter dan uit
vergelijking van de verspreidingsgegevens blijkt.
Dit komt onder meer doordat de gegevens over een
vrij lange tijd zijn verzameld en daardoor niet up to
date zijn. Ook kunnen aanzienlijke veranderingen
een tijd lang onopgemerkt blijven doordat per uur-
hok (25 km2) alleen registratie plaatsvindt van het
voorkomen van een soort ongeacht de aantallen per
soort.

Het is dus de vraag of er een landelijke derde inven-
tarisatieronde moet worden georganiseerd die iden-
tiek is aan de tweede, waarbij er weer een periode
van 30 jaar nodig zou zijn om ons land in zijn geheel
te inventariseren. Willen we dat onze veldgegevens
wat betekenen voor het milieubeleid en de natuur-
bescherming, dan gaat de behoefte meer in de rich-
ting van gegevens die:
- actueel zijn
- per blok van 1x1 km zijn verzameld
- op systematische en uniforme wijze zijn verza-

meld
- eventueel zijn ingedeeld per landschapselement

of biotoop
- eventueel van een bepaalde frequentie-aandui-

ding zijn voorzien.

Beschouwen we dit als een zeker gegeven dan zijn
er talloze mogelijkheden voor onderzoek te formu-
leren:
1. inventarisatie van de gehele flora, elke km2 zo

volledig mogelijk. Dit betekent echter niet dat
alle km-hokken van Nederland zo in kaart ge-
bracht zouden moeten worden (dat zijn er al
gauw 40.000!). Er zal moeten worden volstaan
met enkele km-hokken per uurhok. Of deze
hokken permanent zullen zijn of steeds zullen
wisselen, zal moeten afhangen van de opzet en
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Hondsviooltje (foto: Alfons Vaesson)

doelstelling van het onderzoek (voor Zuid-Hol-
land zijn destijds diagonalen gebruikt). Voor
sommige onderzoeken, de onder 1.2. genoemde
mogelijkheden, zullen er over een groter opper-
vlak gedetailleerde gegevens nodig zijn.
1.1 - gehele land
1.2 - bepaalde gebieden zoals bijvoorbeeld:

- grensgebieden van plantengeografi-
sche districten

- speciale biotopen (akkers, wegber-
men, slootranden)

2. inventarisatie van een gedeelte van de flora, bij-
voorbeeld:

- zeldzame en/of bedreigde soorten
- indicatoren
- andere soorten voortvloeiend uit be-

paald onderzoek b.v. bij opsplitsing
van een soort in ondersoorten

2.1 - gehele land
2.2 - bepaalde gebieden

Dit vraagt nogal wat van de inzet en medewerking
van de amateurs. Maar iedereen die in zijn eigen
gebied een zekere ontwikkeling waarneemt t.a.v.

een vooruit- of achteruitgang van soorten, zal zich
afvragen of deze tendens zich over het hele land
voortzet en of het een signaal is voor bepaalde ver-
anderingen in het milieu.
Om op dergelijke vragen een antwoord te kunnen
geven, is het nodig dat het verzamelen en bewerken
van de gegevens door een daartoe geschikte organi-
satie wordt gecoördineerd. Het ligt voor de hand
daarbij te denken aan een particuliere organisatie
zoals die ook voor een aantal diergroepen (o.a.
vogels) bestaat. Deze organisatie zal moeten steu-
nen op actieve amateurs in diverse regio's van het
land die bereid zijn binnen hun regio het veldwerk
te coördineren. Een landelijk coördinator draagt
zorg voor de algehele organisatie en voor de bege-
leiding van de amateurs. Hij/zij verzamelt via de
regionale vertegenwoordigers de gegevens en houdt
de volledigheid ervan bij. Op deze wijze kunnen de
gegevens centraal worden beheerd en ingevoerd in
de computer. Op deze wijze wordt de toegankelijk-
heid van de gegevens sterk vergroot, ook voor de
amateur zelf. Zo kan op vrij eenvoudige wijze elke
waarnemer die gegevens heeft opgestuurd door
middel van nieuwsbrieven worden geïnformeerd
over de stand van zaken. De eigen waarnemingen
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Bosaardbei (foto: Alfons Vaessen)

kunnen zo getoetst worden aan die van anderen en
ook kan de voortgang van het project nauwkeurig
worden gevolgd. Om de bruikbaarheid van de gege-
vens te vergroten zal er overleg en samenwerking
moeten komen met andere instanties die floristische
gegevens verzamelen, zoals bijvoorbeeld het Rijk
of de provincies, zodat de diverse onderzoekspro-
jecten op elkaar kunnen worden afgestemd.
Een dergelijk systeem roept evenwel de nodige vra-
gen op:
- wat is de beste organisatievorm?
- is de floristische kennis voldoende en zo nee wat

kan daar aan worden gedaan?
- hoe komen de benodigde financiële middelen be-

schikbaar?
- hoe gaat de concrete taakverdeling er uitzien?
- hoe wordt de verstrekking van gegevens aan der-

den geregeld?
- hoe worden de gegevens bij voorbeeld bij de zeer

zeldzame soorten „beveiligd"?

Het zal duidelijk zijn dat veldgegevens te belangrijk
zijn om onder in een la te laten liggen. Het ligt in de
bedoeling om de opzet van een particulier organisa-
tiesysteem nader uit te werken. Het wordt dan mo-
gelijk de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de
gegevens sterk te vergroten.
Binnenkort hoop ik hierop terug te kunnen komen.

Adres van de schrijver:
Calijn Plate,

medewerkster afd. Natuurlijk Milieu van het
Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg
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Let eens op de kamperfoeliebloesemmot

doorA. van Frankenhuyzen*

Bij de Plantenziektenkundige Dienst in Wagenin-
gen komen dagelijks inzendingen binnen van o.a.
door insekten aangetaste planten of delen van plan-
ten. Gewoonlijk wil de inzender weten welke insek-
tesoort de schade heeft veroorzaakt en hoe men
deze kan voorkomen.
In 1984 zond een tuinbezitter uit Hardegarijp ons
een bloeitop van zijn kamperfoelie toe met de vraag
of wij de oorzaak van het verdrogen van de nog niet
ontloken bloemknoppen zouden willen vaststellen.
Volgens de inzender had de vijf a zes jaar oude
kamperfoelie van vier meter hoog nog nooit ge-
bloeid. Wel werden elk jaar bloemknoppen ge-
vormd, die echter steeds vóór de bloei afvielen. Hij
had in een bloemkroon een rups aangetroffen en bij
de inzending gevoegd.
Wij kweekten het rupsje uit. Nadat de rups was
verpopt verscheen er een mot die wij determineer-
den als Alucita hexadcictylci (L.), waarvoor ik de
Nederlandse naam „kamperfoeliebloesemmot"
zou willen voorstellen.
In ,,De vlinders van Nederland - Microlepidoptera
systematisch beschreven" van P. C. T. SNELLEN
(Leiden 1882) vonden wij enkele interessante de-

* Plantenziektenkundige Dienst Wageningen

tails over de levenswijze van deze soort: „Vliegt in
Julij en weder van het laatst van Augustus tot in het
voorjaar. De rups wordt in Junij en weder in Augus-
tus volwassen gevonden. Zij leeft op kamperfoelie,
voedt zich met de geslachtsdeelen der nog on-
geopende bloemen en is vuilgeel, voor de verande-
ring vleeschkleurig (verandering = verpopping
A.v.F.) Pop bruingeel. Zeer verbreid en niet zeld-
zaam."
Om deze gegevens te toetsen en nadere details te
verkrijgen over de fenologie van deze mot heb ik in
1985 in mijn woonplaats Wageningen en omgeving
naar motten, eieren en rupsen gezocht. Bij deze
inventarisatie bleek, dat ook hier gekoppeld aan het
talrijk voorkomen van A. hexadactyla verscheidene
kamperfoeliestruiken nog nooit hadden gebloeid.
Bij mijn eerste waarneming in mei werden de mot-
ten op verscheidene plaatsen waargenomen. Zij
vlogen tijdens de avondschemering. Begin juni wer-
den eieren gevonden. Zij waren op de bloemknop-
pen afgezet, in aantal variërend tot 15 bijeen. In
sommige gevallen waren de eieren op elkaar afge-
zet.
Half juni kwamen de eieren uit en boorden de rups-
jes zich in de bloemknoppen naar binnen. Eerst
werden de helmknoppen uitgevreten, maar ook de

Alucita hexadactyla - vlinder
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Eieren Bloemkronen met door de rups veroorzaakte gaten

stampers moesten het ontgelden. Vervolgens liepen
zij nog enkele malen over naar wat verder ontwik-
kelde bloemen die eveneens geheel werden uitgege-
ten. Opvallend was dat de rupsen veel uitwerpselen
op de vreetplaatsen achterlieten. Door deze vreterij
kwamen de bloemen niet tot ontwikkeling maar
vielen voortijdig, in verdorde toestand, af.
In juli en augustus werden wederom motten waar-
genomen en op de in die periode gevormde bloem-
knoppen bleken eieren te zijn afgezet. De rupsjes
hieruit ontwikkelden zich in september. Deze rup-
sen hebben uiteindelijk de overwinterende motten
opgeleverd.
Door deze waarnemingen uit te voeren konden de
door SNELLEN gepubliceerde gegevens over de fe-
nologie van de mot, worden bevestigd.
De soort blijkt in Wageningen en omstreken even-
als in Hardegarijp talrijk voor te kunnen komen.
Hoe het verspreidingspatroon in de rest van ons
land is weten wij echter niet.
Om inzicht in deze verspreiding te verkrijgen, zal
enige hulp van de lezers zeer op prijs worden ge-
steld. De bezitters van kamperfoelie zouden mij een
groot genoegen doen mij te berichten of het insekt
wellicht ook in hun struiken is voorgekomen. De
aanwezigheid van de mot is nl. gemakkelijk vast te
stellen aan het beschadigingsbeeld. Uitgevreten
knoppen en bloesems wijzen op de aanwezigheid
van de 3 a 4 millimeter grote rupsjes, die in de loop
van hun ontwikkeling van wit naar rose verkleuren.
Kortom, als uw kamperfoelie wel knoppen vormt,
maar niet optimaal bloeit, zal ik daarvan graag op
de hoogte worden gesteld.
Verzamelaars van deze groep motten zouden mij
een plezier kunnen doen door op te geven van welke

plaatsen en op welke data zij in de loop der jaren
Alucila hexadaclyla hebben verzameld.

Adres van de schrijver:
Jagerskamp 113,

6706 EK Wageningen

Verwoeste bloem met rups.
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Waarnemingen en reacties van lezers

Een koraalvormige winterhoutzwam

Tijdens een excursie op 12 januari 1986 met de
afdeling Helmond trof ik een merkwaardige vorm
van een winterhoutzwam (Polyporus brumalis) aan.
De vondst werd gedaan in het boscomplex „De
Stiphoutse bossen", ten noordwesten van Helmond
(kilometerhok 51.36.25). Het weer was voor de tijd
van het jaar vrij zacht met een temperatuur van
ongeveer 5 °C. Dit in tegenstelling tot een korte
koudeperiode met enige sneeuwval in de week
voorafgaande aan de excursie met temperaturen tot
-8°C.
De koraalvormige vruchtlichamen groeiden op een
op de bosbodem liggende dode tak. Gelet op de
structuur van de bast betrof het vermoedelijk een
tak van Primus padus. Behalve de koraalvormige
exemplaren groeiden er nog een zevental normale
en goed ontwikkelde vruchtlichamen op het hout,
die als winterhoutzwam konden worden gedetermi-
neerd.
Ik heb de in vorm afwijkende vruchtlichamen mee
naar huis genomen om ze gedetailleerder te kunnen
bestuderen. Verder heb ik de mij ter beschikking
staande literatuur geraadpleegd, waarbij ik nergens
een beschrijving van deze vorm heb aangetroffen.
Dit verhoogde mijn nieuwsgierigheid.
Resultaat van het macroscopisch onderzoek: Het
betrof drie vruchtlichamen, die min of meer op
dezelfde plaats op/uit het substraat groeiden en die
op de raakvlakken met elkaar vergroeid waren. De
steel was geel-oker van kleur, naar de basis over-
gaand in bruingeel. Aan de bovenzijde van de stelen
bevonden zich diverse vertakkingen c.q. lobben:
respectievelijk 4, 5 en 3 lobben per steel. Deze
vertakkingen waren grijs-oker van kleur en fluweel-

achtig fijn wit behaard. Onder de top van de vertak-
kingen was op sommige plaatsen de aanzet voor de
ontwikkeling van poriën te zien, onregelmatig van
vorm en grootte en eveneens fijn behaard. Bij het
doorsnijden van een lob bleek dat het vlees in de
kern wit en aan de rand grijs was. Boven in een
dergelijke lob tekende zich een gelaagde structuur
af, kennelijk een soort hoedhuid in aanleg.
Bij microscopisch onderzoek werden geen sporen
aangetroffen maar wel enige kegelvormige cellen,
waarschijnlijk cystiden.
Bij mijn literatuuronderzoek ben ik wel gestuit op
een artikel in Coolia 27 (4)-1984 blz. 85 door H. A.
VAN DER AA, waarin de clavarioide vorm wordt be-
schreven van de oesterzwam (Pleurotus ostreatus).
Deze vorm wordt hierin toegeschreven aan een te-
kort aan licht. In dit artikel wordt tevens verwezen
naar literatuur waaruit zou blijken dat ook bij ande-
re paddestoelen dergelijke afwijkingen bij afwezig-
heid van licht kunnen ontstaan.
Dit zou bij de door mij gevonden winterhoutzwam-
men wellicht ook de oorzaak kunnen zijn, indien de
tak tijdens de ontwikkeling van de vruchtlichamen
door een sneeuwlaag bedekt is geweest. Zo niet,
dan zijn er misschien andere factoren van invloed
op de vorming van dergelijke afwijkingen.
Ik ben zeer geïnteresseerd in de mogelijke oorza-
ken, die hebben geleid tot deze merkwaardige ko-
raalvorm. Daarnaast ben ik benieuwd of dit ver-
schijnsel al eerder bij winterhoutzwammen werd
waargenomen. Ik ontvang gaarne reacties op 't bo-
venstaande.

L. F. M. Raaijmakers,
Karperlaan 33,

5706 EA Helmond
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Afgebeten bloemknoppen

In artikeltjes in Natura van nov. j.l. , pag. 275 en 276
wordt geïnformeerd naar de daders van vraat aan of
van bloemknoppen.
Beschadigingen aan de genoemde planten zijn mij
niet bekend, maar de aard van het verschijnsel her-
innerde mij aan ervaringen met in de vroege lente
aangeplante afrikaantjes en andere gele bloemen.
Het is mij namelijk enkele malen overkomen dat ik
kort na het planten letterlijk alle bloemknoppen
afgebeten aantrof. Deze waren niet geconsumeerd
want ze lagen er naast of hingen er half afgebeten
bij. Vermoedelijk waren het mussen, maar mis-
schien ook spreeuwen of merels, want een bekend

middel, te weten het spannen van zwarte draadjes,
bleek voldoende om deze vraat te voorkomen. Bij
aanplant later in de lente heb ik echter dergelijke
schade (ook zonder draadjes) nooit geconstateerd.
Het incidentele en plaatselijke karakter van deze
vraat gesignaleerd door de heer Struyk doet mij
daarom sterk denken aan het vandalistische gedrag
van mijn gevleugelde ,,vrienden". Het waarom
blijft echter voor mij een raadsel.

B. G. Otten,
J. P. Coenlaan 5,

3131 NJ Vlaardingen,
tel. 010-344788

Landelijke Jongeren

De KNNV en natuurstudie

Zo langzamerhand wordt duidelijk dat de natuur-
studie binnen de KNNV een beetje in het slop dreigt
te raken. Wij vinden dit een slechte zaak en geluk-
kig zijn wij niet de enigen die dat vinden. Na ons
symposium in november, dat er op gericht was de
natuurstudie te stimuleren, zijn wij door het hoofd-
bestuur gevraagd om mee te helpen bij het organise-
ren van een natuurstudiedag. Natuurlijk doen wij
dit graag, want het sluit heel goed aan bij onze
doelstellingen. In deze bijdrage kunt u lezen hoe wij
over natuurstudie denken.

De Landelijke Jongeren en natuurstudie

Natuurstudie is niet alleen maar achter een gids
aanlopen tijdens een excursie, maar ook actief bezig
zijn. Hieronder verstaan wij dat mensen zelf op pad
gaan om de natuur te verkennen. Dit hoeft natuur-
lijk niet individueel te gebeuren. Samen met ande-
ren is het gezelliger en kun je elkaar bovendien
stimuleren om door te gaan.

Wat doen wij er zelf aan?

Een aantal malen per jaar organiseren wij als LJ een
kamp. Vaak (te vaak) betekent dat nog achter een
gids aanhobbelen tijdens een excursie. Wij zijn be-
zig dit te veranderen. Niet dat dergelijke excursies
nu helemaal gaan verdwijnen. Er zijn genoeg men-
sen die het juist leuk vinden om met een excursie

mee te gaan en ik moet toegeven dat het gewoon het
makkelijkst te organiseren is.
Wij willen het volgende gaan doen: Op de kampen
gaan we proberen minicursussen te organiseren. Op
deze manier hopen we leken zoveel basiskennis
over een bepaald facet van de natuurstudie bij te
brengen, dat ze er zelfstandig mee verder kunnen en
willen gaan. De eerste serieuze poging daartoe is
inmiddels achter de rug. Eind februari was er een
cursus „vogelen voor beginners" (het is tenslotte
„vogelkijkjaar" in 1986) waar veel belangstelling
voor was.
Verder gaan we in juni naar Drente. Daar gaan we
onder andere één of meer kilometerhokken inven-
tariseren. Hierbij ben je zo intensief met het deter-
mineren van planten bezig, dat je heel snel heel veel
leert. Bovendien dragen we hiermee bij aan een
lopend project: de Flora van Drente.
Met dit laatste komen we bij het belangrijkste deel
van onze plannen: het doen van onderzoekjes. Dit
vinden wij juist zo belangrijk, omdat natuurstudie
dan meer kan worden dan plantjes en beestjes
kijken. Door het doen van een onderzoekje ga je
gerichter kijken en komen er ook andere facetten
naar voren die de natuurstudie nog interessanter
maken.
Het doen van onderzoeken kan volgens ons dus
stimulerend werken voor het bedrijven van natuur-
studie.
Buiten het inventariseren van kilometerhokken in
Drente, gaan wij dit jaar in ieder geval beginnen
met een onderzoek aan libellen. In juni in Drenteen
in augustus in de Weerribben. Aan andere onder-
zoekjes wordt momenteel nog hard gewerkt.
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Wat moet de KNNV doen?

Het stimuleren van de natuurstudie dient vooral
door de afdelingen aangepakt te worden. Binnen de
afdelingen zouden cursussen opgezet kunnen wor-
den om de leden met bepaalde facetten van de
natuurstudie vertrouwd te maken. Dit zou dan
voortgezet moeten worden met het opzetten van
één of meer onderzoekjes. In plaatselijk verband is
het opzetten van een zinvol onderzoek eenvoudiger
dan met een landelijke afdeling zoals de LJ. Derge-
lijke onderzoekjes kunnen het best door een werk-
groep uitgevoerd worden. Cursussen en onderzoek-
jes zijn bovendien een mooie gelegenheid om
publiciteit te verkrijgen.
Ook binnen AKC, ARC, HKG en LJ is er ons
inziens voldoende ruimte om natuurstudie te bevor-
deren. Niet alleen maar lekker op vakantie in een
mooie omgeving, maar ook actief bezig zijn met
onderzoekjes - inventariseren bijvoorbeeld.
Voor de landelijke werkgroepen als SWG, SOVON
etc. ligt het wat anders. De mensen die hierbij zijn
aangesloten zijn al actief genoeg (althans zouden
dat toch moeten zijn!). Alleen kan ik het niet nala-
ten er nog even op te hameren dat het doen van
onderzoeken zo belangrijk is; niet alleen maar een
paar keer per jaar op excursie naarde meest interes-
sante gebieden. Verder is het natuurlijk van belang
dat de werkgroepen veel meer aan de weg timme-
ren. Laat maar horen en zien datje er bent en datje
iets doet. Schrijf in Natura, en dan niet alleen over
die en die zeldzame soort, maar over een gebied,
een onderzoekje, etc, of iets waar je als werkgroep
iets interessants en (belangrijk!) stimulerends over
weet te melden. Er zijn genoeg belangstellenden die
toch niet precies weten waar ze terecht kunnen.

Verder denken we dat de werkgroepen de mogelijk-
heden moeten onderzoeken om zelf contact op te
nemen met afdelingen om ze te wijzen op de moge-
lijkheden van bepaalde onderzoekjes in hun regio,
waarbij de werkgroep assistentie zou kunnen verle-
nen.
Voor wie de natuurstudie na aan het hart ligt en er
meer mee wil doen is er eind september de natuur-
studiedag. Hou de aankondigingen hierover in Na-
tura in de gaten!

Namens het bestuur van de Landelijke Jongeren,
Klaas Kaag.

Sinds januari heeft de LJ een publiciteitssecretaris in
het bestuur:
Annette Mertens, Grote Markt 4,
2511 BG 's Gravenhage, 070-600292

(foto: Alfons Vaessen)
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Van het hoofdbestuur

Jan Nijkamplezing

Twee voor onze vereniging belangrijke dingen heb-
ben in februari 1986 plaats gevonden.
Gisteren (ik schrijf dit op 23 februari) is de eerste
Jan Nijkamp-lezing gehouden. Een lezing van ie-
mand over achtergrond en doel van het natuurbe-
houd. U weet dat we hier een jaarlijks terugkerende
gebeurtenis van zullen maken. Het is altijd even
spannend zo'n eerste keer. Het hoofdbestuur was
verheugd, dat ondanks griep en ideaal schaatsweer,
er toch een kleine 150 aanwezigen in de Koningszaal
van Artis waren. Zij kwamen zowel van binnen de
vereniging, als van daarbuiten en daarbij waren
mensen, die beroepshalve met natuurbescherming
in aanraking komen. De spreker, prof. dr. J. I. S.
Zonneveld, oud hoogleraar fysische geografie, en
de inleider van de serie Jan Nijkamp-lezingen, drs.
J. B. Pieters, directeur Natuur, Milieu en Faunabe-
heer van het Ministerie van Landbouw en Visserij,
hadden een aandachtig gehoor.
Een verslag kunt U (van anderen) tegemoet zien.

Oude Gracht 237

Oók deze maand werd door de Stichting Uitgeverij
het huurcontract getekend voor het pand Oude
Gracht 237 te Utrecht. Ingaande 1 maart huurt de
Uitgeverij het pand, de vereniging huurt daarvan
weer de helft.
De Stichting zal daar (een deel van) haar voorraden
opslaan. Er is ruimte voor vergaderingen en er is
kantoorruimte voor een administratieve kracht.
Om deze hulp te kunnen bekostigen is de Stichting
Uitgeverij aan het onderhandelen met mogelijke
subsidiegevers. We hebben wat inventaris van vori-
ge gebruikers kunnen overnemen en door een aan-
tal toegezegde subsidies kunnen we de inrichting
goeddeels voltooien.
Voor de vereniging is er gelegenheid voor vergade-
ringen (hoofdbestuur, commissies, enz.). Verga-
derkosten gaan daardoor flink omlaag, zodat we de
huur weer (ten dele) terugverdienen. Ook is hier
ruimte om in de toekomst de centrale administratie
te vestigen.
Uiteraard is nog niet alles geregeld (deze kans
kwam daarvoor te onverwacht en de huurkosten
waren van dien aard, dat we deze kans niet voorbij
mochten laten gaan), maar begin maart gaan we
„ons huis" in gebruik nemen.
Nu wordt uitgezocht, hoe we het beheer gaan opzet-
ten.

We hopen, dat in Utrecht enige leden wat tijd kun-
nen en willen besteden in ons pand en daar dan ook
voor zichzelf nog plezier aan beleven.
Zoals ik in het vorige nummer schreef: we huurden
het pand voorlopig voor een jaar. We gaan aan het
einde van 1986 na of het allemaal kan, en dan moe-
ten de cijfers spreken.
Dat moet ons toch lukken?

Statuten

Over de statuten wordt nog geregeld vergaderd en
we rekenen erop, dat we tot een goede oplossing
komen.
Een klein comité is hard bezig aan de voorbereiding
van de landelijke Natuurstudiedag, die in de herfst
gehouden zal worden. Een oproep tot medewerking
is naar alle afdelingen en werkgroepen gegaan. Een
eerste aankondiging staat in deze Natura.

Algemene Keiscommissie

De Algemene Reiscommissie (A.R.C., een com-
missie van bijstand van het hoofdbestuur) heeft in
haar nieuwe samenstelling gezorgd voor een breder
aanbod van reizen, zoals U hebt kunnen zien in de
Reis- en Kampeergids (Natura, december 1985).
Het is fijn, dat ze er ook succes mee heeft. Het
aanbod voor 1986 leverde al een verdubbeling op
van het aantal opgaven, vergeleken met eerdere
jaren. En dan komen er nog herfstreizen boven-
dien!

Jan Luit
2' secretaris

Steenbreekvaren, Asplenium trichomanes (aquarel:
Rein Westra; uit Nederlandse oecologische flora,
deel 1)
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Mededelingen

Van de Algemene Kampeer Commissie

Er blijkt te weinig belangstelling te bestaan voor
de verzorgde zomerkampen in Saint Maurice om
die door te kunnen laten gaan. In plaats daarvan
komt nu één zelfverzorgingskamp van 5-18 juli.
Er zijn nu nog enkele plaatsen vrij in sommige
voorjaarskampen, Ommen, Öland II, Michel-
bach I, Saint Maurice, Falsterbo en Terschel-
ling.
Wie wil er nog mee? Het is de moeite waard!

Mien Doeksen

Verspreiding van de Herpetofauna in Limburg en
Noord-Brabant in het jaar 1984

Begin 1986 kwam het nieuwste jaarverslag van de
Herpetologische studiegroep Limburg en Noord-
Brabant uit. In dit vijfde jaarverslag wordt op uitge-
breide wijze aandacht besteed aan de verspreiding
van de amfibieën en reptielen in de bovengenoemde
provincies. Ruim honderdtien medewerkers vulden
meer dan 2500 waarnemingskaarten in, waarop de
gegevens zijn gebaseerd. Van elke diersoort is een
zwart/wit foto en een verspreidingskaartje op uur-
hokbasis weergegeven, alsmede een volledig over-
zicht van de betreffende gemeenten.

In aparte artikelen wordt aandacht besteed aan de
voeding en spijsvertering bij amfibieën en reptie-
len. Bovendien wordt verslag gegeven van een in-
ventarisatie in een natuurgebied nabij Valkens-
waard en van een onderzoek naar een populatie
Vuursalamanders in Limburg.
Het verslag is verkrijgbaar door f 10,00 (voor leden
van hel Natuurhistorisch Genootschap in Limburg)
of ƒ 15,00 (voor niet-leden) + f 4,25 portokosten
over te maken op postgiro 1036366, t.n.v. Natuurhis-
torisch Genootschap in Limburg, Bosquetplein 7,
Maastricht onder vermelding van het gewenste.
Nadere gegevens:
* Verspreiding van de Herpetofauna in Limburg en
Noord-Brabant in 1984.
* Honderd pagina's; 25 zwart/wit foto's; 17 figuren;
2 tabellen.

Directeur IVN

Het bestuur van het IVN heeft de heer Ruud E. de
Vringer benoemd tot directeur. In deze hoedanig-
heid volgt hij de heer Piet Steltman op, die in juni
van dit jaar de functie van hoofd van de afdeling In-
en Externe betrekkingen van het Staatsbosbeheer
aanvaardde. De heer De Vringer zal zijn werk-
zaamheden op 1 februari 1986 aanvangen.

In memoriam Wim Oversteegen

Op 16januari j.1. overleed „onze" Wim. Hij was
de nestor van vele vogelaars en erelid van de
afdeling Eindhoven, vanwege zijn enorme ver-
diensten voor wat betreft het uitdragen van zijn
grote liefde voor de wonderen van het kleine in
onze natuur en zijn met enthousiasme uitdragen
van eigen verworven en gedegen kennis van vo-
gels, planten en paddestoelen.
De afdeling is hem veel dank verschuldigd voor
de tijd en de energie die hij heeft gestoken in
excursies en lezingen die gekenmerkt werden
door gedrevenheid en levensblijheid en zal hem
nog vaak missen, of aan hem denken.
Ook leden buiten de afdeling zullen zich Wim
herinneren van landelijke bijeenkomsten. Wim
had het liefst alle vrienden willen danken voor
hun vriendschap. Hij zei: ,,Ik heb een prachtig
leven gehad en ik had enorm veel fijne vrienden
en dat is heel belangrijk geweest".
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Mossenweekend

31 mei-1 juni 1986 Jeugdherberg „De Heem-
hoeve" Ernst.
Tijdens dit intensieve studieweekend zullen al-
lerlei aspecten van de mosflora nader worden
behandeld. Een greep uit het programma: De-
terminatie, veldkenmerken, morfologie, levens-
wijze, literatuur.
De biologische leiding berust bij de heren: H.
van Melick te Valkenswaard en F. Bos te Win-
terswijk.
De kosten van dit weekend zullen ƒ 30,- bedra-
gen, te voldoen tijdens het weekend.
Opgaven vóór 1 mei bij W. H. van den Bosch,
Griend 31, 3331 GE te Zwijndrecht, tel 078-
125389.
U ontvangt dan voor 20 mei een aannameconvo
met detailgegevens en een deelnemerslijst.

W. H. v.d. Bosch

Een insektenkamp voor de KNNV

Een aantal mensen is serieus van plan een kamp
te organiseren voor KNNV-ers die in insekten-
studie geïnteresseerd zijn. Bij voldoende be-
langstelling zal het kamp waarschijnlijk het eer-
ste weekend van september gehouden worden.
Er wordt gerekend op zo'n 25 mensen. Het
wordt geen gespecialiseerd kamp. Alle aspecten
van de entomologie kunnen in principe aan de
orde komen. Het doel van dit kamp is mensen
met interesse voor insektenstudie bij elkaar te
brengen. Het gaat niet alleen om „kenners",
maar juist ook om mensen die nog niet zoveel
weten. Het blijft niet bij het vangen en determi-
neren van insekten. Het is heel duidelijk onze
bedoeling meer te doen. Naast de naam willen
we ook iets te weten komen over de biologie van
het dier. Hoe is het gedrag van dit dier? Waar
kortst deze soort voor? Heeft het dier opvallende
anatomische bijzonderheden? En meer van dat
soort vragen.
Heeft u interesse voor dit kamp? Wilt u meehel-
pen bij de organisatie? Laat het ons dan zo snel
mogelijk weten, zodat wij weten of we de orga-
nisatie van zo'n kamp moeten doorzetten. Over
de plaats is nog niet veel bekend, maar wel is
duidelijk dat het een goedkoop kamp gaat wor-
den. Dus wacht niet en schrijf nu meteen een
kaartje!

Henk Schobben,
J. de Graeflaan 123,
1181 DM Amstelveen

Eerste aankondiging van de KNNV-Natuurstu-
diedag

Zaterdag 4 oktober 1986 zal er een dag georgani-
seerd worden die in het teken staat van de na-
tuurstudie binnen de KNNV. Het doel van deze
dag is het animeren en bevorderen van de na-
tuurstudie binnen de KNNV. Vier mensen zijn
begonnen met de organisatie. Maar om deze dag
tot een succes te maken is het nodig dat de hele
KNNV meewerkt. Het minste dat u kunt doen is
natuurlijk op de dag zelf aaanwezig zijn. Maar u
kunt meer doen.
De dag zal ergens in een centrale plaats in Ne-
derland gehouden worden. Er wordt gedacht
aan vier presentaties van twintig minuten door
mensen uit de KNNV. Het gaat om presentaties
van leuke onderzoekjes die in KNNV-verband
gedaan zijn. Of misschien is er in uw afdeling een
goede cursus ontworpen? Naast deze presenta-
ties (met aansluitend discussie) zal er een zaal
zijn met stands van allerlei groepen uit de
KNNV. Het is de bedoeling dat alle werkgroe-
pen zich presenteren. Maar ook andere groepe-
ringen zijn welkom! We denken bijvoorbeeld
aan afdelingen die iets leuks te melden, hebben.
Het gaat erom dat ook anderen binnen de
KNNV een idee krijgen van wat er allemaal
mogelijk is. Mocht u ideeën hebben meldt ons
dat dan zo spoedig mogelijk. Iedere suggestie is
van harte welkom. Zo niet noteert u dan in ieder
geval de datum alvast in uw agenda. U hoort nog
van ons.

namens de organisatoren:
Henk Schobben,
J. de Graeflaan 123
1181 DM Amstelveen

KNNV Contactgroep geologie

Al enige jaren bestaat er binnen de KNNV een
groeiende belangstelling om zich in de ruimste zin te
verdiepen in de geologie.
Hierbij spelen mogelijk factoren een rol zoals het
verontreinigd worden van onze bodem en het op
steeds meer plaatsen onttrekken van energie uit
onze aardkorst, dit zowel fossiel als thermisch.
De gedachte is nu om zich in een contactgroep
geologie meer te verdiepen in de geobotanie, geo-
morfologie, bodemkunde, de samenhang van onze
bodem met alles wat hierop leeft en groeit (ecosys-
teem) en andere relevante onderwerpen.
Het idee is nu om tot kennisverdieping resp. uitwis-
seling en bundeling hiervan te komen door middel
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van publicaties, contactdagen, weekenden, kampen
en reizen (de kampen en reizen in samenwerking
met A.K.C, en A.R.C.).

Mocht u interesse hebben, neem dan contact op
met:

A. van Nieuwaal
Nieuwendijk 29
3267 LZ Goudswaard
tel. 01866-2636

of W. Muiden]
Welnahorst 46
7531 GL Enschede
tel. 053-330178

OEVERZWALUW-INVENTARISATIE 1986
-OPROEP TOT MEDEWERKING-

In de afgelopen jaren, in elk geval vanaf 1983 is het
aantal broedparen van de oeverzwaluw zeer sterk
afgenomen in Nederland. Deze achteruitgang kan
met vrij grote zekerheid toegeschreven worden aan
de slechte weersomstandigheden in de overwinte-
ringsgebieden, in de Sahel zone van Afrika.

Ook in andere Europese landen is deze afneming
significant. In Engeland betreft deze afneming ca.
90% van het aantal broedparen in de zestiger jaren.
In België werd vastgesteld dat t.o.v. 1983 het aantal
broedparen in 1984 met 44% was afgenomen en het
aantal kolonies met 50%.
Uit Noord-Frankrijk komen soortgelijke berichten,
terwijl uit Luxemburg gemeld werd dat in 1984 en
1985 vrijwel alle bestaande kolonies onbezet waren
en slechts hier en daar nog enkele broedparen aan-
wezig waren. In Denemarken hadden de kolonies in
1984 en 1985 een veel geringer bezettingspercenta-
ge dan in de zestiger en zeventiger jaren. Ook uit
West-Duitsland kwamen meldingen binnen van een
flinke achteruitgang. In Nederland bedroeg de
achteruitgang in 1985 berekend uit steekproeven
tenminste 75% a 90% t.o.v. de periode 1980-1983.
Op grond van deze achtergrondinformatie verdient
het aanbeveling om in 1986 te onderzoeken hoe
groot de huidige broedpopulatie van de oeverzwa-
luw in Nederland is. Bovendien zou het zinvol zijn
deze inventarisaties een aantal jaren achtereen te
blijven vervolgen om althans iets te weten te komen
over de populatieschommelingen en de herstelmo-
gelijkheden van deze interessante soort.
De laatste min of meer volledige inventarisatie da-
teert uit 1979. In de jaren zestig bedroeg het aantal
broedparen nog zo'n 20.000 a 25.000. In 1979 wer-
den ca. 8000 a 11.000 paren vastgesteld. In 1985
naar schatting slechts 1000 a 2500 paren!
Omdat er een tendens is dat de weersomstandighe-
den in de overwinteringsgebieden iets gunstiger zijn
geworden, zou dat kunnen resulteren in een gering
herstel. In elk geval zou door een geringere winter-
sterfte van adulte en eerste-jaarsvogels in de over-

Oeverzwaluw (tek.: Ferry Slemensma)

winteringsgebieden in Afrika verwacht kunnen
worden dat er weer wat meer oeverzwaluwen tot
broeden zullen komen in Nederland en elders in
Europa.
Een zo volledig mogelijke telling in 1986 is daarom
van groot belang.
Belangrijke aspecten bij de inventarisatie in 1986
zijn:
1. Waar bevinden zich de kolonies?
2. Hoe groot is het totaal aantal holen?
3. Hoe groot is het aantal bewoonde holen per

kolonie?
4. Hoeveel broedparen waren hier aanwezig, voor-

zover bekend in de jaren vanaf 1980 t/m 1985?
5. Is er iets bekend over slaapplaatsen en concen-

traties in voor- en najaar en om welke aantallen
gaat het dan, en waar komen deze voor?

Mocht u in 1986 aan het inventarisatie-onderzoek
willen medewerken, dan zijn wij u hiervoor zeer
erkentelijk. Immers, uw hulp is hierbij onontbeer-
lijk.
U kunt hiervoor zowel telefonisch als schriftelijk
per briefkaart inventarisatiekaarten met een uitvoe-
rige toelichting aanvragen bij;

RIJKSINSTITUUT VOOR NATUURBEHEER
t.a.v. H. N. Leys
Postbus 46
3956 ZR Leersum
(03434-52941 of 03434-53838 overdag)
(buiten de kantooruren 085-452729)
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Nieuws over natuur en milieu

samengesteld door A. L. J. van Uzendoorn

Apen en mensen

Vele soorten primaten worden met
uitsterven bedreigd. De gigantische
vraag naar apen en mensapen als
proefdieren voor medische experi-
menten is daarbij van doorslagge-
vende betekenis. Dit bleek op een
congres over het voortbestaan van
primaten dat in San Diego werd ge-
houden.
Er zijn ongeveer tweehonderd soor-
ten primaten bekend. Voor vele ziet
het er somber uit. Alleen al van de
dertien mensapen worden er negen
in hun voortbestaan bedreigd.
Zeer kritiek is de situatie voor de
berggorilla's, waarvan er minder dan
vierhonderd over zijn. In Ruanda is in
elk geval een einde gekomen aan de
jacht op deze dieren, nu de toeristen
die ze komen bekijken een derde van
alle vreemde valuta binnenbrengen.
De laatste populaties dwergchim-
pansees worden nergens be-
schermd door nationale parken, zo-
dat hun toekomst er zo mogelijk nog
somberder uitziet.
Alle soorten halfapen op Madagas-
car nemen in aantal af. En in de wou-
den langs de Braziliaanse kust - die
overigens nog maar vijf procent van
hun eertijdse oppervlakte beslaan -
worden 14 van de 21 soorten apen
bedreigd met uitsterven.

Het meest schrijnend is de situatie
voor de wollige spinaap, de grootste
aap van de nieuwe wereld, waarvan
er nog ongeveer 240 over zijn. Eens
waren dat er 400.000.
Van het Zuidamerikaanse goudkop-
leeuwaapje zijn er nog twee- a drie-
honderd. Buiten een gebied van on-
geveer veertig vierkante kilometer
komt deze soort niet meer voor.
De rhesusapenstand in India is tot
drie procent van zijn voormalige om-
vang teruggebracht. Het zijn vooral
deze dieren die zeer gewild zijn voor
medische experimenten. De ontwik-
keling van het poliovaccin bijvoor-
beeld heeft meer dan een miljoen
rhesusapen het leven gekost.
Hoewel er vandaag de dag wel iets
efficiënter met proefdieren wordt
omgesprongen, importeert de Ver-
enigde Staten alleen al zo'n 7000
langstaartmakaken per jaar uit de Fi-
lipijnen. De totale wereldhandel in
primaten wordt geschat op onge-
veer 43.000 exemplaren per jaar.
{NRC-Handelsblad van 24 oktober
1985)

Oorkonde verdiend

In kasteel Broekhuizen in Leersum
heeft een vertegenwoordiger van het
Provinciaal Waterleidingbedrijf
Noord-Holland (PWN) zaterdag de

„dr Leo Bels Oorkonde" in ont-
vangst genomen. Het PWN heeft
deze onderscheiding gekregen van-
wege zijn zorg voor de inheemse
vleermuizen in het PWN-duinterrein,
en goed.
Het PWN heeft een aantal uit de
Tweede Wereldoorlog daterende
bunkers in het duinterrein en enige
ijskelders op oude landgoederen
toegankelijk en geschikt gemaakt als
overwinteringsverblijf/kraamkamer
voor diverse soorten vleermuizen.
Dit heeft tot zeer aardige resultaten
geleid. Onder .meer zijn bij inventari-
saties aangetroffen de watervleer-
muis, de grootoorvleermuis, de
baardvleermuis en zelfs één exem-
plaar van de vrij zeldzame franje-
staart. Met name PWN-medewerker
ing. P. W. Dhont heeft zich bijzonder
ingespannen voor de vleermuizen in
het waterleidinggebied.
{Alkmaarsche Courant van 4 novem-
ber 1985)

Uitstervingsbegeleiding

Een term uit de sfeer van verpleeg-
huis en bejaardenoord kreeg bij de
vereniging Das en Boom een dierlijk
equivalent: uitstervingsbegeleiding.
Voorzitter J. Dirkmaat vreest dat dit
begrip onvermijdelijk is als minister
Smit (verkeer en waterstaat) haar

Rhesusaap Vleermuis (tek. M. J. C. Kolvoort.)
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plannen doorzet om het laatste deel
van rijksweg 73, tussen Venlo en
Maasbracht, niet westelijk, maar
oostelijk van de Maas aan te leggen.
Het tracé zal dan over tien kilometer
dwars door een van de zes nog le-
vensvatbare dassengemeenschap-
pen in Nederland lopen. „Dan kun-
nen wij in ons asiel weer de kreupele
en verlamde dieren opvangen",
aldus een licht verbitterde Dirkmaat.
Jaarlijks worden naar zijn schatting
in heel Nederland ongeveer twee-
honderd dassen overreden. Telt men
daarbij de jongen die onverzorgd
achterblijven en als gevolg daarvan
doodgaan, dan komt men op een
aantal dat de natuurlijke aanwas ver
onvertreft. Zo gaat de dassenstand
steeds verder achteruit, ondanks
maatregelen van hogerhand om het
geteisterde dier te beschermen.
(NRC-Handelsblad van 21 decem-
ber 1985)

Verheugd

In een op 26 september gedateerd
advies schrijft de Natuurbescher-
mingsraad verheugd te zijn over het
feit dat het natuurgebied De Oost-
vaardersplassen als staatsnatuur-
monument wordt aangewezen. De
Raad spreekt zijn hoop uit, dat de
aanwijzing van de nabijgelegen Le-
pelaarsplassen tot staatsnatuurmo-
nument spoedig zal volgen.
(Platform van oktober/november
1985)

Verspreiding van de das in Nederland omstreeks 1900 en in 1983:

Bericht voor kerkhof-beheerders

De evangelische kerk in Noord-
Duitsland gaat richtlijnen uitvaardi-
gen voor het milieuvriendelijk maken
van haar meer dan 700 kerkhoven.
Volgens de richtlijnen moet het kerk-
hof als „ecologische rustplaats"
voor bedreigde dieren en planten
zoveel mogelijk met uitsluitend bio-
logische bestrijdingsmiddelen en or-
ganische mest worden bewerkt.
De kerk wil bereiken, dat het aantal
typisch inheemse bomen en struiken
op de kerkhoven flink toeneemt en
dat vogels en bijen er meer voedsel
vinden. Uit schoongemaakte gras-
perken moeten weiden ontstaan, die
slechts twee- tot driemaal per jaar
mogen worden gemaaid. Verder mo-
gen niet alle gevallen bladeren in de

herfst worden weggeharkt en moet
er minder met asfalt en straatstenen
worden gewerkt.
(Trouw van 16 december 1985)

Het hoogst

In Nederland is de verontreiniging
van de lucht met ammoniak het
hoogst in Europa. Het ammoniakgas
is in hoge concentratie schadelijk
voor de vegetatie en bovendien le-
vert het gas een bijdrage aan de zure
neerslag. Deze gegevens zijn don-
derdag gepubliceerd in een rapport
van het Instituut voor Meteorologie
en Oceanografie van de Rijksuniver-
siteit van Utrecht.
(de Volkskrant van 15 november
1985)

Boekbesprekingen

Invloeden van Oppervlakte-Infil-
tratie ten behoeve van Duinwater-
winning op Kruidachtige Oeverve-
getaties. H. W. J. van Dijk, 1984.
Proefschrift, Wageningen.

Waterwinning uit de duinen had
eerst het effect dat de vochtige ve-
getatie van duinvalleien ernstig
achteruitging. Nadat men ± 1955 in
een aantal duingebieden overging
tot oppervlakkige infiltratie bleef het
verwachte herstel van die vochtige
vegetatie uit. Er werd wel een inten-
sief verruigingsproces van de oever-
vegetaties geconstateerd, zowel van

infiltratie- als van kwelplassen. H. W.
J. van Dijk heeft in zijn proefschrift
een aantal belangrijke factoren ont-
rafeld, die verruiging veroorzaken.
De belangrijkste voedingsstoffen die
verruiging kunnen veroorzaken zijn
kalium, nitraat en fosfaat. De con-
centratie aan deze stoffen maar ook
de stroomsnelheid van het grondwa-
ter, en verschillen in bodemeigen-
schappen bepalen de mate van ver-
ruiging. De schrijver benadert het
probleem vanuit verschillende in-
valshoeken, maar steeds blijkt dat
de fosfaataanvoer de belangrijkste
rol speelt in het verruigingsproces.

Zuivering van het voor waterwinning
geïnfiltreerde water kan terugdrin-
ging van de ruigteplanten op de pias-
oevers tot gevolg hebben. Het fos-
faatgehalte lijkt daarbij de beste
perspectieven te bieden.
Onze duinen hebben al veel van hun
oorspronkelijke botanische waarde
verloren. We mogen echter niet uit
het oog verliezen dat de duihinfiltra-
tie ook beschermende maatregelen
noodzakelijk maakte. Daardoor is er
bij ons meer intact gebleven dan bij
voorbeeld in de duinen van onze
zuiderburen.

Dit proefschrift draagt mogelijkhe-
den aan om vooral de vochtige val-
leivegetaties weer een kans te ge-
ven.

Anneke Barelds-van Breemen
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Ecology of the Wadden Sea, onder
eindredactie van W. J. Wolff, Uitg. A.
A. Balkema, Rotterdam, 1983, 3 de-
len, 2078 blz., 18,0 x 25,0 cm, vele
fig. en tab., 5 kaarten. Prijs voor de
hele set ƒ 375,-.

Zo'n 120 Nederlandse, Duitse en
Deense wetenschappers leverden
hun bijdrage aan 11 unieke rappor-
ten, die samengebonden zijn in drie
lijvige boeken.
Het doel van de samenwerking tus-
sen de wetenschappers van de drie
landen was het geven van een over-
zicht van hetgeen er bekend is over
het waddenzeegebied, het toelich-
ten van problemen betreffende de
noodzakelijke bescherming en het
beheer en het doen van aanbevelin-
gen daarvoor. Met het uitkomen van
„Ecology of the Wadden Sea" is dit
doel zeker bereikt.
De rapporten behandelen
achtereenvolgens: 1. Geomorfolo-
gie, 2. Hydrografie, 3. Flora en vege-
tatie, 4. Evertebraten, 5. Vissen en
visserij, 6. Vogels, 7. Mariene zoog-
dieren, 8. Vervuiling, 9. Flora en ve-
getatie van de eilanden, 10. Terres-
trische en zoetwater fauna, 11.
Natuurbescherming, beheer en
ruimtelijke ordening.
De rapporten maken duidelijk dat het
waddenzeegebied uniek is in de we-
reld. Het gebied wordt op vele ma-
nieren bedreigd door menselijke
beïnvloeding. Het is echter noodza-
kelijk voor bescherming en beheer
het gebied als één geheel te be-
schouwen. Als nu - naast de weten-
schappers - ook de regeringen van
de drie landen de handen ineen zou-
den slaan, kan er nog veel unieks
behouden blijven en misschien al ge-

AGENDA

In deze rubriek worden korte me-
dedelingen opgenomen over kam-
pen, excursies, tentoonstellingen
en dergelijke voor KNNV-ers we-
tenswaardige zaken. Mocht u een
evenement via deze rubriek aan
willen kondigen, stuur dan tijdig
bericht naar de redactie.

Vanaf vrijdagavond 16 tot en met
maandagavond 19 mei (pinkste-
ren) kamperen de Landelijke Jon-
geren in Winterswijk. Er zal on-
derzoek gedaan worden aan
zangvogels en de schaatsenrijder.
We besluiten het kamp met een ex-
cursie o.l.v. een deskundige gids
naar de beroemde steengroeve.
Belangstellenden kunnen contact
opnemen met het secretariaat van
de LJ (020-435562) of met Made-
leine (020-761173).

De Strandwerkgemeenschap
houdt een zelfverzorgingskamp
langs de Franse kanaalkust in de
week rond Hemelvaartsdag, van 3
tot 11 mei. Ook niet-leden zijn wel-
kom. Nadere informatie bij: Ben
Otten, tel.: 010-344788 of bij Mi-
chel Otten, tel.: 010-715910.

In de botanische tuinen van de
Landbouw Hogeschool in Wage-
ningen worden tot december rond-
leidingen verzorgd, op werkdagen
van 8.30 tot 17.30 uur.
Afspraken voor een bezoek kunt u

maken bij het secretariaat van de
vakgroep Plantentaxonomie:
08370-83166/83160. De adressen
van de tuinen zijn: „Belmonte":
Generaal Foulkesweg 94 en „De
Dreijen": Generaal Foulkesweg 37,
Wageningen.

Even buiten Wageningen ligt aan
de Grintweg „Het Beijenhuis",
centrum van de Vereniging tot Be-
vordering van de Bijenteelt in Ne-
derland. Het beijenhuis beschikt
over een mooie expositieruimte.De
tentoonstelling 1986 geeft een dui-
delijk beeld van de vele aspecten
van het bijenleven en het bijenhou-
den. U wordt er altijd deskundig
rondgeleid door een ervaren imker.
Openingstijden: voor groepen: van
15 april-15 oktober na voorafgaan-
de afspraak. Individuele bezoe-
kers: van 1 juli-15 augustus, elke
woensdag- en donderdagmiddag
van 13.00-17.00 uur.
Entree: volwassenen: f 2,50, kin-
deren tot 12 jaar. f 1,25.

In het Geologisch Museum Heer-
len is van 12 februari-6 juni 1986
de tentoonstelling Neder-land uit
water te zien, waarin een overzicht
wordt gegeven van de geologische
geschiedenis van ons land. Bijzon-
dere aandacht wordt besteed aan
de invloed van het water.
/Adres: Voskuilenweg 131, Heerlen,
tel.: 045-711910. Het museum is
geopend maandag-vrijdag: 9.00-
12.00 en 14.00-16.00 uur. Op zon-
en feestdagen gesloten. De toe-
gang is gratis.

oentje
lZ.eg,Oeotje.,
(je. da O l

(Klou,, LU, UJ'IL nieb Ineb ^
Mrisico Lopen dok "cL hem<
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Zeeraket (tek. Ferry Siemensma)

leden schade weer worden hersteld.
Het geheel is in offset druk uitge-
voerd. Sommige zeer sterk verklein-
de tabellen zijn jammer genoeg
slecht leesbaar geworden. Bij rap-
port nr. 9 horen 5 landschaps- en
vegetatiekaarten van de waddenei-
landen en de aangrenzende kustge-
bieden van het vaste land (waarvan 4
in kleur).
Voor KNNV'ers, die vaak in het wad-
dengebied verblijven, en voor ande-
re in het gebied geïnteresseerden,
vormt „Ecology of the Wadden Sea"
een nuttige bron van informatie.
Mocht u geïnteresseerd zijn in een of
enkele van de 11 rapporten, dan kunt
u ze ook afzonderlijk kopen. Helaas
zijn echter de rapporten 1 en 3 niet
meer los verkrijgbaar.

Anneke Barelds-van Breemen

Die Saugetiere Westfalens door R.
Schöpfer, R. Feldmann en H. Vier-
haus. Uitg. 1984, Westfalisches Mu-
seum für Naturkunde, Munster,
B.R..D.

22 Deskundigen/onderzoekers heb-
ben studiemateriaal over een perio-
de van 15 jaar in dit indrukwekkende
naslagwerk bijeengebracht. Uitslui-
tend de in Westfalen voorkomende
(of verdwenen) zoogdiersoorten
worden behandeld. Gezien het feit,
dat dit gebied een aanrakingsvlak
met een deel van Gelderland en
Overijssel heeft, zijn de gegevens
ook voor Nederland interessant. Er
bestaat een grote overlapping wat
het aantal soorten en landschapsty-
pen betreft. Uiteraard ontbreken de
zeezoogdieren.

Behandeld worden 9 soorten insek-
teneters, 20 vleermuizen, 2 dubbel-
tandigen, 22 knaagdieren, 15 land-
roofdieren en 7 evenhoevigen. Ook
de uitgestorven soorten (beer, wolf,
vos, visotter en bever) komen aan de
orde.
Na een overzicht van publicaties
vanaf ± 1700 gegeven te hebben,
besteden de auteurs uitgebreid aan-
dacht aan de bedreigde zoogdier-
soorten in Westfalen. Een „rode lijst"
geeft in gradaties de kritieke toe-
stand weer, waarin een aantal soor-
ten verkeert. Het totale beeld is alar-
merend: 100% van de vleermuizen,
33% van de insekteneters, 40% van
de knaagdieren en 58% van de roof-
dieren wordt meer of minder in zijn
voortbestaan bedreigd. Er wordt een
analyse gegeven van de factoren,
die deze achteruitgang veroorzaken.
Van de (kleinere) zoogdieren, die een
overwegend nachtelijke levenswijze
hebben en daardoor zeer moeilijk te
inventariseren zijn, wordt het voor-
komen mede door uilebraakballen-
analyse bepaald. Interessant is, dat
hieruit ook informatie over ge-
slachtsverhoudingen, botbreuken
en -gezwellen wordt gehaald.
Aan de verschillende biotopen met
het daarbij behorende soortenspec-
trum wordt een hoofdstuk gewijd.
De monografieën verstrekken per
soort gegevens over verspreiding en
voorkomen, habitat, vijanden en
concurrerende soorten, jaarritme en
voortplanting, maten en gewichten,
aantalsfluctuaties, determinatieken-
merken, vachtkleuren, voedsel,
voedselplanten- en prooidieren-
spectrum, (soms) fossiele en subfos-

siele vondsten, vangdominanties en
-verhoudingen, afschot- en „val-
wild"-cijfers en verdere relevante
zaken.
Uit de veelheid van gegevens licht ik
er enkele saillante uit: De populatie-
dichtheid van haas, bruine rat en
woelrat blijkt parallel lopende
schommelingen met die van de veld-
muis te vertonen. Het ineenstorten
van hazenpopulaties blijkt vooral op
parasitaire aandoeningen te berus-
ten. Interessant zijn ook de gege-
vens over het syntope voorkomen
van bepaalde soorten in dezelfde ha-
bitats zoals göelhalsmuis, brand-
muis en rosse woelmuis, alsmede el-
kaar uitsluitende soorten, bij
voorbeeld bosmuis en geelhalsmuis,
welke „combinaties" echter weier
per jaargetijde kunnen verschillen.
In sommige streken in Westfalen ver-
schillen de bestandsverhoudingen
volkomen van die van andere (en van
die in Nederland). Zo zouden in het
Ravensberger heuvelland 10 steen-
marters op 1 bunzing voorkomen.
Van het zogenacimde „valwild" blijkt
bij reeën 36% door maag- en darm-
parasieten om té komen en in stede-
lijke gebieden is het reewildverlies
door autoverkeer onevenredig groot.
De „Jagdstrecken" (de aantallen
„neergelegde exemplaren") van
roofdieren komen voor Nederlandse
begrippen soms onwezenlijk voor: in
de districten Munster, Detmold en
Arnsberg samen (17.828 km2) w£;r-
den in de jaren 1981 en 1982 2267
steenmarters, 2294 bunzingen en
13194 wezels/hermelijnen afge-
schoten!
Van de oorspronkelijk (veelal door de

,„/„.„......

Mol (tek. Ferry Siemensma)
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Duitse adel op landgoederen) uitge-
zette soorten als dam-, sitka-, edel-
hert en moeflon worden per deelpo-
pulatie zeer gedetaileerde gegevens
over begrenzingen en aantalsont-
wikkelingen verstrekt.
Een enkele kritische noot: door de
voornamelijk cijfermatige gegevens
over vindplaatsen, voortplanting e.d.
komt het gedrag nauwelijks aan de
orde (al mag dit op grond van de titel
ook niet helemaal verwacht worden).
Door het grote verschil in gedrags-
patronen kan er immers niet van
worden uitgegaan, dat voor lezers
die beroepsmatig of als amateurbio-
loog zeer bekend zijn met gedrag
van bepaalde soorten of families,
ook het gedrag van niet-verwante
soorten een vanzelfsprekende zaak
is. Bij sterk op elkaar lijkende soorten
(vleermuizen 63 pagina's, knaagdie-
ren 125 pag.) zou wat méér fotoma-
teriaal de determinatiekenmerken
wellicht kunnen hebben verduidelij-
ken. Deze punten doen echter geen
wezenlijke afbreuk aan deze uitgave.
Het sterke punt van dit boek is dat
men de gegevens niet tot algemeen-
heden verwerkt heeft, maar de sterk
gedetailleerde informatie staaft met
nauwkeurige biotoopomschrijvin-
gen, tabellen met vindplaatsen, vind-
data, enz.

De tekst is in vlot leesbaar Duits ge-
steld; de technische en typografi-
sche afwerking is perfect. Het boek
is voorzien van een transparante
overlay, waardoor men bij elk ver-
spreidingskaartje in één oogopslag
kan zien of het voorkomen is gerela-
teerd aan de aanwezigheid van bos.
Het gebonden boek bestaat uit 393
pagina's en bevat 66 (zwart-wit) af-
beeldingen (foto's grafieken, teke-
ningen), 94 tabellen en 76 versprei-
dingskaarten met niveauaanduiding
en symbolen waaruit blijkt dat de ge-
gevens op vangst/,,levendwaame-
ming" of op braakballenanalyse be-
rusten. Het boek wordt afgesloten
met een uitgebreide literatuurlijst.
Zoogdierboeken van dit kaliber zijn
schaars en de prijs mag dan ook laag
genoemd worden. Aanbevolen voor
iedereen, die meer dan oppervlakkig
geïnteresseerd is in de zoogdieren
van onze streken.
Bestelwijze: d.m.v. vooruitbetaling
van DM 40,60 (waarin begrepen DM
4,60 aan portokosten) aan het West-
falisches Museum für Naturkunde,
Sentruper Strafte 285, D-4400 Mun-
ster, onder vermelding van ,,Die

Saugetiere Westfalens". Bank/giro-
rekeningen: Westdeutsche Landes-
bank Munster Nr. 60 129 (BLZ 400
500 00), ofwel: Postscheckamt Dort-
mund Nr. 2 677-466 (BLZ 440 100
46).

Annemarie Steeman-
van Diepenbeek

Op verkenning in de plantenwe-
reld
Oorspronkelijke titel: The world of
plants. Redactie: Ruth Binney, met
medewerking van 13 andere au-
teurs. Formaat: 20,5 x 29 cm; 160
pagina's; rijk geïllustreerd met foto's,
schema's en tekeningen. Uitgave:
Elsevier, Amsterdam en ECI, Vianen;
1985. ISBN: 90 10 05670 8 Prijs:
ƒ 37,50, voor leden van ECI met kor-
ting verkrijgbaar.

Dit boek is een - op zich zelf staand -
deel uit de serie Wetenschap in be-
weging (andere delen behandelen:
de mens, de aarde, de materie, de
elementen, het heelal en het dieren-
rijk).
De tekst op het stofomslag geeft met
de bekende reclame-achtige kreten
(adembenemende schoonheid, on-
uitputtelijke verscheidenheid, etc.)
aan, dat het gaat om „het fascine-
rende rijk van planten, bomen, strui-
ken en bloemen". De ondertitel van
het boek: Een overzicht van de flora
die ons omringt, is goed gekozen. Er
wordt een groot aantal onderwerpen
behandeld in artikelen van telkens 2

of 4 pagina's, een en ander in een
goede opmaak (bijv. ook door het
gebruik van verschillende lettertypen
en -formaten), waardoor het er ook
aantrekkelijk uitziet en tot lezen én
kijken uitnodigt. Het boek is ruim-
schoots en goed geïllustreerd. De
tekst bij de illustraties bevat ook
waardevolle informatie. Je kunt het
boek „in één adem uitlezen", maar
het ook als naslagwerk gebruiken via
het register achterin.
Jammer is, dat de vertaler iemand is,
die niet bepaald uitblinkt in botani-
sche kennis. Zo lezen we o.a. over
morillen, ondergedompelde planten
en stammen (van Vlotvaren en Wa-
terpest).

Wie echter in staat is, deze botani-
sche kronkels te doorzien en tevens
een aantal minder geslaagde verta-
lingen kan rechtzetten, vindt in dit
boek veel wetenswaardigheden (die
ook wel weer in andere boeken zijn te
vinden) over bloeiende en niet-
bloeiende planten, over aanpassing
aan leefomstandigheden (zowel van
biotische als abiotische aard), plant-
aardige produkten (ook in samen-
hang met onze economie) en een
hoofdstuk over natuurbehoud.
Het boek wordt afgesloten met een
beknopt systematisch overzicht van
het plantenrijk, een verklarende
woordenlijst (waar ik sommige, in de
tekst gebruikte, kreten toch weer
niet in terugvond), een register en
een literatuurlijst (met in hoofdzaak
engelse titels).

Piet den Houter

VOOR UW VAKANTIE EN VRIJE TIJD!

Het GROOTSTE assortiment natuurgidsen (flora's, vogelgid-
sen, enz. enz.) en tuinboeken vindt u bij boekhandel

architecture+natura

Leliegracht 44 - 1015 DH Amsterdam
Tel. 020-236186.

NB. 's Maandags gesloten, 's zaterdags open tot 5 uur!
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Nieuws van de Stichting Uitgeverij KNNV

door Hein van Bohemen

Zojuist is verschenen Wetenschappelijke Mede-
deling nr. 171, De Snavelvliegen (Rhagionidae),
Roofvliegen (Asilidae) en aanverwante families
van Noordwest-Europa, door V. S. van der
Groot.
In deze WM worden de volgende families behan-
deld: de Houtvliegen (Xylophagidae; 4 soorten), de
Geurvliegen (Coenomyiidae; 1 soort), de Snavel-
vliegen (Rhagionidae; 28 soorten), de Viltvliegen
(Therevidae; 22 soorten) en de Roofvliegen (Asili-
dae; 55 soorten). Hun verwantschap bestaat er niet
alleen uit dat al deze families behoren tot de tame-
lijk tot zeer „primitieve" vliegen (d.w.z. met nog
enkele kenmerken die aan muggen herinneren),
maar ook dat het geen bloembezoekende dieren
zijn. De meeste soorten worden op bomen, lage
vegetatie of zelfs op de grond aangetroffen, hoe-
wel men de Roofvliegen natuurlijk ook in de vlucht
kan proberen te vangen, hetgeen echter niet mee-
valt.

De Snavelvliegen en Viltvliegen werden reeds in de
- nu al lang uitverkochte - WM 46 behandeld. De
tekst is nu voor alle families geheel nieuw geschre-
ven. Per familie wordt de levenswijze en de li-
chaamsbouw besproken, waarna determinatieta-
bellen volgen voor de geslachten en alle in NW-
Europa waargenomen soorten. Bij elke soort wordt
de vindplaatsen in Nederland en België opgegeven
en besproken, op grond van het door de auteur
bestudeerde materiaal in museum- en privécollec-
ties.
Deze WM is rijk geïllustreerd met 126 figuren van
koppen, genitalia en andere voor de soortsherken-
ning belangrijke lichaamsdelen, terwijl ook een
aantal complete vliegen prachtig is afgebeeld.
Een prima entomologische aanwinst in onze WM-
serie!
De prijs van deze uitgave bedraagt f 12,50; (leden)
en f 15,- (niet-leden). Te bestellen door overma-
king van het betreffende bedrag op giro 130.28
t.n.v. Bureau KNNV te Hoogwoud. Genoemde be-
dragen zijn inclusief verzendkosten.

W.M. 172 De Vlokreeften van het Nederlandse
oppervlaktewater.
Thans is ook beschikbaar „De Vlokreeften van het
Nederlandse oppervlaktewater, door Sj. Pinkster
en D. Platvoet van het Instituut voorTaxonomische
Zoölogie van de Universiteit van Amsterdam.
Vlokreeften treft men in ons deel van de wereld aan

in vrijwel alle watertypen. Zij zijn vaak massaal
aanwezig en spelen een belangrijke rol in het oeco-
systeem, zowel als opruimers van organisch mate-
riaal alsmede als voedselbron voor vissen en vele
andere lagere en hogere diersoorten.
In dit werk worden alle in het Nederlandse zoete en
brakke oppervlaktewater voorkomende leden van
de familie Gammaridae (Vlokreeften) behandeld.
Tevens zijn mariene soorten opgenomen die door
hun ruime tolerantie voor lagere zoutgehaltes zo nu
en dan in onze brakke wateren doordringen. Alle
soorten worden in de publicatie beschreven en zijn
met behulp van een tabel te determineren. Van elke
soort wordt, voorzover bekend, de verspreiding
gegeven, soms door middel van een kaartje, als-
mede enige oecologische gegevens; waar moge-
lijk zijn tevens gegevens opgenomen over de ge-
voeligheid voor vervuiling. Voorts zijn
hoofdstukken geschreven over de lichaamsbouw,
levenscyclus en voortplanting on het voedsel. Van
de beschreven soorten zijn zeer duidelijke tekenin-
gen aanwezig. U kunt in het bezit komen van deze
uitgave door overmaking van f 10,- (leden) of
f 12,50 (niet-leden) op giro 130.28 t.n.v. Bureau
KNNV te Hoogwoud.

„Zweefvliegen in kleur, met een aanvulling op
het Zweefvliegenboek", door V. S. van der
Goot.
In de Natura van maart werd deze uitgave reeds
genoemd. De publicatie bevat een korte inleiding
over de zweefvliegenstudie. Eïen zeer belangrijk
onderdeel vormen de gekleurde afbeeldingen van
108 van de 295 in Nederland voorkomende zweef-
vliegsoorten.
In de begeleidende tekst wordit op de kenmerken
van deze soorten in het bijzonder gewezen. Daar-
naast bevat het boekje artikelen over enkele as-
pecten van de zweefvliegstudie, zoals vliegtijden,
het aantal generaties, en de nomenclatuur, en ein-
digt met de reeds genoemde aanvulling op het
Zweefvliegenboek. De prijs bedraagt f 10,-(leden)
of f 13,50 (niet-leden). Bij de bestelling graag ver-
melden „Zweefvliegen in kleur".

Uitgave nr. 1 in onze nieuwe serie „Land-
schapsoecologische streekheschrijvingen bui-
tenland".
Nu het voorjaar is aangebroken is het goed te wij-
zen op een belangrijke uitgave over een gebied
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gelegen direct ten zuiden van Zuid-Limburg. „Het „De fungi van Nederland" een volledig herziene
dal van de Hohn, vegetatie en bodem van een derde druk verschenen. Het betreft hier een uitga-
natuurgebied in Noordoost-België", door M. G. H. ve van de geslachten van de Plaatjeszwammen en
Bongers en A. A. M. Govers. Deze uitgave kwam Boleten (Agaricales). Een prima inleiding om tot
tot stand in samenwerking met het Natuurhisto- een juiste determinatie van de genera te komen,
risch Genootschap in Limburg. Voor een beschrij- Geschreven door de paddestoelenkenner bij uit-
ving van de zeer interessante inhoud kan ik u ver- stek: G. L. van Eyndhoven.
wijzen naar de maart-Natura. Van harte is de Op pag. 14 moet midden op de bladzijde na
aanschaf van deze bijzondere publicatie aanbevo- „l.lam.wit, grijswit, vuilwit" toegevoegd worden
len. U kunt in het bezit ervan komen door storting ,,A. P. vlezig, desondanks vaak teer en broos". De
van f 12,90 (leden) of (f 15,50 (niet-leden). tabel wordt zeer intensief gebruikt; jammer van dit

foutje, maar de bruikbaarheid is er echter niet min-
Correcties W.M. 34, derde, volledig herziene der om. De uitgave kunt u aanschaffen door over-
druk, making van f 8 - (leden) of f 10,- (niet-leden).
Zoals reeds eerder gemeld is van WM 34 in de serie

Ledenadvertenties

• AANGEBODEN

::' Le Quesne Hemiptera, 3 dln. Handb. ld. Br. Insects, ƒ 40,-; Schoenemund, Eintagsfliegen, TWD 19,
ƒ 15,-; Illies, Steinfliegen, Ufervliegen, TWM, ƒ 10,-; Stitz u. Ulmer, Neuroptera u. Trichoptera TWM,
ƒ 15,-. H.W. v.d. Wolf, Andriesplein 2, 5671 VS Nuenen, tel. 040-836817.

';' Friese Wouden. Te huur stijlvol gerest, boerderijtje (7 pers.) en gastenverblijf (5 pers.). Ideaal voor
natuurliefh., rustig gelegen aan vis. en vaarw. nabij de bossen van Beetsterzwaag, voorzien van alle denkbare
comfort: sauna, relaxruimte, 3 douches, cv, open haard, zwem- en vissteiger, bloementuin op het zuiden,
ruime terrassen, volledige privacy. Inrichting in stijl. Zeer geschikt om tot rust te komen. Prijzen vanaf
ƒ 210,-/midweek en ƒ 350,-/week. Voor inl. en uitgebreide brochure 02208-94555.

De Strandwerkgemeenschap bundelt de activiteiten van de KNNV en de Jeugdbonden voor Natuurstudie op het gebied van de
Nederlandse zeekust en de aangrenzende terreinen en brakke wateren. Tijdschrift „Het Zeepaard" (5 a 6 maal per jaar).
Penn./adm. P. J. Vos, Munnikenstraat 43, 2315 KV Leiden; tel. 071-124990 (alleen overdag op werkdagen).

De Bryologische en Lichenologische Werkgroep richt zich op de speciale studie van de mossenflora; er is een afzonderlijke sectie
voor de studie van lichenen. Orgaan: „ündbergia" en „Buxbaumiella". Secretariaat: P. Hovenkamp, Eiberoord 3, 2317 XL Leiden, tel.
071-212345.

SOVON (Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland) organiseert grootschalige landelijke onderzoeken om voor- en
achteruitgang van vogelsoorten in verscheidenheid en aantallen te kunnen volgen ondermeer ten behoeve van natuurbescherming. Zij
bevordert samenwerking op alle gebied van vogelstudie en onderhoudt contact met KNNV- en andere vogelwerkgroepen in den lande.
Jaarlijks: het Verslag Vogelstudie met een overzicht van activiteiten en verschenen artikelen en de organisaties van een landelijke
contactdag voor vogelaars. Inlichtingenadres: A. D. Bode, Kallenkoterallee 143-a, 8331 AD Steenwijk, 05210-12074.

De Contactcommissie voor Floristiek en Vegetatiekunde wil het contact bevorderen tussen Plantenwerkgroepen vanrafdelingen of
regio's binnen de KNNV; ook actieve floristen uit afdelingen waar (nog) geen plantenwerkgroep is, kunnen zich aansluiten.'Secretariaat:
Mevr. C. Donath, Koterhoek 32, 8332 CX Steenwijk, tel. 05210-14286

Natuurbeschermingscommissie: corresp. adres: Postbus 1725, 3000 BS Rotterdam

De KNNV organiseert ieder jaar ook een Biologisch Werkkamp voor het Onderwijs. Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot mevr. A.
Gortzak-Wals, Ruthardlaan 31, 1406 RR Bussum, tel. 02159-12071 of tot het Bureau der Vereniging.

De Algemene Kampeer Commissie organiseert jaarlijks ongeveer 20 kampen van Hemelvaartsdag tot in de winter. Ze worden in een
speciale „Kampnatura" aangekondigd. Secretariaat: Ina Hermans-Noorden, IJsselwaard 10, 2904 SP Capelle a/d IJssel, tel. 010-
506079.

De Algemene Reis Commissie organiseert natuurhistorische reizen naar het buitenland. Deze worden in een speciale „Reisnatura"
aangekondigd. Secretariaat: G. Middelman, Leeuweriklaan 40, 2691 CM 's-Gravenzande, tel. 01748-15469.

De Hollandse Kampeergroep organiseert korte weekendkampen in een meer sportieve stijl. Secretaris: Heleen Sissingh, Joz.ls-
raëlsln. 194, Rijswijk, tel.: 070-996552.

De Landelijke Jongeren staan open voor leden van de KNNV van 20 tot 30 jaar. Ze organiseert het hele jaar door een aantal activiteiten
en heeft een eigen orgaan „Nika". Adres: Henk Schobben, secr., Jacob de Graeflaan 123, 1181 DM Amstelveen: tel. 020-435562.



Stichting Uitgeverij KNNV
Een inventarisatie met beschrijvingen en af-
beeldingen van alle (meer dan 500) aangetrof-
fen soorten van de Mollusken uit het Mioceen
van Winterswijk - Miste.
Ledenprijs: f 39,-; niet-leden: f 52,-

Onze nieuwste uitgave. Het aanschaffen
waard

a.w. Janssen

... ATLAS VAN DE NEDERLANDSE
AMFIBIEËN EN REPTIELEN

De zweefvliegen van Noordwest - Europa
en Europees Rusland,
in het bijzonder van de Benelux

bewerkt door V.S. van der Gooi

Koninklijke Nederlandse Naluiirliislorischc Vereniging I9SI

De huidige kennis van de verspreiding van am-
fibieën en reptielen is thans vastgelegd.
Een goed gedocumenteerde uitgave.
Tevens een hechte basis voor doelmatig be-
houd en beheer.
Ledenprijs: f 26,75; niet-leden: f 35,-.

Enige jaren geleden verscheen het „Hand-
boek" voor de zweefvliegen van Noord-West
Europa in het bijzonder van de Benelux.
Nog steeds het aanschaffen waard. Prijs: f 22,-
(leden); niet-leden f 27,50.
Thans is ook leverbaar: „Zweefvliegen in
kleur" In deze publicatie zijn 108 van de 295
Nederlandse soorten op foto afgebeeld. Prijs:
f 1 0 - (leden); niet-leden f 13,50.

Al deze uitgaven zijn te bestellen door het be- kunt u daar ook terecht voor de overige uitga-
treffende bedrag over te maken op giro: 130.28 ven van de Stichting Uitgeverij,
t.n.v. Bureau KNNV te Hoogwoud. Natuurlijk De prijzen zijn inclusief porto-kosten.





MEDEDELINGEN
van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
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De KNNV, opgericht op 27 december 1901, heeft op dit ogenblik 54 afdelingen, verspreid
over het land. Het aantal leden bedraagt ruim 9500. Doel van de vereniging is het verbreiden
van de kennis van de natuur in de ruimste zin van het woord en het medewerken aan de
bescherming van natuur en landschap door het voeren of steunen van acties die hierop zijn
gericht.

Men kan óf lid zijn van een der afdelingen óf algemeen lid. Nadere bijzonderheden verschaft
het Bureau van de KNNV (adres zie onder). Door de afdelingen en de uit enige afdelingen
gevormde gewesten worden o.a. lezingen en excursies georganiseerd. Landelijk worden er
verscheidene evenementen verzorgd door werkgroepen en commissies (zie achterzijde
omslag).

De Vereniging geeft het blad Natura uit, dat de leden gratis ontvangen. De onder de KNNV
ressorterende Stichting Uitgeverij geeft een serie WETENSCHAPPELIJKE MEDEDELINGEN
en een NATUURHISTORISCHE BIBLIOTHEEK uit.

Opzegging van het lidmaatschap of abonnement vóór 1 november: algemene leden bij
Bureau Hoogwoud; afdelingsleden bij secr. afdeling.

KOPIJAANWIJZINGEN: Kopij éénzijdig getypt met een linkermarge van 5 cm en een regelafstand 1V2. Nederlandse namen van planten
en dieren met een kleine letter beginnen; wetenschappelijke namen onderstrepen. Literatuur-aanhalingen in de tekst als volgt „volgens
Jansen 1984" of „(Jansen, 1984)". In de literatuurlijst: naam en voorletters auteur, jaar, titel, tijdschrift nummer en bladzijde. Voor
illustraties komen in aanmerking: zwart-wit foto's en tekeningen in Oostindische inkt. Van kleurendia's moeten zwart-wit afdrukken
worden gemaakt. We adviseren daarvoor zelf te zorgen, maar ook kan de redactie dat laten doen. Twee kopieën van tekst en
tekeningen opsturen. Bijschriften niet in de originele tekst maar in de kopie. Kopij-papier en een stencil met nadere aanwijzingen voor
het maken van kopij zijn bij bovenstaand redactie-adres aan te vragen. Kopij èn advertenties voor een bepaald nummer moeten binnen
zijn vóór de 15e van de voor-voorafgaande maand (dus voor het juninummer vóór 15 april). Overneming van artikelen in overleg met de
eindredacteur.

BUREAU VAN DE KNNV: secretaresse mevr. N. Jansma-Rezelman, Burg. Hoogenboomlaan 24, 1718 BJ Hoogwoud; tel. 02263-1445.
Hier kan men terecht voor: inlichtingen betreffende de vereniging, aanmelding als lid of als abonnee op Natura, bestellingen van
Wetenschappelijke Mededelingen, nummers uit de Natuurhistorische Bibliotheek en andere uitgaven van de Stichting Uitgeverij isn voor
losse nummers van Natura. Alle bestellingen door overschrijving van het verschuldigde bedrag op postrekening 13028 t.n.v. Bureau KNNV
te Hoogwoud. Voor prijzen zie de advertentie elders in dit nummer. Geef duidelijk aan wat u wenst!

Abonnementen op NATURA: Nederland en België ƒ 27,50 per jaar, overige landen ƒ 42,50 per jaar.
Losse nummers ƒ 3,00; dubbele nummers (meer dan 28 pagina's tekst) ƒ 4,25 inclusief porto.
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Bijzondere planten langs het Amsterdamse
spoor
doorA. Koster

Als de heer Joh. Bolman destijds in de gelegenheid
was geweest vrijelijk langs het spoor te lopen had hij
ongetwijfeld in zijn boek over de wilde flora van
Amsterdam (BOLMAN, 1975) een apart hoofdstuk
aan het Amsterdamse spoorwegterrein gewijd. Het
aantal soorten dat in zijn boek voor deze stad wordt
opgegeven, zou met een volledige bijdrage van deze
terreinen ver boven de 400 zijn uitgestegen.
Maar . . . heel gelukkig is in het verleden nog niet
alles geïnventariseerd zodat er voor de jongere ge-
neratie ook nog iets te ontdekken overblijft.
Door de auteur worden de spoorwegterreinen in
Nederland sinds 1980 geïnventariseerd. In L982 is er
een begin gemaakt met de spoorlijnen en emplace-
menten in Amsterdam (fig. 1). Naar schatting ko-
men hier ca 400 hogere plantesoorten voor. Ruim
60 hiervan variëren van vrij zeldzaam tot zeer zeld-
zaam, terwijl een groot aantal soorten minder alge-
meen genoemd mag worden. In dit artikel kunnen
al deze soorten niet worden genoemd. Voor een
volledig overzicht hiervan wordt verwezen naar
KOSTER (1984 en 1985 a); in dit werk hebben de
uurhokken in fig. 1 betrekking op de Amsterdamse
situatie.

Op een aantal aspecten die een rol hebben gespeeld
bij de floristische diversiteit van deze spoorwegter-
reinen en de betekenis die ze voor het stedelijk
groen in Amsterdam kan hebben, zal nader worden
ingegaan. Met betrekking tot het beheer zullen en-
kele opmerkingen worden gemaakt.

Adventieven

Op de spoorwegterreinen van Amsterdam worden
per trein, per boot en met ander verkeer zaden van
planten uit een groot gedeelte van de aardbol aan-
gevoerd. Enkele voorbeelden hiervan zijn de ama-
ranten. papegaaiekruid (Amaranthus retroflexus),
door het hele land voornamelijk een spoorweg-
plant, komt hier al geruime tijd talrijk voor; nog het
meest op plaatsen die jaarlijks met herbiciden wor-
den bespoten. Tussen deze Noordamerikaanse
soort staat op verschillende plaatsen, voornamelijk
emplacementen, de uit Zuid-Amerika afkomstige
basterdamarant (Amaranthus hybridus). Ze komt
in kleinere aantallen voor dan de eerste soort en is

landelijk ook aanmerkelijk zeldzamer. Eveneens
uit Noord-Amerika komt de witte amarant (Ama-
ranthus albus); hier en ook op emplacementen el-
ders in het land komt ze meestal solitair voor. Op
nog geen steenworp afstand van deze Amerikaanse
soorten staat het bezemkruiskruid (Senecio inaequi-
dens), een woladventief uit zuidelijk Afrika (ADE-
MA & MENNEMA, 1978). Deze composiet, die vanuit
België via de Maas ons land is binnengekomen,
heeft zich het meest per spoor over een groot ge-
deelte van ons land verspreid (fig. 2). De massaliteit
waarmee deze soort zich dit jaar (1985) op het Am-
sterdamse spoor manifesteert, heeft ook nog een
andere oorzaak waar later in dit artikel op zal wor-
den teruggekomen. Een soort die zich vooral per
spoor (en met Van Gend & Loos) explosief ver-
spreidt, is het cosmopolitische klein liefdegras (Er-
agrostis minor). Dit grasje dat enkele jaren geleden
nog als zeer zeldzaam werd beschouwd (HEUKELS,
1980; vergelijk ook VAN DER MEIJDEN & WEEDA,
1983), is thans op 65 spoorwegterreinen overwe-
gend talrijk waargenomen en op de meeste plaatsen
ingeburgerd.

•L #

centraal̂ -~.lfr
station ̂ ^-i*

\

25 - 36

•he t .lJ.v.--:;y.:;.'.;:.:.

Fig. 1. Schematische voorstelling van het Amster-
damse spoorwegterrein (naar kaartblad 25)

spoor buiten gebruik
* station of emplacement
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Papegaaiekruid, Amaranthus retroflexus (tek: Ferry
Siemensma)

Tussen de adventieven wordt het meest verrassende
aspect gevormd door de dwaalgasten uit ons eigen
floragebied. Wortelend onder een rail, die vermoe-
delijk als paraplu tegen de herbicidenbespuiting
heeft gediend, werd een fraai exemplaar van stin-
kend nieskruid (Helleborus foetidus) aangetroffen.
Op een steenachtig substraat, op een plaats die
enkele jaren aan menselijke invloed onttrokken is
geweest, staan tientallen goed ontwikkelde planten

van de slanke mantelanjer (Petrorhagict proliferd).
Deze zeer zeldzame anjer begint zich overigens als
een echte spoorwegplant te manifesteren; in 1985
was ze maar liefst op 7 plaatsen langs het spoor,
overwegend talrijk, aanwezig. De soort staat in een,
voor Amsterdamse begrippen elitair gezelschap van
Wilde marjolein (Origanum vulgare), gestreepte
leeuwebek (Linaria repens) en blaassilene {Silene
vulgaris).
Van een aantal plantesoorten is het niet geheel dui-
delijk hoe zij op het Amsterdamse spoor terecht
zijn gekomen. De grote pappus (het zaadpluis) van
de bleke morgenster (Tragopogon dubius), die
plaatselijk massaal voorkomt, suggereert een na-
tuurlijke verspreiding, maar aanvoer van materiaal
van uit België mag niet geheel worden uitgesloten.
Hetzelfde geldt voor het eveneens zeer zeldzame
voorjaarskruiskruid (Senecio vernalis), dat op ver-
schillende emplacementen solitair werd aangetrof-
fen. De laatste soort heeft in tegenstelling tot de
bleke morgenster, gewoonlijk een kortstondig be-
staan. Diegenen die slechts in het bezit zijn van de
meest recente flora (VAN DER MEIJDEN et. al., 1933)
zullen de bleke morgenster hierin niet aantreffen.
Na 1950 is deze soort zo weinig waargenomen, dat
het niet meer de moeite was om ze in de flora te
vermelden. Hoe dynamisch onze flora in dit dichte
bevolkte land is, blijkt uit het feit dat deze morgen-
ster sinds 1983 op negen plaatsen langs het spoor en
enkele plaatsen daarbuiten is waargenomen. Tot
rehabilitatie van deze plant is inmiddels besloten
(VAN DER MEIJDEN, 1983). De soort is goed te her-
kennen aan de paarse stijlen en de verbrede stelen
onder de hoofdjes (Fig. 3).

Enkele zeer bekende spoorwegplanten die ook in
Amsterdam niet ontbreken zijn riempjes (Corrigio-
la litoralis), Breukkruid (Herniaria glabra), kleine
leeuwebek (Chaenorrhinum minus), en langbaard-
gras {Vulpia myuros). Waarschijnlijk zijn deze
soorten oorspronkelijk adventief en al decennia
lang ingeburgerd. Riempjes is volgens ELLENBIÏRG
(1979) en FRIEDRICH (1979) een vochtigheidsinclica-
tor. Op de droge emplacementen waar deze soort
voornamelijk voorkomt, is deze eigenschap gemak-
kelijk te herkennen. In relatief droge zomers is deze
plant meestal slecht ontwikkeld of zelfs geheel ver-
dwenen; de planten blijven dan vaak zeer klein,
3-10 cm. Deze zomer (1985), waarin het behoorlijk
vochtig is geweest, waren op de meeste plaatsen de
planten zo goed ontwikkeld (tot 60 cm) dat de naam
riemen meer van toepassing zou zijn.
Ten slotte dient nog te worden opgemerkt dat de
meeste andere soorten die in de hierna volgende
rubrieken worden besproken zeker ook ten dele
adventief voorkomen en dat een aantal soorten ver-
moedelijk ook op natuurlijke wijze Amsterdam
weet te bereiken, maar in dit artikel wordt dat ver-
der buiten beschouwing gelaten.
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Soorten van aangevoerde grond

Op het Amsterdamse spoorwegterrein zijn veel
plantesoorten met zand en andere bouwmaterialen
aangevoerd. Een globale inventarisatie van het
spoorwegsubstraat geeft reeds een grote variatie te
zien van de „verpakking" waarmee zaden en plan-
tedelen kunnen worden aangevoerd:
- diluviaal zand; o.a. uit Maarn, Crailo en het

Vechtplassengebied
- zeezand (ontzilt?); uit de Noordzee bij IJmuiden
- duinzand; rond 1930 aangevoerd uit IJmuiden;

i.v.m. de aanleg van de sluizen was het beschik-
baar; wordt tegenwoordig niet meer gebruikt
i.v.m. de te fijne textuur

- koolas; afvalprodukt van cokesverbranding; uit
Zuid-Limburg, veel voor paden gebruikt (fig. 3);
verder afkomstig van elektriciteitscentrales uit
België en Duitsland

- mijnsteen; voor aanleg van paden; waarschijnlijk
uit België

- porfiergruis; idem; gewoonlijk uit België
- porfierbasaltsplit; drainagemateriaal onder de

rails; uit België
- riviergrind; idem, wordt steeds minder gebruikt;

vermoedelijk uit het Maas-gebied van Midden-
Limburg

Welke gevolgen al dat gesleep met grond voor de
plaatselijke flora heeft, laat zich raden. De voor-
naamste aspecten hiervan zullen nader worden be-
licht.

Op plaatsen die met duinzand zijn aangelegd is
wondklaver (Anthyllis vulneraria) het meest verte-
genwoordigd. In Amsterdam bevindt deze zich in
gezelschap van scherpe fijnstraal (Erigeron acer),
zanddoddegras (Phleum arenaria), fakkelgras
(Koeleria micrantha) en duinaveruit {Artemisia
campestris ssp. maritima).
Met zeezand zijn zeer waarschijnlijk Loogkruid
(Salsola kali) en zeeraket (Cakile maritima) aange-
voerd. Vooral langs de nieuwe lijngedeelten naar
Haarlem en Zaandam komen deze soorten regel-
matig voor.
Soorten die we gewoonlijk op de diluviale zand-
gronden aantreffen zijn langs het Amsterdamse

Fig. 2. Senecio inaequidens op
spoorwegterreinen sinds 1980
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Bleke morgenster, Tragopogon dubius, Den Haag Gestreepte leeuwebek, Linaria repens, Amsterdam
emplacement

spoor talrijk aanwezig, o.a. stijf havikskruid (Hier-
cicium laevigatum), buntgras (Corynephorus canes-
cens) en struikheide (Calluna vulgaris). Het zand
waarmee zij zijn aangevoerd, is in een aantal geval-
len afkomstig uit de zandafgraving van de NS te
Maarn. Floristen die dit bolwerk van adventieven
kennen, zal het niet verbazen dat men tussen deze
dilu\/iale soorten ook planten aantreft die een ande-
re plantengeografische herkomst hebben, zoals
slangekruid (Echium vulgaré), wilde reseda (Rese-
da lutea) en kleine teunisbloem (Oenothera parvi-
flora).
Het meest spectaculair zijn de soorten die met zoge-
naamde koolas zijn aangevoerd. Letterlijk worden
de ladingen koolas die regelmatig worden aange-
voerd niet geheel door de term koolas gedekt. Het
materiaal waarmee het schouwpad wordt verhard,
bestaat uit minstens twee componenten. Een ge-
deelte bestaat inderdaad uit koolas en is afkomstig
van de elektriciteitscentrales uit Duitsland en/of
België, niet zo ver van de Nederlandse grens. Dit
materiaal wordt gemengd met een substantie die
veel stenen bevat en vermoedelijk afkomstig is van

een mijnsteenberg of Terril zoals de Belgen dat
noemen. In deze publicatie kan niet nader worden
ingegaan op de herkomst van het materiaal. Langs
de schouwpaden (fig. 4) die van dit materiaal zijn
gemaakt is Bezemkruiskruid, dat over een totale
lengte van 10-15 km voorkomt, aspectbepalend.
Voor floristen met enige ervaring is deze soort ge-
makkelijk vanuit de rijdende trein te herkennen.
Als men het geluk heeft dat op deze plaats de trein
voor het rode sein moet wachten of stapvoets mag
optrekken, kan men ook soorten onderscheiden als
druifkruid (Chenopodium botrys), behaard breuk-
kruid (Herniaria hirsutd) en Spiesleeuwebek {Kick-
xia elatiné). druifkruid en behaard breukkruid zijn
alweer twee soorten, die in de eerder genoemde
flora moeten worden vermeld. De eerste soort is
heel goed te herkennen aan de tamelijk dichte af-
staande beharing; op afstand ziet ze er wat grijzig
uit. Het druifkruid heeft een zeer karakteristieke,
aromatische geur. Vanuit de trein kan men ze her-
kennen aan de rechtopgaande habitus, zoals bij
kleine leeuwebek, en de zeer compacte bloeiwijze.
In Nederland varieert de hoogte van 3-40 cm. Deze
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Fig. 3. Half-gesloten hoofdjes van a: bleke morgenster, Tragopogon dubius Scop.; b: gele morgenster, T.
pratensis L. (vrijwel natuurlijke grootte)

mediterrane soort staat al sinds de vorige eeuw in de
flora (HEUKELS, 1899) vermeld; in de laatste editie
is hierop jammer genoeg een uitzondering gemaakt,
omdat deze soort sinds 1950 praktisch niet meer is
gevonden. Na 1980 is ze op acht plaatsen langs het
spoor waargenomen en in Zuid-Limburg is zij door
J. Cortenraad talrijk op een mijnsteenberg aange-
troffen. Door deze manifestatie op Nederlands
grondgebied heeft het druifkruid haar plaatsje in de
2 l-ste druk van de flora ruimschoots heroverd. Het-
zelfde kan in iets mindere mate beweerd worden
van behaard breukkruid dat vrij recent van 8 spoor-
weglokaties bekend is en op één plaats buiten deze
terreinen is aangetroffen.
De massaliteit waarmee bovengenoemde plante-
soorten op de schouwpaden aanwezig zijn, is slechts
van tijdelijke aard. Door noodgedwongen chemi-
sche onkruidbestrijding zullen de populaties spoe-
dig gedecimeerd worden. Gelukkig zijn deze plan-
ten ook al op andere plaatsen waargenomen waar
minder rigoureuze ingrepen plaatsvinden en waar
deze soorten zich op langere termijn kunnen hand-
haven.

Pionierplanten en chemische onkruidbestrijding

Naar aanleiding van de vorige alinea is het goed om
een moment stil te staan bij enkele gevolgen van de
chemische onkruidbestrijding. Niet bij de negatieve
neveneffecten want daarover is door anderen al veel
geschreven. Hoewel wij van mening zijn dat het
gebruik van herbiciden zoveel mogelijk dient te

Fig. 4. Een dwarsprofiel van een spoorlijn; 1. over-
gang schouwpad-talud, 2. schouwpad, 3. ballastbed,
4. ballastbed tussen de staven, 5. overgang schouw-
pad-ballastbed.
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Zwarte toorts, Verbascum nigrum, bij Spaubeek

Zeepkruid, Saponaria officinalis, Amsterdam-
Sloterdijk (lijngedeelte opgeheven in 1984)

worden teruggedrongen en dat het gebruik van on-
kruidbestrijdingsmiddelen in het algemeen een on-
gunstige invloed op de flora heeft, mogen wij enkele
meer positieve neveneffecten niet verzwijgen.
Reeds in 1968 kwam prof. dr. V. WESTHOFF op de
gedachte dat de aanwezigheid van riempjes wel
eens iets te maken zou kunnen hebben met de che-
mische onkruidbestrijding. Tot in de finesses is dat
nooit onderzocht. Wel is duidelijk dat op plaatsen
waar geregeld (1 x per jaar) bepaalde herbiciden
worden toegepast riempjes talrijk aanwezig kunnen
zijn. Op plaatsen waar dat twee maal per jaar ge-
beurt, is ze doorgaans afwezig en daar waar het
spuiten wordt gestaakt, wordt Riempjes binnen en-
kele jaren overwoekerd door andere plantesoorten.
Dit geldt ook voor een aantal andere pionierplan-
ten. De kleine leeuwebek ziet zelfs kans tussen twee
spuitbeurten in (voorjaar en nazomer), haar levens-
cyclus te voltooien. Resistentie mag niet geheel
worden uitgesloten, maar dat moet dan wel in de
ondergrondse delen van de plant of in de eerste
levensfase worden gezocht. De bovengrondse delen
van de planten die langs het spoor voorkomen ver-
dragen absoluut geen herbiciden. Een andere mo-
gelijkheid is, dat nadat de herbiciden min of meer
zijn uitgewerkt of uitgespoeld de planten hun ont-
wikkeling gewoon kunnen voltooien, maar dan wel
met een voorsprong op hun concurrenten.

Taluds en bermen

Op spoorbermen en taluds vinden we in het alge-
meen stabielere vegetaties. Op het overgangsge-
bied tussen schouwpad en talud, dat door erosie op
sommige plaatsen braak ligt en door uitspoeling in
het algemeen relatief voedselarm is, zijn regelmatig
eenjarige soorten aan te treffen, naast een aantal
soorten die al eerder werden genoemd o.a. enkele
zeldzaam geworden akkeronkruiden zoals ruige
klaproos (Papaver argemone) en valse kamille
(Anthemis arvensis) en soorten als veldkruidkers
(Lepidium campestrè) en sofiekruid (Descurainia
sophia). Een soort die zich in dit overgangsgebied
uitstekend thuis voelt en hier regelmatig voorkomt,
is zeepkruid (Saponaria officinalis). Vooral langs de
oude spoorlijn naar Haarlem komt deze soort plaat-
selijk massaal voor. Op taluds met een min of meer
ruderaal karakter, maar niet helemaal dicht ge-
groeid komt madelieffijnstraal (Phalacroloma an-
nuus) voor. Gebleken is dat deze soort zich op
spoorwegterreinen goed weet te handhaven, en ze
kan daarom als een aanwinst voor Amsterdam wor-
den beschouwd. Beemdkroon (Knautia arvensis)
die we zelfs in Zuid-Limburg niet alle dagen meer
tegenkomen staat in een meer gesloten grazige ve-
getatie. De massale aanwezigheid van het gewoon
barbarakruid is zowel in het rivierengebied als daar-
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Valse kamille, Anthemis arvensis,
in Amsterdam

buiten een ongewoon verschijnsel. Buiten het rivie-
rengebied en Zuid-Limburg is deze plant tamelijk
zeldzaam. Op een rangeerdijkje op één van de em-
placementen staat al enkele jaren graslathyrus (La-
thyrus nissolia). Deze soort, die vrijwel beperkt is
tot Zeeland en zo nu en dan eens in Zuid-Limburg
wordt waargenomen, misstaat het predikaat „zeer
zeldzaam" niet. Een ander familielid van deze
plant: vierzadige wikke (Vicia tetrasperma) komt op
de nieuwe taluds, tussen de grazige vegetaties, tal-
rijk voor. Het is wel goed mogelijk dat ze met
graszaad is ingezaaid, maar zo ging dat vroeger ook
met sommige akkeronkruiden die we door zuive-
ring van het zaad hebben verloren. Zolang in de
Amsterdamse situatie geen opzet in het spel is, is
het een acceptabele zaak. Ten slotte nog een op-
merking over een karakteristieke spoorwegbegelei-
der die opeen spoordijk bij Amsterdam talrijk aan-

wezig is nl. schaafstro (Equisetum hyemale). Het is
een van de weinige zeldzame soorten die goed weer-
stand biedt tegen zowel chemische als mechanische
invloeden, maar dat is een eigenschap van de mees-
te Nederlandse paardestaarten.

De betekenis voor het stedelijk groen

Veel plantesoorten die op het Amsterdamse spoor-
wegterrein voorkomen, vindt men nooit of zeer zel-
den in het omliggende stedelijke gebied. Dit is niet
toe te schrijven aan de kieskeurigheid van de plan-
ten, want die komen langs het spoor vaak in zoveel
verschillende situaties voor, dat het niet is voor te
stellen dat het Amsterdamse milieu voor hen onge-
schikt is. De beperking van deze soorten tot het
spoorwegterrein dient eerder toegeschreven te wor-

Kleine leeuwebek, Chaenorrhi-
mus minus, Amsterdam
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Ruige klaproos, Papaver argemone, in Amsterdam

Met betrekking tot de leefbaarheid mag de fauna
die met de Amsterdamse spoorwegflora samen-
hangt niet buiten beschouwing worden gelaten. We
beperken ons hier tot enkele opmerkingen over de
entomofauna. Dit faunistische aspect zal de stad
niet geheel onopvallend voorbijgaan. Het meest in
het oog lopend zijn de vlinders. De dagpauwoog
(Incichis ió) en de kleine vos (Aglais urticcie) komen
langs het hele spoor regelmatig voor. Iets minder
talrijk worden jaarlijks zandoogjes (Satiridae) en
blauwtjes (Lycaenidae) aangetroffen, verder dik-
kopjes (Hesperiidae) en hooibeestjes (Coenonym-
pha). Ook de vliesvleugelige insekten zijn goed ver-
tegenwoordigd. Hier dient vooral de bijenwolf
genoemd te worden, een soort die een tiental jaren
geieden nog als zeer zeldzaam werd beschouwd,
maar thans bezuiden Amsterdam vermoedelijk op
de meeste emplacementen aanwezig is (KOSTER,
1985 b, c). Solitaire bijen zijn op praktisch alle
plaatsen aanwezig evenals verschillende soorten
hommels. Al deze insekten zijn zeker niet aan het
spoorwegmilieu gebonden en zullen, voor zo ver zij
dat nog niet eerder hebben gedaan, zich verder over
Amsterdam, kunnen verspreiden. De functie die
deze spoorwegvegetatie voor de honingbij heeft,
mogen we ook zeer zeker niet uit het oog verliezen.
Hierbij spelen ook tientallen algemene plantesoor-
teh als stuifmeel- en nectarleverancier een rol van
betekenis. Menig Amsterdams imker is hierbij ge-
baat: ..• :;-
Concluderend mogen we stellen dat de Amsterdam-
se, spoorwegterreinen een aanzienlijke bijdrage
kunnen levefen aan de flora en fauna van het omlig-
gende stedelijk gebied.

Beheer Amsterdamse spoorwegterrein

Ter wille van het soortbehoud en het uitstralingsef-
fect naar het stedelijk gebied is een aangepast be-
heer van de spoorwegvegetatie noodzakelijk.

den aan het netheidssyndroom van een aantal jaren
geleden. Nu we jegens de wilde flora wat toleranter
zijn geworden, bestaat er een reële kans dat veel
van de bovengenoemde soorten zich ook elders in
de stad gaan vestigen of daar vaker aanwezig zullen
zijn. Parkeerplaatsen, overhoekjes, minder betre-
den plaatsen op trottoirs, speelplaatsen, grachtkan-
ten, hoekjes tegen huizen en gebouwen of tegen
bomen bieden talrijke mogelijkheden. Bleke mor-
genster, wouw, kleine leeuwebek, langbaardgras,
papegaaiekruid en tal van andere soorten kunnen
een bijdrage leveren om de leefbaarheid in het ste-
delijk gebied te verbeteren. Bijenwolf (tek.: M. J. C. Kolvoort)
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Chemische onkruidbestrijding, voor zo ver dit niet
anders kan, dient met dezelfde middelen en op de-
zelfde wijze te worden voortgezet. Op plaatsen
waar dat mogelijk is, kan het geen kwaad om eens
een jaartje over te slaan, zodat meer soorten een
kans krijgen zich te vestigen en verder te versprei-
den. Taluds met bijzondere planten dienen af en toe
gemaaid te worden waarbij het maaisel moet wor-
den afgevoerd. Hierdoor kunnen de bestaande
soorten zich handhaven, terwijl andere planten zich
hier kunnen vestigen. Vooral het afvoeren van
maaisel vormt bij de NS financieel een probleem.
Mogelijk kan hierin op een of andere wijze worden
voorzien.

Adres van de schrijver:
De Savornin Lohmanstraat 158,

3904 AW V'eenendaal.

Foto's van de schrijver.
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Suggesties voor nieuwe richtingen in
entomologisch onderzoek door
amateurs1'2

door J. van Tol3

Gesteld, u heeft de gedachte opgevat een entomologisch onderzoek te gaan verrichten,
wellicht onder het motto „Er zijn 30 miljoen soorten insekten op de wereld, minstens 20.000
daarvan komen in Nederland voor. Het moet wel vreemd verlopen wanneer daar niets voor
mij bij is". U heeft bovendien het idee dat u de 300 Nederlandse amateur-entomologen die
aandacht besteden aan de verspreiding van dagvlinders niet voor de voeten wilt lopen.
Kortom, u wilt iets gaan doen dat anderen laten liggen. Welke mogelijkheden staan u daarbij
ten dienste?

Oriëntering op entomologisch onderzoek

Bij het voornemen om een entomologisch onder-
zoek te gaan verrichten zult u een idee moeten
vormen over zowel de entomologie als over onder-
zoek. Dat klinkt wellicht overbodig, maar helaas is
gebrek aan kennis over entomologie of over wat
insekten zijn waarschijnlijk een van de belangrijk-
ste redenen dat zo weinigen hun aandacht richten
op een andere groep dan dagvlinders. Gebrek aan
kennis over wat onderzoek zou moeten zijn kan
amateur-onderzoekers nauwelijks verweten wor-
den. Menig professioneel onderzoeker komt er na
enige tijd achter dat hij vergeten is exact te formule-
ren welk probleem hij nu eigenlijk aan het oplossen
is. Vooral wanneer u zich eerder alleen met bij
voorbeeld vogels of planten heeft beziggehouden is
het heel goed indien u zich eerst degelijk gaat oriën-
teren op de entomologie. Het is nu eenmaal volko-
men onmogelijk alle insekten van ons land te leren
kennen, en alleen al de poging daartoe moet als
zonde van de tijd worden beschouwd. Op zich heb-
ben de leden van de KNNV een heel bewuste keuze
gemaakt op welke wijze zij zich met de entomologie
willen gaan bezighouden, te weten door het lid-
maatschap van een amateur-vakvereniging. De eer-
ste fase zal voor de meeste lezers dan ook hoogst-
waarschijnlijk al voorbij zijn en zij hebben een
globaal inzicht in de entomologie en wat daarbij

1. Lezing voor de Landelijke Jongeren van de KNNV op
23 november 1985.
2. Mededeling Eis-Nederland, nr. 29.
3. Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden.

zoal komt kijken. Vergeet u echter vooral niet dat
de entomologie vele aspecten heeft, zoals fysiolo-
gie, histologie en functionele morfologie. Dit soort
onderzoek wordt echter zelden door amateurs uit-
gevoerd en blijft hier buiten beschouwing

Vraagstelling en methode

Bij de opzet van elk onderzoek past een vraagstel-
ling en bij elke vraagstelling dient de optimale me-
thode te worden gekozen. Hoe komt u nu aan een
vraagstelling en hoe aan de bijbehorende methode?
Ofwel: hoe zet u een onderzoek op? En een interes-
sante vraag vooraf: Waarom moet u een vraagstel-
ling maken?
Met de laatste vraag wil ik beginnen. Mijn ant-
woord: U werkt altijd met een vraagstelling of u dat
nu wilt of niet. Meestal loopt dat niet zo systema-
tisch, maar de vraag is er altijd. De opmerking „Ik
ga naar Epen met vakantie en ga daar wat boktorren
vangen" laat zich vertalen in de vraagstelling „Wel-
ke boktorren komen tussen 7 en 28 juli in het
zuidelijk deel van Limburg voor?". Wanneer u de
vraag op deze manier stelt, worden de beperkingen
meteen wat duidelijker. U kunt zich dan afvragen of
het probleem wel interessant is. Zijn er bij voor-
beeld al niet erg veel gegevens van Zuid-Limburg
beschikbaar, zodat u uw tijd beter zou kunnen be-
steden. Of wellicht komen er tussen 7 en 28 juli in
het geheel geen boktorren in dat deel van Europa
voor. Wanneer u de vraag duidelijk heeft gebracht
zou u er misschien toe kunnen komen de vraag wat
aan te scherpen. Het is misschien beter om maar
enkele soorten te bemonsteren, maar dan heel in-
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Fig. 1. Margarinekuipje als vangpot voor de op de
bodem levende fauna. De grondboor met het model
van een bollenpoter werd speciaal op maat voor deze
potjes vervaardigd. Foto E. L. M. van Esch, RMNH,
Leiden.

tensief over een bepaald gebied, bijvoorbeeld in
een transect. Het zal u immers al snel duidelijk
worden dat u in uw vakantie van drie weken niet
eenvoudig een oplossing zal kunnen geven op zo'n
ruim gestelde vraag.
Hieruit volgt direct mijn aanbeveling om bij een
onderzoek het probleem zo beperkt mogelijk te
houden. Slechts dan kunt u uw methode optimaal
aanpassen aan de vraag en kunt u de interessantste
resultaten verwachten. U wilt immers onderzoek
doen.
Nu is het ook mij wel bekend dat de werkelijkheid
altijd ingewikkelder is dan ik in enkele woorden
voorspiegel. Zo ligt de werkwijze (niet zozeer de
methode) voor u al min of meer vast. U wilt immers
een bijdrage leveren aan de kennis van de biologie
van soorten door het verrichten van veldonderzoek.
Dat betekent, dat de vraag en de methode min of
meer in wisselwerking moeten groeien. Daar is geen
enkel bezwaar tegen zolang u het zich maar bewust
bent. Er moet een ogenblik komen dat u zegt „Dat
is mijn plan". Het hoeft niet allemaal fraai systema-
tisch te verlopen, als u achteraf maar uw verhaal
kunt vertellen.

Op 23 november 1985 werd er in het planetarium
in Amsterdam een symposium gehouden onder
de naam „Amateur en Veldbiologie". Dit sympo-
sium was georganiseerd door de Landelijke Jon-
geren van de KNNV. Dr. C. Bas opende de dag met
een uitstekende voordracht over de mogelijkhe-
den die amateurs hebben om paddestoelenon-
derzoek te doen. Daarna hield drs. J. van Tol de
hier afgedrukte lezing. Na de middagpauze ver-
zorgde Bart Ibelings (een van onze leden) een
voorstelling in de planetariumzaal. Onderwerp
van deze voorstelling was alles dat met het blote
oog of met een verrekijker aan de sterrenhemel te
zien valt. Drs. J. Mennema hield een voordracht
over het floraonderzoek dat door amateurs in het
verleden gedaan is en bovendien ging hij duidelijk
in op mogelijkheden die er voor «NNv-afdelingen
en voor de Landelijke Jongeren zijn om floristisch
onderzoek te doen. De dag werd besloten door H.
P. Gallagher die pleitte voor het aanbrengen van
meer structuur in het vogelonderzoek door het
gebruik van een duidelijke proefopstelling.
Naast de lezingen kon men rondneuzen in de
ruime sortering boeken en determinatiewerken
die aanwezig was. Natuurlijk was er ook gelegen-
heid om met elkaar te praten en ideeën uit te
wisselen.

De dag werd bezocht door zo'n 65 mensen (waar-
van er 30 lid waren van de Landelijke Jongeren).
Een zeer lage opkomst voor zo'n grote vereniging
als de KNNV. Hopenlijk is de opkomst op de na-
tuurstudiedag op 4 oktober 1986 groter.
Mocht u behoren tot die grote groep mensen die
niet op de dag zelf aanwezig waren, dan kunt u
toch in het bezit komen van het speciale nummer
van ons kwartaalblad de „NIKA". In dit blad staan
samenvattingen van de lezingen, maar ook arti-
kelen over mogelijkheden voor spinnen-, libel-
len-, mossen- en zoogdierenonderzoek. Dit num-
mer kunt u bestellen door overmaking van ƒ 3,50
op gironummer 5543349 ten name van KNNV-U,
Amstelveen onder vermelding van „symposium
NIKA".

Henk Schobben

Welke vraagstelling?

Hoe komt u aan uw vraagstelling? Elke vraag komt
steeds voort uit een probleem. Dat proces hoeft
helemaal niet ingewikkeld of „geleerd wetenschap-
pelijk" te verlopen, maar ontstaat bij voorbeeld in
de volgende situaties:
• U heeft geprobeerd dieren van de familie X-idae

te determineren en u bent hopeloos vastgelopen.
• Een gemeente wil een polder met schraallanden

als vuilnisbelt gaan gebruiken.
• U ziet mannelijke beekjuffers in copula langs een

stroompje, maar copulerende mannetjes zitten
ook in bosjes op tien meter afstand van het water.

Uw problemen zijn dus duidelijk en uw vragen zou-
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Fig. 2. De Reitter keverzeef. Strooisel van bosbodems
wordt op de zeef met een maaswijdte van circa één
centimeter gedeponeerd. Door schudden van de zeef
vallen o.a. kevers en fijn detritus in de eronder han-
gende zak. Het mengsel uit deze zak kan men bij
voorbeeld in een Berlese trechter of Winkler zeef
overbrengen, waarbij de ongewervelden zich vervol-
gens actief scheiden van het niet-levende materiaal.
Foto E. L. M. van Esch, RMNH, Leiden.

den als volgt kunnen worden geformuleerd:
• Welke soorten van de familie X-idae komen in

Nederland voor?
• Wat is de entomofaunistische waarde van de pol-

der in relatie tot de overige polders van Neder-
land?

• Welke relatie bestaat er tussen de territoriale en
de niet-territoriale mannetjes van de beekjuffer,
en zijn zij allebei even succesvol bij de voortplan-
ting?

Als u de vragen zo nauwkeurig heeft omschreven is
het veel eenvoudiger de methode te bepalen met
welke u de vraag gaat oplossen.

De methode

Al ligt de werkwijze - veldonderzoek - wel min of
meer vast, u heeft nog steeds een werkelijk onover-
zienbaar aantal methoden om entomologisch on-
derzoek te bedrijven. Voor gedragsonderzoek zult u

zich in de gespecialiseerde observatietechnieken
moeten gaan verdiepen. Hiervoor bestaan wel
handboeken, maar de betere methode is ongetwij-
feld met een etholoog het veld in te gaan om zijn
werkwijze te bestuderen. Ik ben hiermee onvol-
doende vertrouwd om u hiervoor goede adviezen te
kunnen geven.
Voor veel faunistisch en verspreidings-oecologisch
onderzoek is uw methode het op zo efficiënt moge-
lijke wijze verzamelen van uw studiemateriaal. Dat
is veel moeilijker dan het op het eerste gezicht mis-
schien lijkt. U heeft een zeer goede kennis van de
gedragingen van de soorten nodig om efficiënte be-
monsteringprogramma's te kunnen uitvoeren. En-
kele voorbeelden mogen dat illustreren.

Voorbeelden
Loopkevers worden vaak gevangen met ingegraven
vangblikken, een vorm van een „passieve val". Het
is echter onder loopkeveronderzoekers een bekend
verschijnsel dat er twee opmerkelijke groepen loop-
kevers bestaan. De ene kan regelmatig rond vang-
blikken worden waargenomen en ook worden ge-
vangen met „handvangsten"; in blikken vindt men
die soorten echter zelden of nooit. Een voorbeeld is
Odacantha melanura. Ook zandloopkevers zouden
tot deze groep kunnen worden gerekend. De twee-
de groep, waartoe bijvoorbeeld Demetrias imperia-
lis behoort, lijkt alleen in vangpotten voor te ko-
men. Hoe men ook zoekt over de grond, zelden of
nooit zal men ze tegenkomen. Maar in de vallen zijn
zij vaak in flinke aantallen vertegenwoordigd. De
eerstgenoemde groep kevers zou zich voornamelijk
juist boven de grond, kruipend van grashalm tot
grashalm, voortbewegen; de zandloopkevers
vliegen juist veel. De kans dat zij over de grond
lopend in een val terechtkomen is dus zeer klein. De
tweede groep zou 's nachts actief kunnen zijn en
overdag diep in de grond verscholen kunnen blij-
ven. Wanneer u iets over alle loopkevers van een
bepaald gebied wilt zeggen is de methode van inge;-
graven vallen (pitfall trapping) onvoldoende.
Mijn tweede voorbeeld betreft de kokerjuffers of
schietmotten. Larven van schietmotten leven in al-
lerlei typen wateren, stilstaand en stromend, zoet
en brak. Wanneer u de verspreiding van de Neder-
landse soorten (meer dan 150) bestudeert, is het
goed te weten dat er in ons land één soort voorkomt
waarvan de larve terrestrisch leeft. Andere voor-
beelden zouden kunnen verhalen van soorten steen-
vliegen (Plecoptera) waarvan de imago alleen in
januari en februari vliegt, dus ver buiten de periode
waarin entomologen gewoonlijk actief zijn. Met an-
dere woorden: wordt eerst vertrouwd met de dieren
die u wilt gaan bestuderen. Het is beslist niet over-
dreven te stellen dat elke diersoort zijn eigen verza-
melmethode vereist. Dat betekent dat u uw metho-

102



de optimaal kunt aanpassen, indien u slechts één
diersoort gaat verzamelen. En zelfs dan is het nog
oppassen, aangezien de verschillende ontwikke-
lingsstadia een zeer verschillende autoecologie ple-
gen te hebben.

Een voorbeeld-studie

Het voorbeeld behelst een studie die werd uitge-
voerd door de afdeling European Invertebrate Sür-
vey Nederland van het Rijksmuseum van Natuurlij-
ke Historie. Een dergelijk onderzoek zou heel goed
door KNNv-ers uitgevoerd kunnen worden. Boven-
dien geeft het mij de gelegenheid u te wijzen op
enkele problemen, pragmatische oplossingen en
manieren waarop wij de resultaten hebben gepre-
senteerd. Tenslotte brengt het het belang van Ne-
derlandse faunistische overzichten naar voren.
Aangezien voor dit soort onderzoek slechts weinig
geld door de overheid ter beschikking wordt ge-
steld, zijn wij erg afhankelijk van amateurs voor het
verkrijgen van dergelijke overzichten.
Vaak wordt ons bij het European Invertebrate Sür-
vey (EIS) project gevraagd naar de entomologisehe
betekenis van een bepaald gebied en naar de effec-
ten op de entomofauna van bepaalde voornemens.
Wij hebben in het kader van enkele ruilverkavelin-
gen een entomologische waardebepaling uitge-
voerd (HEIJERMAN, HAKBIJL & VAN TOL 1981, HAK-
BIJL, VAN TOL & PRONK 1984). In zulke gevallen
heeft men vaak verschillende alternatieven bedacht
om het doel (produktieverhoging in de landbouw)
te bereiken. Voor elk van de alternatieven verwacht
men dan een beschrijving van de effecten op de
insektenfauna. Dat is een moeizaam proces, waar-

voor bovendien veel kennis van de diergroepen
noodzakelijk is.
De volgende stappen zouden daarbij moeten wor-
den doorlopen:
• Beschrijving van de uitgangssituatie
• Beschrijving van de activiteiten voor de verschil-

lende alternatieven
• Voorspelling van de veranderingen
• Een beoordeling van de veranderingen aan de

hand van criteria.
U zult wel snel ervaren, dat beleidsmakers van u een
nauwkeurigheid eisen, waaraan zij zelf nooit zullen
toekomen. Gevraagd wordt vaak naar „de effecten
van kavelconcentratie, boerderijverplaatsing en
perceelvergroting", waarbij de vragenstellers ge-
woonlijk zelf niet hebben onderzocht met welke
werkzaamheden deze doelstellingen van een land-
inrichting gepaard zullen gaan. Bovendien is ook de
noodzaak van zulke voornemens vaak in het geheel
niet onderzocht. Laat u in zo'n geval nooit in een
defensieve positie leiden dan verliest u altijd. Eis
keihard om een omschrijving van de werkzaamhe-
den en een exacte voorspelling van de veranderin-
gen in het abiotisch milieu (grondwaterstanden, bo-
demverdichting e.d.).
Wanneer u de gegevens wél krijgt, zult u voor de
interpretatie van de inventarisatiegegevens de re-
sultaten moeten kennen van effect-onderzoek, dat
op dezelfde plaats over een aantal jaren is uitge-
voerd. Hier treft u meteen een geweldige leemte in
de kennis aan van voor vrijwel alle Nederlandse
ongewervelden (bij andere dieren en bij planten is
het overigens niet erg veel beter). Aangezien voor
dit soort onderzoek slechts zeer weinig financiën ter
beschikking worden gesteld, ligt hier een belangrijk
onderzoeksterrein voor KNNV-ers braak. Noodge-

Wolfspin, Pardosa spec. (foto:
Ferry Siemensma)
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Pardosa purbeckensis

Pirala piscatorius
Pirata piraticus
III
Pirata tenuilarsis
Pirata uliginosus
Pardosa spfiagnicola
Pirala latitans
Pardosa pralivaga
Pirata hygrophilus
IV
Trochosa spinipalpis
Trochosa ruricola
V
Pardosa palustns
Pardosa amentala
Alopecosa pulverulenia
Pardosa pullata
Pardosa nigriceps
VI
Trochosa terricola
Pardosa lugubris
VI
Alopecosa cuneata
Pardosa monlicola

I I

24 21 15

68
68

41

31
4

453

135 118

2
122
44

6
26
284

ïï> tr f (r
12 13 22 17

ft &

z.

23

13 2 1 1 3
224 588 8 179 1 44 52 21 44

6 101 38 212

Tabel 1. Verdeling van de vangsten van wolfspinnen over de monsterpunten in het gebied van de voorgenomen
ruilverkaveling Roden-Norg. Weergegeven zijn de aantallen adulten in de eerste vangserie (juni), of met +
indien uitsluitend in de tweede periode (september) is gevangen. Merk op dat de monsterplaatsen naar
biotooptype zijn gerangschikt, (uit: HAKBIJL, VAN TOL & PRONK 1984).

dwongen zult u voor de voorspelling van effecten op
dit ogenblik nog gebruik moeten maken van ver-
spreidings-onderzoek. De verspreiding van organis-
men wordt in dat geval geacht te zijn veroorzaakt
door de processen die wij eigenlijk willen kennen.
De beoordeling van de aangetroffen fauna dient te
geschieden tegen de achtergrond dat op landelijk
niveau de soorten met kritische eisen aan hun milieu
steeds verder achteruitgaan, terwijl de soorten van
de verstoorde milieus steeds algemener worden. Er
treedt dus een nivellering op. Als criteria voor de
beoordeling van een actuele fauna zijn wel ge-
noemd: zeldzaamheid, landelijke populatietrend,
kwetsbaarheid, kenmerkendheid vooreen bepaald
landschapstype en de kenmerkendheid voor Neder-
land.

Wanneer wij de vraag hebben gesteld: „Welke
waarde heeft gebied X voor de entomofauna en
welke effecten mogen worden verwacht van bepaal-
de beleidsvoornemens?", is de methode en de

werkwijze van groot belang. Bij voornemens die
fragmentatie van bosbestanden tot gevolg zullen
hebben, zijn er tamelijk grote effecten te verwach-
ten op de samenstelling van de loopkeverfauna. Het
is zeer waarschijnlijk dat ook bij andere diergroe-
pen wel effecten zullen optreden, maar door het
onderzoek van DEN BOER C.S. in Wijster zijn juist
van de loopkevers veel gegevens beschikbaar. Bo-
vendien is de verspreiding en oecologie van deze
groep uitstekend onderzocht door TURIN et al
(1977). Het is dus te verwachten dat we na een
grondige inventarisatie van de loopkeverfauna
voorspellingen kunnen doen over de effecten van
maatregelen die versnippering van het landschap
tot gevolg hebben. Door verlaging van de grondwa-
terstand zullen ook grote delen van zo'n gebied
verdrogingsverschijnselen gaan vertonen. Wolf-
spinnen zijn een uitstekende diergroep om effecten
van verdroging te illustreren. Zij hebben bovendien
een grote specificiteit voor oligotrofe versus eutrofe
milieus, zodat zij ook de met eutrofiëring samen-
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Fig. 3. Een deel van de uitrusting in gebruik bij hydro-
biologisch onderzoek. Men ziet o.m. sorteerbakkert,
een sorteerzeef, een appelmoeszeef, vangpotten,
pincet, watermonster-fles, thermometer en een wa-
tercontainer voor het spoelen van semi-aquatische
monsters.

Fig. 4. Een „emergency trap", een val waarbij de
uitkomende imagines van insekten worden gevan-
gen en zij zich verzamelen in het met alcohol gevulde
plexiglas potje aan de bovenzijde van de val.

hangende effecten kunnen aantonen.
Als methode kozen wij het inzetten van series van
vangpotten. Zoals hierboven is uiteengezet vangen
vangpotten evenals elk ander vangmiddel selectief
op loopkevers. Dat doen ze echter op alle plaatsen
gelijk, zodat dat geen bezwaar oplevert. De plaat-
sen werden zo geselecteerd, dat de verschillen zö
groot mogelijk waren. Dat betekent dat naast de zo
natuurlijk mogelijke gebieden ook akkers en gras-
landen werden bemonsterd. Tabel 1 laat iets van de
resultaten zien. Wij hebben hier de gegevens van dé
wolfspinnen gerangschikt per biotoop. Duidelijk
zijn de grote verschillen te zien in de samenstelling
van de verschillende gebieden. Zelfs terreinen dié
vlak bij elkaar liggen kunnen een zeer verschillende
fauna hebben.

Vervolgens dient men aan de hand van gegevens
over de Nederlandse fauna als geheel een oordeel te
geven over de mate van uniciteit van het betreffen-
de gebied. Hoe karakteristiek zijn deze soorten

voor Nederland en hoe zeldzaam zijn zij? Hiervoor
zijn de resultaten van het Eis-project zeer nuttig en
ook hier geldt weer dat KNNV-ers nuttige bijdragen
aan de kennis kunnen leveren.
Het probleem van isolatie zou kunnen worden aan-
gevat door de fauna van bospercelen te vergelijken
die meer dan wel minder geïsoleerd zijn gelegen.
De algemene trend is dat geïsoleerde terreinen min-
der soorten bevatten dan minder geïsoleerde terrei-
nen. Dat zou worden veroorzaakt door de geringere
kans die bestaat op herkolonisatie na lokaal uitster-
ven van een soort. Zo vonden wij in het gebied van
de Ruilverkaveling Roden-Norg, dat in bossen die
deel uitmaken van een groter aaneengesloten ge-
bied, gemiddeld vier soorten slecht verbreidende
loopkevers voorkwamen, terwijl in geïsoleerde ter-
reinen gemiddeld slechts twee van deze soorten
voorkwamen. In houtwallen in het cultuurland
kwam gemiddeld niet meer dan 1,1 soort per mon-
ster voor. Dit is een uitstekende illustratie van de
nivellering die optreedt bij grootschalige landbouw.
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Geelgerande watertor, Dytiscus
marginalis, (foto: Ferry Siemens-
ma)

Suggesties voor overig onderzoek

Voor wat betreft suggesties voor onderzoek kan in
de eerste plaats worden benadrukt dat er meer me-
thoden voor het verzamelen van insekten bestaan
dan uitsluitend met een net en met vangpotjes. Ge-
noemd kunnen o.m. worden Malaisevallen, Berle-
setrechters, emergencetraps en interceptievallen
(fig. 1-5). Vele van deze methoden zijn in het geheel
niet ingewikkeld, maar toch zo goed als onbekend
bij veel amateur-entomologen.
Eerder noemde ik al de behoefte die er bestaat aan
betrouwbare en recente inventarisaties van insek-
tengroepen in Nederland. Het European Inverte-
brate Survey project in Nederland tracht deze gege-
vens op uniforme wijze samen te vatten en door de
uitgave van verspreidingsatlassen of faunistische
bewerkingen de kennis van ongewervelde dieren in
Nederland te vergroten. De gegevens worden ver-
zameld door werkgroepen die zich richten op één
enkele diergroep. U kunt zich bij zo'n werkgroep
aansluiten. Nadere informatie hierover kunt u ver-
krijgen bij de auteur.
Verder bestaat er een dringende behoefte aan lang-
durig effectenonderzoek. Vele KNNv-afdelingen
zouden uitstekend werk kunnen verrichten door
zulke bemonsteringsprogramma's op te zetten voor
en na een ingreep in het milieu, bijvoorbeeld een
ruilverkaveling. Hoewel de resultaten zeker niet
moeiteloos naar elders zullen kunnen worden geëx-
trapoleerd, zullen zij beslist bijdragen aan een bete-
re interpretatie van inventarisatiegegevens en voor-
spellingen van effecten van bepaalde ingrepen in
het landschap.
Tenslotte zou ik nog een lans willen breken voor het
opzetten van onderzoek van andere diergroepen
dan de al zo vaak bewerkte. Voor vele diergroepen

bestaan in het buitenland uitstekende bewerkingen,
terwijl wij nog in het geheel niet weten welke soor-
ten bij ons voorkomen. Hier liggen enorme moge-
lijkheden voor amateur-onderzoekers. Wil men
echter goede resultaten bereiken dan zal het nood-
zakelijk zijn zich bij het te bewerken onderwerp te
beperken. Men kan beter niet proberen alle vliegen
van Nederland te bewerken, maar men kan zich wel
richten op het voorkomen en de verspreiding van
een niet te omvangrijke familie of een geslacht.
Veldwerk kan dan ook een grotere rol spelen.
Zwerftochten door Nederland kunnen worden ge-
maakt met het vooropgezette doel het verzamelen
van de groep waarin men zich heeft gespecialiseerd.
Het kriskras door Nederland verzamelen heeft dan
een functie binnen de vraagstelling.

Problemen bij entomologisch onderzoek

Voor amateurs is entomologisch onderzoek wellicht
minder aantrekkelijk gezien de relatief grote hoe-
veelheid tijd die moet worden besteed aan werk-
zaamheden buiten het veld, waaronder prepareren,
etiketteren, beschrijven, tekenen en publiceren.
Voor veel onderzoek is een verhouding van 10%
veldwerk en 90% thuiswerk niet ongebruikelijk.
Voor amateurs zou ik deze verhouding niet willen
aanbevelen. Vandaar dat ik sterk benadruk om de
omvang van het te onderzoeken probleem zoveel
mogelijk te beperken. Ook de hoeveelheid mate-
riaal blijft dan overzichtelijk.
Verdere knelpunten die kunnen worden genoemd
zijn de vrij hoge investeringen die noodzakelijk zijn
voor apparatuur (optiek, prepareerbenodigdhe-
den) en literatuur en de vaak slechte toegankelijk-
heid van de literatuur en tijdschriftartikelen.
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Fig. 5. Microbiotoop-bemonste-
ring van aquatische macrofauna.
In tegenstelling tot wat beginnen-
de limnologen menen kunnen
vooral op plaatsen met weinig wa-
ter, zoals hier in een veenmosriet-
land, interessante waterinsekten
worden verzameld. De fijnmazige
appelmoeszeef is in dergelijke
biotopen een onmisbaar hulpmid-
del.

Ik ben van mening dat een samenwerking zou moé-
ten worden gestimuleerd tussen de regionale na-
tuurhistorische musea en amateuronderzoekers.
Wij missen in Nederland (vrijwel) de Field Study
Centres met veldlaboratoria en verdere faciliteiten.
In Groot-Brittannië is deze organisatie zeer actief.
Zij dragen belangrijk bij aan kennisoverdracht tus-
sen professionele en amateuronderzoekers. De re-
gionale natuurhistorische musea hebben goede des-
kundigen en uitrusting (optiek, bibliotheek) tot hun
beschikking, en het zou bijzonder nuttig zijn wan-
neer o.m. KNNV-afdelingen hiervan ook gebruik
zouden kunnen maken. Op kleine schaal bestaat
deze samenwerking overigens al wel. Ook voor de
musea kan deze samenwerking gunstige gevolgen
hebben. De collecties van amateurs, gemaakt in de
desbetreffende regio, kunnen dan in de betreffende
musea worden ondergebracht. Voor collecties van
nationaal of zelfs internationaal belang wil ik graag
het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie aanbe-
velen. Het Instituut voor Zoölogische Taxonomie
te Amsterdam heeft ook vele belangrijke collecties
in beheer.

Publiceren van resultaten

Tenslotte wil ik benadrukken dat het bekendmaken
van de onderzoeksresultaten van groot belang is,
Publicaties dienen zo beknopt en overzichtelijk mo-
gelijk te worden geschreven. Gezien het grote aan-
tal interne rapporten die door KNNV-afdelingen
wordt gepubliceerd, is het goed hier te vermelden
dat men zich ook over de toegankelijkheid van deze
rapporten enige zorgen moet maken. Men dient:
tenminste een exemplaar van deze „grijze litera-
tuur" te deponeren in de Koninklijke Bibliotheek

en in de bibliotheken van de Nederlandse Entomo-
logische Vereniging, het Staatsbosbeheer, het
Rijksinstituut voor Natuurbeheer en het Rijksmu-
seum van Natuurlijke Historie. Een verkorte versie
van de resultaten zou in Natura kunnen worden
gepubliceerd. De afgelopen jaren zijn hiervan en-
kele goede voorbeelden verschenen (o.m. VAN
KRUIJSBERGEN 1984, DRIESSEN 1985).

Adres van de schrijver:
Rijksmuseum van Natuurlijke Historie,

Afdeling entomologie,
Leiden.

Overige foto's van de schrijver.
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Waarnemingen en reacties van lezers

Vogels en aronskelken

Op mijn aronskelken-verhaal in het maartnummer
van Natura kwamen tot nu toe de volgende reacties:
• H. J. Berben (Rotterdam) en M. Koning (Lisse)

hebben al jaren gevlekte en Italiaanse aronskel-
ken in hun tuin. Beiden hebben nog nooit vogels
de bessen zien eten.

• Henk van Halm was de ivN-er die het teletekst-
verhaal heeft geschreven. Tijdens een excursie in
het Amsterdamse Bos, onder leiding van Piet
Brander, wees deze op de krabsporen van fazan-
ten, die de bessen uit spleten in de grond omhoog-
haalden. Dit gebeurde op het Vogeleiland, in een
droge zomer. Het jaar daarop zag hij zélf ook dat
fazanten zich aan de bessen te goed deden; weer
op het Vogeleiland in een droge zomer.

• J. P. Muller (Castricum) had destijds in zijn tuin
in Beverwijk eveneens beide soorten aronskel-
ken staan. Hij heeft toen meermalen gezien dat
merels de Arum-bessen aten. Dit gebeurde niet
in augustus of september, maar later in het jaar.
Als de merels er eenmaal de val op hadden, wa-
ren alle bessen in een paar dagen verdwenen.

• R. Batten (Middelburg) heeft in zijn tuin bestan-
den van beide aronskelksoorten die daar al zeker
vijftig jaar staan. Arum italicum verspreidt zich
niet in zijn tuin, maar Arum maculatum wel.
Kiemplanten van de laatste soort komen te voor-
schijn onder de heg en onder bomen. Omdat dit
erop zou kunnen wijzen dat vogels de versprei-
ders van vruchten en zaden zouden zijn is hij daar
speciaal op gaan letten en inderdaad zag hij „lijs-
ters" van de bessen eten. Nagenoeg alle bessen

van de gevlekte aronskelk verdwijnen in de loop
van de herfst. De bessen van de Italiaanse soort
blijven in zijn tuin echter aan de stengels vastzit-
ten tot die omvallen en dan vergaan.

1 Han Bosch (Epe) schreef het volgende: „Op 15
juli 1985 maakten mijn vrouw en ik een wande-
ling door een droge rivierbedding op het Griekse
eiland Kreta, op zoek naar amfibieën en reptie-
len. Plotseling vloog er een zangvogel uit het
struikgewas op de linkeroever. Het dier landde
rechtstreeks op een aronskelk op de rechteroever
en pikte behendig één bes van de plant. Met de
bes in de snavel vloog het diertje terug naar de
struiken. Pas daar werd de bes doorgeslikt. Daar-
na volgden nog twee identieke voedselvluchten.
Het bleek hier te gaan om een Orpheusgrasmus
(Sylvia hortensis), een in Nederland niet inheem-
se vogelsoort." Hij wijst er in zijn brief op, dat het
heel goed mogelijk is dat nauw verwante Neder-
landse soorten als tuinfluiter, grasmus en braain-
sluiper er gelijksoortige voedselgewoonten op na
houden.

Samengevat: Het is nu bewezen dat merels, fa-
zanten, Orpheusgrasmussen en krielhaantjes
aronskelkbessen consumeren. Dit gebeurt echter
lang niet overal en evenmin in dezelfde tijd van
het jaar.
We moeten dus blijven letten op deze aronskelk-
bessen-eterij en waarnemingen daarover blijven
zeer welkom.

A. L. J. van IJzendoorn,
Eerste Groenelaan 135,

1901 TC Castricum.

"El. ASTURCON" organiseert:

vakantiecursus over flora en

fauna in Asturlë, N.W. Spanje,

o.l.v. hispaniste en bioloog,

die dit unieke gebied goed

kennen. El Asturcön heeft

zijn basis in Ribadesella,

een plaatsje aan de kust.

De excursies gaan naar uiteen-

lopende gebieden: van strand

tot hoog in de bergen (Ficos

de Europa). Kosten f 400,-.

Met verblijf en de reis zijn

voor eigen rekening. Er zijn

div. hotels en een camping.

Data: 15-27/6 en 6-18/7.

Inl.: pb. 18533 1001 WB A'dam

en tel. 020-268838,936653.
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Van het hoofdbestuur

In ons pand zijn een aantal enthousiaste mensen
degelijk aan het reinigen geweest en er is met de
verfroller gewerkt. De verwarmingsinstallatie en de
elektrische leidingen waren slechts enkele jaren ge-
leden geheel vernieuwd en alles functioneert goed.
De sloten op het huis zijn vervangen en verbeterd.
Op de begane grond is een tussenwandje wegge-
haald, waardoor twee kleinere aan de straatzijde
gelegen vertrekken een aardige vergaderruimte zijn
geworden. De achterzaal is bestemd voor de stich-
ting Uitgeverij (opslag, inpakken en verzending van
boeken en W.M.'s). Inmiddels is er inventaris geko-
men en de eerste vergaderingen zijn intussen al aan
de Oude Gracht gehouden. Boven is dan nog
kantoorruimte. Verder is er een droge voor opslag
geschikte kelder, waarin zich tevens een keuken

bevindt. U ziet, wat we nodig hebben is er aanwe-
zig.

De statuten-besprekingen zijn afgerond. Het voor-
stel, zoals dat nu door het hoofdbestuur (na ampele
besprekingen met de statuten-commissie en afge-
vaardigden van afdelingen) wordt gedaan, ligt ter
inzage bij uw afdelingsbestuur. Het gaat vergezeld
van een toelichting en van een voorstel voor afde-
lings-statuten.

De vereniging kreeg twee flinke legaten. Over de
bestemming daarvan moet nog een beslissing wor-
den genomen.

Jan Luit, 2e secretaris

Toekenning van de medaille „De mannen van het
eerste uur waren bij de tijd" aan Harry Wals

Op de jaarlijkse algemene ledenbijeenkomst van
Natuurmonumenten op 15 maart j.l. werd aan drie
Nederlanders, die zich op geheel verschillend ge-
bied hebben ingezet voor natuur en landschap, de
door dr. Th. C. Oudemans ingestelde medaille „De
mannen van het eerste uur waren bij de tijd" uitge-
reikt.
Wij zijn er trots op dat bij die drie ook een heel
bekende KNNV-er is, en wel Harry Wals. In de consi-
derans uitgesproken door prof. Quené, voorzitter
van Natuurmonumenten, werden de verdiensten
voor de Natuurbescherming in Nederland opge-
somd; onder meer zijn werk als directeur van de

Dienst voor School- en Kindertuinen in Den Haag,
als voorzitter van het Instituut voor Natuurbescher-
mingseducatie, als lid van het bestuur van Natuur-
monumenten en als lid van de Natuurbeschermings-
raad.
In zijn dankwoord memoreerde Wals nog een acti-
viteit. Een waarvan wij hem binnen onze vereniging
zo kennen, namelijk zijn betrokkenheid bij het Bio-
logisch Werkkamp voor het Onderwijs van de
KNNV.

Harry, van harte gefeliciteerd met deze waardering
voor je bijdragen aan de verspreiding van het na-
tuurbesef in Nederland.

Fop Fockens,
Algemeen voorzitter KNNV.

Harry Wals spreekt een dankrede
uit. (foto: Otto Coops).
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Landelijke Jongeren

Publiciteit een noodzaak!

U heeft in de afgelopen Natura's al een aantal keren
iets over ons, de Landelijke Jongeren, kunnen ver-
nemen. Voor sommigen van u was dat misschien
wel de eerste keer, anderen hadden wellicht al wel
eens van ons gehoord, maar hadden weinig zicht op
wie wij waren en wat we deden. Het is de bedoeling
dat deze onbekendheid in de toekomst verdwijnt en
daarom zijn we ook heel blij met deze vaste bladzij-
de in de Natura.
Als groep die nog niet zo lang geleden is opgericht,
hebben we te maken met alle voor- en nadelen die
hiermee samenhangen: enthousiasme en kennis is
in ruime mate aanwezig, maar de mogelijkheden
worden beperkt door een krap budget en een (nog)
te gering aantal leden. Toch geeft het veel voldoe-
ning om te zien dat onze inzet wel degelijk zijn
vruchten afwerpt. De kampen worden altijd druk
bezocht en bijna alle introducees besluiten na zo'n
weekend lid te worden. Je hoort vaak: „Als ik hier
eerder van had geweten dan was ik allang lid ge-
weest". Een duidelijk zaak dus: publiciteit is nood-
zaak!
Niet voor niets werd dit jaar besloten opnieuw ie-

mand te benaderen om de publiciteit voor de LJ op
zich te nemen.
Een probleem voor de LJ is dat ze een landelijke
vereniging is. Bij het voeren van een publiciteitsbe-
leid moet je je dus richten op heel Nederland. Nu is
het onmogelijk om dit voor heel Nederland tegelijk
op te zetten en te coördineren. Om deze reden
willen we de publiciteit fase-gewijs gaan opbouwen:
te beginnen in de regio waar in een bepaalde maand
een LJ kamp is. We zullen hiervoor een beroep
doen op de afdelingen en gewesten. Een aankondi-
ging in uw eigen orgaan zal de jonge KNNV-lede:n
kunnen aansporen om eens te komen kijken. Het
samen opzetten van een informatieprogramma (bij
voorbeeld door middel van stands op tentoonstel-
lingen) kan nieuwe leden aantrekken. Zowel voor
de LJ als voor de gehele KNNV een noodzaak om te
kunnen blijven bestaan. Hiervoor hebben we mate-
riaal ontwikkeld dat we uitlenen.
Hiernaast is het voor ons heel belangrijk, dat de
mensen die lid worden van de LJ ook goed bekend
zijn (of worden) binnen hun eigen afdeling. Het zou
jammer zijn als LJ-leden het lidmaatschap van de
KNNV zouden opzeggen nadat ze 30 geworden zijn,
omdat ze niet weten wat hun afdeling ze te biede:n

De Landelijke Jongeren op kamp (foto: Paul Kok)
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Van de Algemene Reiscommissie

Zoals reeds in het Reisprogramma werd aange-
kondigd, wil de ARC in het komende najaar 2 korte
reizen voor u organiseren.

Reis H. Vlieland
ma 22 t/m vrij 26 sept.
Leiding: H. de Wijs.
Hotelreis-eigen vervoer.
Dit kleine, rustige waddeneiland biedt het hele jaar
veel natuurschoon, maar aan het begin van de
herfst is het ook een pleisterplaats voor vele trek-
vogels. Die zullen het hoofddoel van onze natuur-
studie vormen op de reis. Deelnemers dienen op
eigen gelegenheid naar het eiland te reizen. Op het
eiland worden geen auto's toegelaten (parkeren in
Harlingen). We logeren in een hotel met vol pen-
sion.

Reissom: ƒ 295,-
Inschrijfgeld: ƒ 100,-

Reis I. Grundhof (Luxemburg)
za 11 t/m vrij 17 okt.
Leiding: C. H. C. van Veldhoven en P. H. Drenth.
Hotelreis-eigen vervoer.
Tussen Echtemach en de Ernz Noire ligt „Klein
Zwitserland" met hoge rotsen, diepe dalen en

snelstromende riviertjes, schilderachtig mooi.
Waar de Ernz in de Süre uitmondt ligt Grundhof.
Vele wandelpaden voeren ons door de bossen met
hun prachtige herfstkleuren, waar vooral de pad-
destoelen doel van onze studie zullen zijn.
Deelnemers dienen op eigen gelegenheid het hotel
(met vol pension) te bereiken.

Reissom: ƒ 495,-
Inschrijfgeld: ƒ 150,-

Aanmelding moet geschieden vóór 31 mei. Dit
geldt voor beide reizen. Aanmelding moet schrifte-
lijk gebeuren bij het Inschrijvingssecretariaat van
de ARC: mevr. E. Th. Lambooy-Raats, Eikenlaan
20, 5671 AB Nuenen (tel. 040-832079) onder ge-
lijktijdige storting van het inschrijfgeld op Postgiro
25046, t.n.v. Penn. van de Algemene Reiscommis-
sie van de KNNV te Amsterdam/Nuenen, onder
vermelding: Inschrijfgeld Reis . . .
Bij opgave vermelden: volledige naam, roepnaam,
adres met postcode, geboortedatum, telefoon-
nummer en noodadres (bij ziekte of ongeval tijdens
de reis nodig).

De prijzen zijn nu exclusief verzekeringen!
Voor reisvoorwaarden: zie Natura december 1985.
(Eventueel aanmeldingsformulier uit dit nummer
gebruiken voor opgave.)

heeft. De afdeling biedt de LJ-leden de mogelijk-
heid om ook in hun eigen omgeving met de natuur
bezig te zijn en we geloven zeker dat de LJ-ers door
hun enthousiasme en ideeën een nuttige bijdrage
kunnen leveren. Door LJ-ers in de desbetreffende
regio's te betrekken bij onze publiciteitswerkzaam-
heden, hopen we dat contact met de afdelingen te
stimuleren.

Aan KNNV-ers tussen de 20 en 30 jaar die dit lezen
zouden we willen zeggen: kom eens kijken op een
kamp en maak kennis met een ander stukje KNNV
waar je wellicht een bijdrage aan zou kunnen leve-
ren. Op het moment dat deze Natura bij je in de bus
rolt, maken wij ons waarschijnlijk op om naar Win-
terswijk te vertrekken. In het Pinksterweekend gaan
wij ons daar bezig houden met enkele onderzoekjes
(zie het aprilnummer van Natura). Een beetje kort
dag misschien, maar als je tochinde buurt bent kom
dan even langs!
Iets beter in te roosteren is ons kamp in Drente in

het weekend van 20-22 juni. We doen dan een libel-
lenonderzoekje en we gaan één of meer km2-hok-
ken inventariseren voor de Flora van Drente. Je
kunt kiezen waar je aan mee wilt doen. Gezien het
mooie weer gaan we op beide weekenden kampe-
ren, dus je kunt meteen oefenen voor de vakantie.
We hopen dat degenen die geen LJ-lid (kunnen)
worden, maar toch met ons sympatiseren dit zullen
tonen door donateur te worden. Voor (minimaal)
ƒ 15,- krijgt u ons contactblad NIKA 4X per jaar
toegestuurd en blijft u op de hoogte van onze activi-
teiten.
Mocht u nog ideeën of suggesties hebben, dan sta ik
u graag te woord om daar eens over te praten. Ook
voor meer informatie kunt u altijd terecht, want
deze bladzijde is natuurlijk te klein om alles over de
LJ te vertellen.

Namens de Landelijke Jongeren: Publiciteitssecreta-
resse Annette Mertens, Grote Markt 4, 2511 BG Den
Haag. Tel.: 070-600292.
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Mededelingen

Het Bureau Hoogwoud is gesloten van 29 mei
t/m 21 juni.

Oudegracht 237, 3511 NK Utrecht. Met behulp van
vrijwilligers zal ons pand in Utrecht met ingang van
mei voorlopig elke donderdag geopend zijn van
14.00-17.00 uur. Tijdens de openingsuren zijn we
telefonisch bereikbaar (030-314797) en zijn uitga-
ven van de Stichting Uitgeverij te koop.

De 54ste KNNV-afdeling is nu in oprichting. Het is
KNNV De Peel. De voorlopige voorzitter is: J. C. J.
Finck, Mercuriuslaan 45, 5721 BD Asten, tel.:
04936-2664.
Mocht u inde buurt wonen Ish algemeen lid zijn, dan
loont het de moeite eens contact op te nemen. We
wensen de nieuwe afdeling succes.

Van de natuurbeschermingscommissie

De cursus „Van inventarisatie naar toepassing" in
gewest Oost gaat najaar 1986 van start. Met deze
cursus gaat een wens in vervulling, die tijdens de
studiedag van de KNNV in Ede (28-1-1985) reeds
onder woorden was gebracht.
Doel van de cursus is:
- Inzicht verkrijgen in de verwerking van inventari-

satie-gegevens op het gebied van landschap, ho-
gere planten en broedvogels ten behoeve van de
beoordeling van ingrepen in natuur en landschap.

- Inzicht verschaffen in procedures, die ingrepen in
natuur en landschap tot gevolg hebben (ruilverka-
velingen, woningbouw, beekingrepen enz.).

j

De cursus bestaat uit vier blokken:
- oriënterend blok: Overzicht van ingrepen en ge-

volgen van ingrepen in natuur en landschap.

Structuurvariant B
(verBetervariant)

Variant C
(Compromisvariant)

Variant F
(Foute variant)

Bestaande autosnelweg (4 strooks).
aan te leggen autosnelweg (4 strooks).<
tot autosnelweg om te bouwen 2-strooksweg.
bestaande, te verbeteren of te verbreden 2-strooks (auto)weg.
aan te leggen 4-strooks (auto)weg.
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- verwerkingsblok: Relatie tussen inventarisaties
en ingrepen. Methoden van verwerking van in-
ventarisatie-gegevens.

- procedure blok: Inzicht wordt verschaft in proce-
dures, zoals Wet op de Ruimtelijke Ordening.

- case bespreking: Op de slotavo>d zal aan de hand
van het thema beken in Twente nagegaan worden
hoe de inbreng was vanuit de natuurbescherming
op grond van inventarisaties. Ook wordt de toe-
komst verkend..

De cursus vindt pi '""s op de dinsdagen 7 en ?.1
oktober, 4 en 18 i :mber, 2 en 16 december te
Almelo in een zaal v - Café-Restaurant Suisse (te-
genover het station) • Docenten zijn: P. Stolwijk
(plantenwerkgroep Natuurhistorisch museum), G.
Gerritse (PPD-Overijssc:), H. Alberts (Consulent-
schap NMF-Overijssel), S. v.d. Woude (ivN-Losser),
H. Blokland (Overijsselse milieufederatie) en P.
Veen (KNNV).
Omdat deze cursus als proef fungeert binnen de
KNNV, zijn aan deelname geen kosten verbonden.
Het is in principe mogelijk dat ook niet-KNNv-leden
aan de cursus deelnemen. Maximaal 25 cursisten
kunnen worden ingeschreven. Heeft men interesse
voor de cursus - en welke enthousiaste KNNv-er
heeft dit niet? - dan kan men zich opgeven bij de
secretaresse van het gewest Oost: mevr. I.
Schrumpf, Orionlaan 29, 7771 EJ Hardenberg (tel.
05232-63134). De cursus staat voor ieder lid in het
gewest Oost open. Grijp uw kans om in een zestal
avonden veel kennis van docenten uit de praktijk te
vergaren!

De Natuurbeschermingscommissie wil graag in de
toekomst via Natura regelmatig aandacht besteden
aan natuurbeschermingsactiviteiten binnen de
KNNV.

Enkele actuele voorbeelden:
- De afdeling Eindhoven reageerde richting de

Raad van de Waterstaat over de nieuwe wegenva-
rianten ten oosten van Eindhoven. Goed gedocu-
menteerd wordt compromisvariant C met aanpas-
singen aanbevolen. Een variant, die grotendeels
gebruik maakt van bestaande wegen.

- Vanuit Friesland reageerde de KNNV door middel
van een brief van regionaal vertegenwoordiger J.
v.d. Horst op de ontwerp-beleidsnota landschaps-
zorg en natuurbeheer van de provincie. Gewezen
wordt op de kwetsbaarheid van het open land-
schap van Friesland, dat juist zijn identiteit krijgt
door de karakteristieke verkaveling enzovoort.

- Het gewest Centrum reageerde op het ontwerp-
streekplan Utrecht. Het gewest ging in op de
noodzaak van een landschapsstructuurplan als
uitwerking van dit streekplan.

- Tot slot twee geheel verschillende onderwerpen.
De afdeling Groningen zond het overzicht van de
activiteiten van de afdelings-natuurbeschermings-
secretaris over 1985. Een goed stuk werk en een
voorbeeld hoe het ook kan. De afdeling Tilburg
maakte, in samenwerking met andere organisa-
ties, de uitgave „Gif binnen de perken". Een
goede bijdrage aan de discussie over het gebruik
van chemische middelen in plantsoenen.

Peter Veen

Biologisch Werkkamp voor het Onderwijs

Datum: 15-25 juli 1986; plaats: omgeving Steenwijk
Doel: Het BWO-kamp heeft ten doel om leerkrach-
ten uit het basis- en voortgezet onderwijs, begelei-
ders van jeugdgroepen en studenten van onderwijs-
opleidingen:
- kennis te laten maken met de flora en fauna in

Nederland;
- relaties tussen planten, dierenen hun omgeving te

verduidelijken;
- laten zien hoe het menselijk handelen ingrijpt op

het biologisch evenwicht;
- het landschap te leren ervaren als een totaliteit;
- de relatie mens en natuur door de eeuwen heen te

ontdekken;
- het leren toepassen van de opgedane kennis in de

eigen schoolomgeving;
- relaties leren zien tussen het functioneren van

onze maatschappij en de aard en omvang van de
milieuproblemen.

Dit gebeurt door praktisch veldwerk onder leiding
van ervaren docenten, die een relatie hebben met

en voortkomen uit het onderwijsveld.
Programma: In het kamp worden onder meer de
volgende cursussen georganiseerd: Vogels, Agrari-
sche bedrijfsvoering, Hydrobiologie, Bezig zijn met
planten, Vegetatiekunde, Waterlopen en de mens,
Landschappen, Planten en insekten, Het gebruik
van de stedelijke omgeving, Excursietechnieken,
Maken van natuur/milieupaden, Bodem en Ge-
bruik van natuurlijke materialen.
Gedurende het kamp zullen de deelnemers vooral
wandelend en fietsend de excursieterreinen bezoe-
ken.
Van de deelnemers wordt geen uitgebreide kennis
van de flora en fauna geëist, wel belangstelling.
Op enkele avonden zullen inleidingen worden ver-
zorgd rond verschillende thema's. Elke cursus duurt
twee volledige dagen, zodat gedurende het kamp
vier cursussen kunnen worden gevolgd. De zondag,
halverwege het kamp is vrij.
De normale dagindeling is als volgt: 08.00 uur ont-
bijt; 09.00 uur vertrek excursies; 16.30 uur terug in
het kamp; 18.30 uur warme maaltijd; 20.00 uur
eventueel avondprogramma.
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Van de deelnemers wordt verwacht dat zij aan alle
programmaonderdelen meedoen. Het meebrengen
dan wel huren van een fiets dient door de deelne-
mers zelf verzorgd te worden. Adressen van fiets-
verhuurders zullen worden opgenomen in het infor-
matieboekje dat (vermoedelijk eind mei) aan alle
deelnemers wordt toegestuurd.
Accommodatie: Het BWO-kamp wordt gehouden
in tenten welke de deelnemers zoveel mogelijk zelf
meebrengen. Indien zij geen tent hebben kunnen zij
gebruik maken van BWO-tenten. In dat geval beta-
len zij ƒ 32,50 extra.

De maaltijden worden volledig verzorgd door de
aanwezige keukenstaf. Van de deelnemers worden
slechts lichte korveewerkzaamheden gevraagd. De
meeste maaltijden vinden plaats in de open lucht.
Bij regenachtig weer in een grote tent.
De excursies duren, als het enigszins kan, de gehele
dag, uitzonderingen daargelaten. De lunch wordt
dan meegenomen.
In het kamp zijn, naast een keukentent, nog een
aantal andere grote tenten aanwezig. Deze dienen
als tentoonstellingstent, bibliotheek, werktent en
als accommodatie bij slecht weer en voor lezingen.
Kosten: De deelnemers betalen ƒ 225,-, alles inbe-
grepen. Indien gebruik wordt gemaakt van een
BWO-tent betaalt men ƒ 32,50 extra.
Studenten kunnen een reductie van ƒ 45,- krijgen.
Inlichtingen: Na opgave ontvangen alle deelnemers
(vermoedelijk eind mei) een informatieboekje met
nadere gegevens over het excursiegebied, de be-
reikbaarheid en ligging van het kampterrein, de
cursussen, adressen, zo mogelijk een deelnemers-
lijst, etc.
Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de Dienst
Groenvoorzieningen en Milieu-educatie (DGM) te
Den Haag, telefoon 070-888242 (mw. L. Verspoor)
of 070-888556 (T. Klumpers).
Inschrijven: mw. A. Gortzak, Ruthardlaan 31, 1406
RR Bussum. Telefoon: 02159-12071. Postgiro:
156603 t.n.v. administratie BWO-kamp.

Oproep

Er bestaan plannen om dit jaar binnen de KNNV een
officiële „Grassenwerkgroep" op te richten.
De bedoeling is om in het veld met elkaar de grassen
en schijngrassen te bestuderen en beter te leren
kennen.
De eerste excursie zal dit jaar eind mei worden
gehouden in de omgeving van Utrecht.
KNNV leden die hiervoor belangstelling hebben en
eventueel in het te vormen bestuur zitting willen
nemen kunnen contact opnemen met Teun Ver-
wei j ,
Adres: Nieuwlandstraat 54, 5612 PL Eindhoven.
Tel.: 040-451970.

Zure neerslag

Een diareeks, bestaande uit 80 dia's, met geluids-
band en tekstbrochure, kan men kopen bij de. (Bel-
gische) Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieube-
scherming door 3500 B.Fr. te storten op rek.nr. 068-
2061701-90 van de J.N.M.-Milieuwerkgroep, t.a.v.
Thierry Dumortier, Kortrijksepoortstraat 140, 9000
Gent, tel. 091123.47.81.

Gebrekkige bescherming Zuidhollandse duinen

De bescherming van de Zuidhollandse duinen laat
erg veel te wensen over. Door diverse instanties
wordt druk gewerkt aan plannen die funest zijn voor
natuur en landschap. Het provinciaal bestuur en de
betrokken gemeenten hebben daar onvoldoende
greep op. Deels zijn de problemen te wijten aan
gebrekkige bestemmingsplannen of zelfs aan het
nog ontbreken van bestemmingsplannen. Dit stelt
de Stichting Duinbehoud in een „knelpuntennota",
die o.m. is aangeboden aan de provincie Zuid-Hol-
land, de betrokken gemeenten en de ministeries van
VROM en Landbouw en Visserij.
In de nota wordt een aantal nieuwe plannen opge-
somd waardoor verschillende Zuidhollandse duin-
terreinen worden bedreigd. Het gaat onder meer om
plannen voor nieuwe woonwijkjes en campings bij
Den Haag en Hoek van Holland, appartementen-
complexen bij Noordwijkerhout, 'n fietspad en nieu-
we bunkers op de Waalsdorpervlakte, waterwinwer-
ken in Berkheide, nieuwe golfterreinen bij Den
Haag, wildgroei bij Duinrell, een kustlokatie, bag-
gerslibberging bij Voorne enz. Deze plannen ver-
oorzaken een steeds grotere aftakeling van het
duingebied en gaan ook ten koste van de mogelijk-
heden voor de vele tienduizenden wandelaars die
van de duinen gebruik maken om er te genieten van
natuur en landschap. De Stichting Duinbehoud wil
die mogelijkheden in stand houden. Op dit moment
is actievoeren echter vaak dweilen met de kraan
open.

Stichting Duinbehoud, postbus 11059, 2301 EB Lei-
den.
Voor nadere informatie: Albert Salman, tel. 071-
131800.
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Ornithologische excursies:
15-daagse ornithologische reis Israël, o.a. roofvogeltrek; Negev, Eilat; Ein Gedi; Ma'agan
Michael, 10-23 september 1986. Begeleid door C.J. Coldewey, veldornitholoog, geassisteerd
door Menachem Adar, bekend Israëlisch ornitholoog. ± 200 soorten.
Reissom f 3485,— p.p. volledige verzorging
In voorbereiding: Centraal Azië en het Baikalmeer
23 mei -13 juni 1987. Indicatieve reissom f 5900,— p.p. volledige verzorging.
Begeleid door C.J. Coldewey, veldornitholoog - geassisteerd door Mike Densley, bekend in
deze bijzondere gebieden.

De onbekende tuinen en culinaire specialiteiten van België
Diep verscholen in de door knotwilgen en populierenrijen omgeven velden

van Vlaanderen liggen moeilijk te ontdekken hoogtepunten van heden-
daagse tuinarchitektuur.

Wie culinair wil genieten kan samen met Pat v.d. Wall Bake, eigenaresse
van de vermaarde kookschool La Cuisine Francaise, naar van te voren

uitgezochte restaurants gaan om daar van enkele bijzondere gerechten te
genieten. Ook kooklessen worden voor u georganiseerd.

Begeleid door Pat v.d. Wall Bake-Thompson,
La Cuisine Francaise Amsterdam
en Arend Jan van der Horst, tuinarchitect te Amsterdam.
Reisdatum: 22-25 augustus.
Reissom: f985,— p.p.

Kenya Safari
Rondreis per safariminibus, wandeltochten, nachtsafari;

overnachting in lodges. Unieke gelegenheid voor observatie van het wild.

Begeleid door de heer Han Rensenbrink, hoofd educatieve dienst van Artis.
Reisdatum: 12 september - 3 oktober
Reisdatum: f 7.985,- p.p.

Tuinen*architectuur en
landschap in CHINA

Een op Chinese kunst gebaseerde reis met invloeden van 1000 jaar
geleden, nu nog duidelijk kenbaar. In Beying, de Chinese hoofdstad,

natuurlijk een bezoek aan de "Verboden-Stad"; Xian (Chang-an),waar in
de 6e, 7e eeuw de zijde route naar het Midden Oosten begon; Nanking;

Wuxi, Yixing, maar ook de twee mooiste steden

van China Hangzhou en Suzhou waarvan het oude Chinese gezegde
beweert: "In de hemel is het paradijs, op aarde zijn Suzhou en Hangzhou".

Begeleid door Ing. E. Mos, hoofd tuin-architect van de afdeling beplanting
van de gemeente Amsterdam.
Reisdatum: 3 - 25 oktober
Reissom: f8.995,- p.p.

Een kleine Exodus
'n Halve maand door vijftig eeuwen

I EGYPTE I SINAÏ I ISRAËL I
I Cairo-Luxor I Sta. Catharina I Jeruzalem I

De graven, kloosters, woestijnen, het mozaïk, de Ikonengalerij, de
godsdiensten: onmetelijke stromingen, samengevat in een uniek

reisarrangement.

Begeleid door Dr. R.A. Lunsingh Scheurleer,
conservator van het Allard Pierson Museum te Amsterdam.
Reisdatum: 1-16 november
Reissom: 73885,— p.p.

Studiereis Japan
Onder auspiciën van Natuur & Techniek.

Bezocht zullen worden Tokyo, wetenschapsstad Tsukuba, Hakone,
Kashikojima, Kyoto, Beppu, Ruimtevaart, Robots en hoogwaardige

technieken.

Begeleid door Ing. E. Mos.
Reisdatum: 15 november - 2 december.
Reissom: f6.900,- p.p.

24'daagse Natuurreis
Tanzania: Ngorongoro krater - neushoorn, Serengeti National Park
- trek wildebeest. Rwanda: Akagera National Park - oorsprong Nijl

Pare National des Volcans - voettocht naar gorilla's.

Begeleid door Drs. Titia Brantsma-van Wulfften Palthe.
Reisdatum: 23januari - 15februarï 1987.
Reissom: ±f 10.000,- p.p. (volledige verzorging).

ZEILTOCHT
door de Galapagos Archipel

Wie de Galapagos echt wil beleven krijgt de kans dit per zeilboot te doen;
eilanden als Fernandina, James, Tower etc. kunnen vanaf vlak onder de

kust bekeken worden. Een telg van de familie Angermeyer, zat een kleine
groep natuurliefhebbers langs de eilanden varen.

Begeleid door Magda de Groeve, Hoofd Educatieve Dienst van de
Koninklijke Maatschappij der Dierkunde van Antwerpen.
Reisdatum: februari 1987.
Reissom: ±9.500,- p.p.

Natuurreis India
Een gevarieerde reis langs de mooiste natuurparken:

Forest Lodge in Kaziranga, Kanha National Park, vogelobservaties
in Bharatpur. Tentenkamp-safari tochten in Rann of Kutch.

Architectuur en cultuur o.a. in Delhi, Jaipur en Agra.

Begeleid door de heer A.J.J.J.M, van Hooff,
directeur Burgers Dierenpark, geassisteerd door Raj Singh.
Reisdatum: 14 maart - 4 april 1987.
Reissom: f 9465,— p.p.

STICHTING
avicula

ter bevordering van

M4TUUR
CULTUUR

REIZEN
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reizen, zendt dan deze coupon in een
ongefrankeerde envelop naar:

Holland Travel Service
Antwoordnummer 1153,
3000 WB Rotterdam

Tel inlichtingen: R.J.E. Schaab
Telefoon (010) 252388/252331 I
St. Jobsweg 30, 3024 EJ Rotterdam
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Nieuws over natuur en milieu
samengesteld door A. L J. van Uzendoorn

Vogelstand beperken

De aanleg van een nieuwe startbaan
bij het vliegveld Beek zal verstrek-
kende gevolgen hebben voor het mi-
lieu en het landschap in een groot
deel van het Zuidlimburgse heuvel-
land. Natuurbeschermers in Limburg
trekken die conclusie uit de voorbe-
reidingen die in verband met de nieu-
we baan worden getroffen op be-
stuurlijk vlak. Het landschap dat
wordt bedreigd is het Centraal Pla-
teau, een vijftienduizend hectare
groot gebied in het midden van Zuid-
Limburg.
De afgelopen weken zijn er duidelijke
aanwijzingen geweest dat de schade
aan het milieu als gevolg van de ge-
plande Oost-Westbaan niet zal wor-
den beperkt tot de onmiddellijke na-
bijheid van het vliegveld. Om te
beginnen is er een brief van de Rijks-
luchtvaartdienst, waaruit blijkt dat de
vogelstand beperkt zal moeten wor-
den in een wijd gebied om het vlieg-
veld. Verder is de afgelopen week
gebleken dat de landingsbaan ook
gevolgen heeft voor een voorgeno-
men landverdeling op het Centraal
Plateau.

(de Volkskrant van 25 februari 1986)

Soldaatje
(tek. M. J. C. Kolvoort)

Vogelstand verbeteren

Drie milieuorganisaties hebben bij
het ministerie van Landbouw en Vis-
serij een aanvraag ingediend om een
landinrichting in voorbereiding te ne-
men voor het Guisveld. De groepen
zijn ervan overtuigd dat landinrich-
ting de beheerbaarheid als weidevo-
gelgebied en de arbeidsomstandig-
heden van de boeren kan
verbeteren. De organisaties zijn: het
Contact Milieubescherming Noord-
Holland, het Kontakt Milieubeheer
Zaanstreek en de Vogelbescher-
mingswacht Zaanstreek.

(Dagblad Kennemerland van 6 fe-
bruari 1986)

Denken of doen?

Door de herstellende economie wor-
den er meer auto's gekocht en stijgt
het aantal autokilometers. Er rijden
nu 5,5 miljoen voertuigen op de weg.
Winsemius bekijkt die groei kritisch.
, .Tijdens een studiereis naar Japan in
het najaar ben ik erg geschrokken.
Japan heeft alle maatregelen tegen
luchtvervuiling genomen die tech-
nisch mogelijk zijn. Iedereen rijdt
daar met een katalysator en loodvrije
benzine. Toch is de kwaliteit van de
lucht puur slecht. Dus moet je se-
rieus denken aan het verkeer zelf."
Winsemius vindt de situatie in Ne-
derland nog niet zo erg als in Japan.

(de Volkskrant van 8 februari 1986)

Ook Nederland

België, Frankrijk, Italië en Nederland
zijn door de Europese Commissie
aangeklaagd bij het Hof van Justitie
van de EEG. Deze staten hebben niet
binnen de vastgestelde tijd alle wet-
gevende, reglementaire en admini-
stratieve maatregelen genomen voor
de tenuitvoerlegging van de EEG-
Richtlijn 79/409 van 2 april 1979 in-
zake de bescherming van in het wild
levende vogels.

(Nieuwsbrief Raad van Europa, nr.
85-12)

Kemphaan
(tek. M. J. C. Kolvoort)

Slangendief

Op het eiland Milos is een buiten-
landse verzamelaar van slangen
aangehouden op het moment waar-
op hij de boot wilde nemen naar Pi-
raeus. De man was in het bezit van
70 levende exemplaren van een en-
demische ondersoort, de Cycladen-
adder (Vipera lebetina schweizeri),
waarvan de waarde op meer dan DM
2000 per stuk wordt geschat. Deze
slangesoort staat in Griekenland
sinds 1981 onder bescherming, op
grond van een besluit waarbij het
vernietigen en vangen van de mees-
te in Griekenland voorkomende rep-
tielen werd verboden. Het verzame-
len van de Cycladen-adders op
Milos vormt een groot gevaar voor
de soort, leder jaar worden op het
eiland meer dan 1000 exemplaren
gevangen (dat is 10 a 20% van de
hele populatie). De arrestatie kon
plaatsvinden dank zij het optreden
van twee herpetologen; het is een
belangrijke mijlpaal in de samenwer-
king tussen natuurbeschermers en
de Griekse autoriteiten.

(Nieuwsbrief Raad van Europa, nr.
85-12)
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Politiek en planten

Een gerichte wetgeving kan uitster-
ven van plantesoorten niet geheel
voorkomen, maar dat neemt niet
weg dat wettelijke natuurbescher-
mingsmaatregelen van groot belang
zijn. Breng plaatselijke en provinciale
overheid aan het verstand dat naar
uw mening planten een waardevol
bezit van de gemeente en de provin-
cie zijn, een erfgoed van het gehele
land en dat u in het bijzonder zou
waarderen als uw zorg voor en be-
langstelling voor de in het wild leven-
de planten door maatregelen die zij
voorschrijven tot gelding zou komen.
Onze bestuurders hebben met
zoveel verschillende wensen en be-
zwaren te maken dat u niet in rede-
lijkheid kunt verwachten dat zij zich
veel om het verdwijnen van wilde
planten zullen bekommeren als van-
uit de bevolking de aandrang om dit
wèl te doen ontbreekt. Uw brief moet
een vraag bevatten, een verzoek dat
een antwoord uitlokt, van een instan-
tie of ambtenaar die zich met natuur-
beschermingsvraagstukken bezig-
houdt. Een brief die niet meer is dan
een schriftelijke kennisgeving van
een mening zal in veel gevallen ge-
ruisloos in het archief verdwijnen.
Een brief die inlichtingen verzoekt
laat meer sporen na. Men kan bij-
voorbeeld de vraag stellen welk ef-
fect de bestaande beschermende
wetgeving heeft met betrekking op
bepaalde, ergens bedreigde soor-
ten, of uit een andere gezichtshoek,
welke maatregelen in voorbereiding
zijn die het voortbestaan van plante-
soorten bevorderen of schaden. Ge-
vraagd kan worden naar de mening
van gemeenteraadsleden, of leden
van Provinciale Staten enzovoorts,
aangaande de begroting en posten
daarop met het doel planten te be-
schermen en hoe zij denken de op de
begroting voorziene posten te be-
steden om natuurbehoud te steu-
nen. Zorg dat elke vraag vergezeld
gaat van een korte uiteenzetting
waarom u bezorgd bent over het
voortbestaan van bepaalde soorten
en over het belang van het behoud
van plantesoorten in het algemeen.

(Uit ,,Bedreigde plantenwereld",
uitg. Wereld Natuur Fonds, postbus
7, Zeist)

Politiek en milieu

Het in stand .houden van een goed
milieu is een maatschappelijk belang
van de eerste orde, te meer omdat zij
die het minst verdienen, zich het
moeilijkst kunnen onttrekken aan de
gevolgen van milieuaantasting. In de
politiek komt dit nauwelijks tot uiting.
Politieke partijen: Neem milieube-
heer op in de kernpunten van uw
doelstellingen. Bevorder maatrege-
len die de aantasting van ons milieu
financieel onaantrekkelijk maken.
Wees zeer kritisch ten opzichte van
plannen die onder het mom van eco-
nomische noodzaak gebruik maken
van de geringe waardering die ons
milieu tot nu toe gekregen heeft. Durf
de hiertoe noodzakelijke maatrege-
len in uw programma op te nemen,
ook al weet u dat ze niet populair
zullen zijn.

Burgers: Laat bij uw politieke keuze
milieuzaken zwaar wegen.

(Stelling uit het Milieumanifest N 70
(Natuurjaar 1970))

Agenda
In deze rubriek worden korte me-
dedelingen opgenomen over
kampen, excursies, tentoonstel-
lingen en dergelijke voor KNNV-
ers wetenswaardige zaken.
Mocht u een evenement via deze
rubriek aan willen kondigen,
stuur dan tijdig bericht aan de
redactie.

Op zondag 7 september 1986
wordt door het gewest IJssel-
streek een landelijke excursie
georganiseerd naar de Veluwse
gebieden rond Hulshorst. Hou
deze dag vrij. Meer informatie in
een volgende Natura.

4 oktober is in Wageningen de
landelijke Natuurstudiedag. Een
uitgebreide vooraankondiging
staat in het aprilnummer.

De Landelijke Jongeren hou-
den van 20-22 juni een kamp in
Drente. Op het programma
staan een libeilenonderzoek en
de inventarisatie van km-hokken
t.b.v. de Flora van Drente. Infor-
matie bij secretariaat van de LJ
(020-435562) of bij Madeleine
Heynens (020-761173).

In het Natuurmuseum Gronin-
gen is van half mei tot half augus-
tus een tentoonstelling te zien
over „vezels".

VOOR UW VAKANTIE EN VRIJE TIJD!

Het GROOTSTE assortiment natuurgidsen (flora's, vogelgid-
sen, enz. enz.) en tuinboeken vindt u bij boekhandel

architecture+natura

Leliegracht 44 - 1015 DH Amsterdam
Tel. 020-236186.

NB. 's Maandags gesloten, 's zaterdags open tot 5 uur!

117



Boekbesprekingen

Nederlandse Oecologische Flora, Wilde planten en hun relaties I. door E. J.
Weeda (tekst), R. Westra en T. Westra (aquarellen) en Ch. Westra (foto's). 304
pagina's, formaat 25 x 29 cm, linnen band. Prijs ƒ 75,- (voor leden van
diverse verenigingen ƒ 59,50). ISBN 90 6301 01.8 4.
Uitgave van IVN te Amsterdam, in samenwerking,met de VARA en VEWIN.

Degenen die beroepshalve of uit liefhebberij geïnteresseerd zijn in de flora en
vegetatie van ons land, hebben de laatste jaren bepaald niet te klagen over het
aantal oorspronkelijke uitgaven, dat over deze materie verschenen is. En wat
belangrijker is, de kwaliteit van deze uitgaven is in het algemeen zeer hoog.
Het onlangs verschenen eerste deel van de Nederlandse Oecologische Flora
vormt de meest recente uitgave, die wat betreft inhoud en illustraties goed in
deze reeks past en er een duidelijke lacune in opvult.

In de beschrijving van de inheemse
plantesoorten is in dit werk gekozen
voor een systematische volgorde,
die overeenkomt met die in de meest
recente (20e) druk van de „Flora van
Heukels". In het verschenen deel
worden de soorten besproken tot en
met de steenbreekfamilie (Saxifraga-
ceae). Deze bespreking omvat vrij-
wel steeds een aantal facetten van
elke soort, zoals uiterlijke verschij-
ningsvorm, systematische plaats,
kenmerkende details en levenscy-
clus. Verder komen nog uitvoerig
aan bod het verspreidingsgebied in
ons land alsook mondiaal, de stand-
plaats, de relatie tot andere planten
of dieren. Tenslotte wordt ook nog
aandacht gegeven aan eventuele

toepassingsmogelijkheden, bij voor-
beeld medicinaal gebruik, of aan in-
teressante anekdotische feiten, bij
voorbeeld dat een soort als heer-
moes goud in de weefsels kan op-
slaan.
Er is in een plezierige, leesbare stijl
en op een boeiende en begrijpelijke
manier een zo compleet mogelijk
beeld geschetst van onze wilde flora.
Als dit beeld soms wat minder volle-
dig is dan de lezer zou wensen, is dit
niet gelegen in een gebrek aan ken-
nis bij de schrijver, maar aan het feit,
dat we (nog) niet altijd een goed in-
zicht hebben in de oecologie van een
aantal soorten. Derhalve kunnen ook
een aantal verschijnselen niet ver-
klaard worden, bij voorbeeld waar-

Grondster, Illecebrum verticillatum (aquarel: Rein Westra)
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om een bepaalde soort in ons land
vóór- of achteruit gaat in aantal
groeiplaatsen en/of individuen terwijl
ogenschijnlijk de groeiplaatsom-
standigheden niet gewijzigd zijn. De
beschrijving van de soorten wordt
voorafgegaan door een algemene in-
leiding, waarin niet alleen de invals-
hoek en de opzet van de flora wordt
geschetst, maar ook een aantal fun-
damentele oecologische begrippen
beknopt en helder aan de orde komt.
Enkele kleine onvolkomenheden
doen hieraan nauwelijks afbreuk. Zo
wordt op pag. 10 te gemakkelijk een
causale relatie gelegd tussen de
eenmalige vruchtzetting van strikt
tweejarige planten en de mogelijk-
heid ook 's winters door te kunnen
gaan met de koolzuurassimilatie. Het
begrip symbiose (p. 10/11) wordt
aan de hand van een nogal ongeluk-
kig gekozen voorbeeld (planten -
gallen) toegelicht. Gelukkig krijgt de
lezer nog op dezelfde pagina (11)
een beter idee van symbiose in de
oecologie, waar het verschijnsel
mycorrhiza uitvoerig wordt bespro-
ken.
De grote betekenis van deze oecolo-
gische flora is ook gelegen in de illu-
straties die van zeer hoog niveau zijn.
Deze complementeren het met
woorden geschetste portret van de
planten op een uitmuntende wijze,
doordat er zowel aquarellen van
planten alsook kleurenfoto's van de
groeiplaatsen worden afgebeeld.



De aquarellen zijn zonder meer
prachtig. Meestal is er behalve de
habitus ook nog een aantal details
van de soort weergegeven. Deze de-
tails betreffen bij voorbeeld kenmer-
ken die de ene soort van de andere
onderscheiden, zoals het geval is bij
de vruchten van de verschillende
melde-, zuring- en boterbloemsoor-
ten. Zeer fraai zijn de pagina's, waar-
op verschillende seizoensaspecten
van planten zijn weergegeven, bij
voorbeeld van de hazelaar (p. 101),
zomereik (p. 114) of Hollandse iep (p.
122). Afbeeldingen van verscheide-
ne insekten die een duidelijke relatie
met de planten hebben, benadruk-
ken de zo belangrijke plant-dier rela-
ties, waarvan in feite nog maar heel
weing bekend is.

De kleurenfoto's laten in een oogop-
slag zien welke de groeiplaats van de
betreffende soort is. Ze zijn meestal
een goede bijdrage aan het „oecolo-
gisch plaatje" van de diverse soor-
ten. Afhankelijk van de groeiplaats is
de foto de ene keer echter meer
functioneel dan de andere. Zo geven
bij voorbeeld de foto's van het bron-
kruid in een Veluwse beek (p. 178) of
van de rode waterereprijs in een
poeltje in Kennemerland (p. 248) een
minder duidelijk beeld van de groei-
plaats dan die waarop de vertakte
paardestaart op een Rijndijk (p. 24)
of het papegaaiekruid (p. 176) voor-
komen.
Een ander deel van de foto's illu-
streert vaak details, bij voorbeeld de
schors van de verschillende boom-
soorten of de bladeren van een aan-
tal wilgesoorten, en zijn als zodanig
functioneel. Dit laatste is niet steeds
het geval met betrekking tot de
foto's van de vele paddestoelesoor-
ten en zeker niet wat betreft de foto's
van epifietenvegetaties op bomen
(p. 8,9,11,109,120). De opsomming
van de talrijke namen van de Crypto-
gamen die hierop (voor de kenner) te
zien zijn, valt beslist buiten de opzet
van het boek.
Zoals in het begin is opgemerkt voor-
ziet deze Oecologische Flora duide-
lijk in een behoefte: na determinatie
van een plant kan men door dit werk
te raadplegen dan ook nader kennis
maken met de oecologische aspec-
ten van de betreffende soort. Het
boek is zonder meer als een belang-
rijk naslagwerk te beschouwen voor
iedereen die in onze inheemse flora
is geïnteresseerd. Ongetwijfeld zal
van dit werk ook een stimulerende

Waterlelies (foto's: Chiel Westra)

invloed uitgaan, waardoor de kennis
van de oecologie van onze wilde
planten verder zal toenemen.
Met het oog hierop lijkt deze uitgave
ook een goede gelegenheid bepaal-
de soorten, waarvan om de een of
andere reden nog weinig over de oe-
cologie bekend is, extra aandacht te
geven, bij voorbeeld door een aan-
sprekende afbeelding. Daarom vind
ik het jammer, dat een soort als de
stippelvaren (p. 33) niet middels een

aquarel is afgebeeld. Wellicht dat in
de volgende delen met dit aspect
wat meer rekening kan worden ge-
houden.
Het boek is ook typografisch zeer
verzorgd uitgevoerd. Het is gebon-
den in een stevige linnen band. De
tekst is over drie kolommen per pagi-
na verdeeld, hetgeen het lezen ver-
gemakkelijkt. Een register van zowel
wetenschappelijke als Nederlandse
plantenamen maakt het werk goed
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zomergeneratie

toegankelijk voor een breed scala
van geïnteresseerden. Wat de prijs
betreft is het nauwelijks te geloven
dat een dergelijke uitgave voor zo'n
geringe prijs verkrijgbaar is, zeker
wanneer we het beperkte taalgebied
van onze moedertaal in aanmerking
nemen.
Met veel belangstelling mag worden
uitgezien naar het verschijnen van de
volgende delen, waarvan het te ho-
pen is, dat de hoge kwaliteit van het
reeds verschenen deel in elk opzicht
gehandhaafd zal blijven. Er is echter
geen enkele reden daaraan te twijfe-
len. Bovenstaande kritische opmer-
kingen betreffen uitsluitend details,
die een uiterst positief oordeel over
dit werk niet of nauwelijks beïnvloe-
den. Het zijn kanttekeningen bij een
uitgave die veel bewondering af-
dwingt voor de deskundigheid en het
vakmanschap van de samenstellers
ervan. Zij zijn er in geslaagd een Oe-
cologische Flora te maken die voor
alle botanisch geïnteresseerden in
Nederland een waardevolle aan-
winst in de boekenkast zal zijn.
Met de uitgave van deze Nederland-
se Oecologische Flora is ons land
een voortreffelijk botanisch stan-
daardwerk rijker geworden.

J. H. Willems

Landkaartje, Araschnia levana, zomergeneratie (aquarel: Taco Westra)

Deze illustraties uit de Nederland-
se oecologische flora werden ons
welwillend ter beschikking ge-
steld door de familie Westra.

BAKKER, K. e.a. Inleiding tot de oe-
cologie. Uitg.: Bohn, Scheltema en
Holkema, Utrecht. Antwerpen, 565
pag. ISBN 90 313 0667 3. Prijs:
ƒ 95,-.

Eindelijk is het dan zover. Het eerste
Nederlandstalige oecologische stu-
dieboek is verschenen. Niettegen-
staande het feit dat het oecologisch
onderzoek in Nederland op een zeer
hoog niveau staat hebben genera-
ties lang aankomende oecologen het
met buitenlandse inleidingen tot de
oecologie moeten doen. Meestal be-
treft het oecologische boeken die
sterk op Noord-Amerika of Engeland
gericht zijn. Bekende oecologische
standaardwerken van E. P. ODUM, J.
R. KREBS, P. A. COLINVAUX, C. S. EL-

TON, J. L. HARPER, J. P. GRIME, T.

SOUTHWOOD e.a. hebben het nadeel
dat de ondersteuning met voorbeel-
den van oecologische principes en
wetmatigheden betrekking hebben
op situaties die de student niet kent
uit zijn eigen ervaring tijdens excur-
sies in zijn omgeving. Dit nadeel
wordt met het verschijnen van dit
boek voor een belangrijk deel ver-
minderd, omdat in dit boek de voor-
beelden voor een belangrijk deel wel
uit Nederlands of West-Europees
oecologisch onderzoek gekozen
zijn.

Het boek is tot stand gekomen onder
een zevenhoofdige redactie, maar
wat nog meer een uitdrukking is van
het zeer brede veld van oecologisch
onderzoek is het feit dat er niet min-
der dan 30 oecologen hun bijdrage
aan het boek geleverd hebben. Deze

bijdragen omvatten onder meer de
volgende vakgebieden binnen de
oecologie en haar toepassingen: au-
toecologie, populatiedynamica en
genetica, landbouwoecologie, sys-
teemoecologie, synoecologie en ve-
getatiekunde, verspreidingsoecolo-
gie en biografie, oecofysiologie,
visserij-biologie, natuurbeheer,
dieroecologie, oecotoxicologie.
Alle bijdragen zijn behalve een gede-
gen inleiding vaak tevens een goed
samenvattend overzicht van de
stand van zaken m.b.t. de ontwikke-
lingen totnu toe binnen ieder vakge-
bied. De waarde van het boek wordt
daarmee aanzienlijk vergroot omdat
het voor veel biologen tevens de mo-
gelijkheid biedt om van andere vak-
gebieden de recente vorderingen
kennis te nemen.
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Hoewel er geen enkel oecologisch
studieboek is dat alle aspecten van
het vakgebied behandelt, zijn er toch
een aantal disciplines die ik mis.
Wanneer terecht wordt gesteld dat
de oecologie de belangrijkste weten-
schap is bij het oplossen van proble-
men op het terrein van natuur- en
milieubeheer dan is het jammer dat
er niet of nauwelijks wordt ingegaan
op de landschapsoecologie. Ook de
voor het natuurbeheer en landinrich-
ting belangrijke ontwikkelingen op
het terrein van de oecohydrologie
worden in het geheel niet behandeld.
Evenmin worden specifieke discipli-
nes als paleo-oecologie en humane
oecologie genoemd.
Overigens valt het op dat het meest
basale element in de oecologie na-
melijk de studie naar de relaties tus-
sen biologische systemen en hun
omgeving in dit boek een causaal-
analytisch karakter heeft. Een meer
holistische en correlatieve benade-
ring bij de studie aan zo'n relatie-
stelsel wordt maar weinig toegepast.
In dat verband is het ook jammer dat
men weinig aandacht schenkt aan
de betekenis van de relatie-theorie
voor het oecologisch onderzoek. Al-
leen in de bijdrage over het natuur-
beheer wordt enigszins op deze
theorie ingegaan.

Voorts is het mij opgevallen dat de
term „milieu" nogal eens gebruikt
wordt wanneer eigenlijk „stand-
plaats" bedoeld wordt.
Hoewel het boek mijns inziens pri-

mair als doelgroep de studenten in
de biologie heeft kan het ook voor
amateur-biologen eveneens een
goede basis geven voor verdere stu-
die.
Amateur-oecologen hebben een
grote bijdrage geleverd aan de huidi-
ge stand van kennis van de betrek-
kingen tussen levende organismen
en hun omgeving.
In de vorm van veldbiologisch onder-
zoek - opmerkelijk genoeg wordt
deze tak van wetenschap niet onder-
scheiden - hebben vele leden van
natuurstudieverenigingen als de
KNNV hun steen(tje) met veel plezier
bijgedragen.
Ondanks de pittige prijs (ƒ 95,-)
moet dit boek dan ook aanbevolen
worden aan iedere veldbioloog die
iets meer wil weten over de oecologi-
sche basiskennis.

H. Piek

ARNOLDS, E. (1984) Standaardlijst
van Nederlandse Macrofungi.
Coolia, deel 26, supplement, 362
pag. met Summary. Nederlandse
Mycologische Vereniging.
Het boek is te bestellen bij de biblio-
thecaris der N.M.V., Postbus 273,
3740 AG Baarn. Prijs ƒ 2 5 - plus
porto en verpakking a ƒ 6,-. Het
boek kan ook worden afgehaald bij
het Rijksherbarium, Schelpenkade
6, Leiden.

„Er worden in Europa meer en meer
nationale checklisten uitgegeven die
in de toekomst tot een „FungaEuro-
paea" verenigd kunnen worden. We
denken hierbij aan de eerste West-
duitse lijst (BRESINSKY & HAAS, 1976),
die in de afgelopen jaren van on-
schatbare waarde bleek. In de nabije
toekomst zal ook een DDR-checklist
uitkomen.
Met medewerking van belangrijke
Nederlandse mycologen en bijna alle
plaatselijke paddestoelenverken-
ners heeft E. Arnolds de huidige ken-
nis van oecologie en verspreiding
van paddestoelen in Nederland
voorbeeldig bijeengebracht. Er wor-
den 3049 paddestoelesoorten in vijf
afdelingen besproken en bovendien
229 soorten slijmzwammen. Binnen
de vijf afdelingen zijn de geslachten,
soorten en variëteiten alfabetisch
gerangschikt. Het boek volgt de ver-
klaring van verspreidingstypen en
voorkomen der soorten in de door
WESTHOFF & DEN HELD, 1969, ge-

noemde vegetatietypen. Niet minder
waardevol zijn de zeer gedifferen-
tieerde substraat- en organisme
sleutels. Deze houden wij voor het
belangrijkste uit het werk. De Neder-
landse Standaardlijst is zonder twij-
fel een rijke bron voor ieder die zich
serieus met paddestoelen bezig-
houdt, om het even welke specialisa-
tie de voorkeur heeft (Samenvatting
van een boekbespreking door J. G.
Krieglsteiner in Zeitschhft für Myko-
logie, Band 51 (1), April 1985.)

Begrazing vormt één van de methoden van een oecologisch georiënteerd natuurbeheer (foto: W. J. de Leeuw)
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Nieuws van de stichting Uitgeverij KNNV
door Hein van Bohemen

Over het „Gallenboek"

Gedurende het 80-jarig bestaan van onze Vereni-
ging is door haar vier keer een boek over gallen
uitgegeven. Bij het 25-jarig bestaan verscheen
„Gallenboekje" door A. Joman, 80 blz. dik, prijs
ƒ 1,25. Het voorwoord is van Jac. P. Thijsse. Dit
boekje zullen vele leden wel nooit gezien hebben.
In 1946 kwam het „Gallenboekje" uit van Han Alta
en Prof. dr. W. M. Docters van Leeuwen. Er zijn 937
gallen in besproken. De eerstgenoemde verzorgde
de alle illustraties, de tweede de tekst. De 2e druk
van dit boek verscheen in 1972 en telde 1272 gal-
len. Deze twee uitgaven zijn door zeer veel leden
gebruikt. Onlangs bemerkten we dat er ook nu nog
leden zijn die werken met één van deze boeken.
Ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan kwam
weer een „Gallenboek" uit. Dit nieuwe boek ver-
schilt in vele opzichten van de vorige. R. Struyk
schrijft in „Groei en Bloei" van augustus '83 o.a.
het volgende.

„Het zojuist verschenen boek mag men echter niet
beschouwen als een verbeterde herdruk. Het boek
is dusdanig bewerkt en aangevuld, dat gerust van
een geheel nieuwe schepping kan worden gespro-
ken. Dit betreft met name de inhoud, maar ook het
uiterlijk mag er zijn. Was het oude gedrukt op oor-
logspapier, het nieuwe gallenboek maakt een zeer
solide indruk met zijn fraaie band en prima papier.
Foto's en tekeningen zijn van goede kwaliteit al
vind ik sommige foto's wel iets flets. Een aantal
tekeningen is afkomstig uit het oude boek, maar
een heleboel nieuwe zijn toegevoegd. Het boek
ademt een geest van grote deskundigheid. Dat
blijkt al onmiddellijk bij het doornemen van de
hoofdstukken over wat een gal is en hoe gallen
ontstaan."

De veranderingen zijn groot. De inleiding van Doc-
ters van Leeuwen is weggelaten. In plaats daarvan
schreef dr. D. Hillenius een overzicht van het leven
en werken van Docters van Leeuwen.Mevr. drs. A.
A. Wiebes-Rijks schreef een „Algemeen gedeel-
te". Daarna zijn door 18 deskundigen de veroorza-
kers van gallen besproken. Vooral de hoofdstuk-
ken, waarin dr. ir. L. Bos de virussen en
mycoplasma's en dr. H. A. v.d. Aa en J. D. Janse de
bacteriën en schimmels behandelen geven zeer
veel over de nieuwe inzichten.
Het tweede gedeelte van het boek geeft de deter-
mineertabellen. De gegevens hiervoor zijn ook bij-

Bewerkt door A. A. Wiebes-Rijki, G. HöutmiJ?, è&

eengebracht door dezelfde deskundigen. De opzet
van Docters van Leeuwen is gehandhaafd. De we-
tenschappelijke namen van de waardplanten zijn
alfabetisch gerangschikt, zodat het opzoeken van
de tekst over een gevonden gal gemakkelijk is. Het
aantal besproken gallen is tot 1411 gestegen.
Ook de illustratie is veranderd en uitgebreid. In de
twee vorige uitgaven waren alle tekeningen van
Han Alta. In het nieuwe boek zijn ook veel tekenin-
gen van hem afgedrukt, een deel is vervangen en
veel nieuwe figuren van andere tekenaars zijn toe-
gevoegd. Aan de illustratie werkten een 30-tal per-
sonen. Ook foto's, voor een deel in kleur, zijn opge-
nomen. De Plantenziektenkundige Dienst en het
Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek
stelden ook materiaal beschikbaar.
Als u het bovenstaande doorleest of nog beter:
controleert aan de hand van het boek, en u bent
een buitenman of -vrouw die èn op planten èn op
wat er op leeft let, dan zult u tot de conclusie
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komen, dat u voortaan met dit nieuwe boek moet
werken!
Tot slot nog enige recensies:
„Het is een werkelijk zeer fraai en gedegen boek
geworden, dat ondanks de heterogeniteit van de
specialistische medewerkers een heel homogeen
en evenwichtig geheel vormt. Docters van Leeu-
wen zou zich hierover uiterst tevreden hebben be-
tuigd."- D. Hille Ris Lambers.
„Gallen zijn bijzonder interessante en relatief mak-
kelijk waarneembare verschijnselen, waarover in
dit prachtige boek veel nieuws te vinden is." - W.
N. Ellis in „Entomologische Berichten".
„Although this book is written in Dutch and is inten-
ded for use in the Netherlands, most of the galls
occur in the UK and in other parts of Europe. It can
therefore be used as a guide to the Identification of
galls found in these areas, especiallyas there is still
no equivalent book available in English." - K. M.
Harris in ,,Entomologist's Monthly Magazine'.
„. . . the Bibliotheek van de KNNV, deserve all ap-
preciation for bringing out this attractively got-up
revised work of a pioneer Cecidologist, which un-
doubtedly adds another milestone to cecidological
literature."-!. N. Ananthakrishnan, Loyola Colle-
ge, Madras in „International Cecidology".
„Het is een schitterend boek geworden dat het
verdient om gebruikt te worden." - Douwe Th. de
Graaf in „Natuurhistorisch Maandblad".

(bijdrage van G. Houtman)

U kunt nog in het bezit komen van deze bijzondere
uitgave door storting van ƒ 60,- op giro 130.28
t.n.v. Bureau KNNV te Hoogwoud. (De prijs is inclu-
sief verpakking en verzendkosten.)

WM nr. 166 herdrukt

„Botanische termenlijst; Beknopt overzicht van
veel gebruikte botanische termen". In één jaar
tijd is de eerste druk hiervan opgeraakt. Thans is
een tweede druk beschikbaar. Het blijkt dat er een
grote behoefte is aan een verklarende en geïllu-
streerde lijst van de termen die men tegenkomt bij
het determineren van planten. U kunt in het bezit
komen van deze uitgave door storting van ƒ 8,80
(leden) of ƒ 11 , - (niet-leden) op giro 13028 t.n.v.
Bureau KNNV te Hoogwoud.

Friese Wouden. Te huur stijlvol gerest, boerderijtje (7
pers.) en gastenverblijf (5 pers.). Ideaal voor natuurliefh.,
rustig gelegen aan vis- en vaarw. nabij de bossen van
Beetsterzwaag, voorzien van alle denkbare comfort:
sauna, relaxruimte, 3 douches, cv, openhaard, zwem- en
vissteiger, bloementuin op het zuiden, ruime terrassen,
volledige privacy. Inrichting in stijl. Zeer geschikt om tot
rust te komen. Prijzen vanaf ƒ 210 - /midweek en
ƒ 350,-/week. Voor inl. en uitgebreide brochure 02208-
94555.

Ledenadvertenties
• AANGEBODEN

Swarovski 8 x 30-grooth. kijker (groen berubberd) nw.st. ƒ 595 en Zeiss 8 x 20B nw.st. ƒ 475 (beide ca.
55% adv.pr.) Inlichtingen: 05430-16929.

Voous, Atlas Eur. Vogels ƒ 135; Warren, Nachtvogels (orig.) ƒ 40; Kleinschmidt, Raubvögel der Heimat
ƒ 85;Thijsse, Omgang planten (herdr.) ƒ 35; Summ. Smith, House-sparrow ƒ 100; Opdam, Havik ƒ 30; v.
Oort, Vos ƒ 20; Gallagher, Spreeuw ƒ 25; v.d. Plas, Huismus ƒ 20. Tel. 05120-15932.

Nabij DIEVER-VLEDDER te huur 6-pers. vrijstaande stenen bungalow; rustige omgeving: bossen,
heide, vogels; ƒ 375 p.w. incl. fietsen; nog vrij 19 juli-9 aug. Tel. 05120-15932.

Dodoens, Cruydt-boeck ƒ 25,-; Tinbergen, Vogelleven ƒ 25,-; Tanis Vogels, Terschelling ƒ 35,-; Thijsse,
Het Vogeljaar 7e dr. ƒ 40,-; Dr. Drijver, Texel het Vogeleiland ƒ 45,-; Beusekom, Het Vogeleiland
ƒ 45,-; NBB, De Ooievaar ƒ 25,-; Haverschmidt, The Black-tailed Godwit ƒ 17,50; Strijbos, Hoe heet die
vogel 2 dln. ƒ 8 5 - ; Vogeljaar 1972-84 ƒ 100,-; Lepelaar + Vogels 1976-83 ƒ 75,-; De Wit, Kwiek de
koolmees ƒ 10,-. Tel. 02526-73029.

• GEVRAAGD

SANDHALL, Insekten en andere kleine dieren. Tel. 04990-72416.
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Stichting Uitgeverij KNNV
- INTERESSANTE AANBIEDING -

Uitgaven over de Nederlandse kust voor u!

Voor iedereen die belangstelling heeft voor het leven aan de kust en in zee bieden wij het volgende aan:
Een aantal uitgaven over verschillende organismen van de kust en de zee tegen een gereduceerd tarief.
Als u ƒ 23,- overmaakt op giro 130.28 t.n.v. Bureau KNNV te Hoogwoud ontvangt u de volgende uitgaven
in één pakket thuis.*

wetenschappelijke mededelingen K.N.N.V. . , — , . , „

OE NEDERLANDSE ZAKPIJPEN

(Manteldieren) en MANTELVISJES

Tunleata, AielcHacea en Appendlcularta

koninklijke ned#f1andse natuurhistorische vereniging
strandwerkgemeenschap »

- De inktvissen van de Neder-
landse kust

- De Nederlandse mariene
Mosdiertjes

- Isopoden langs de Neder-
landse kust

- Eikapsels van de kraakbeen-
vissen, roggen en haaien-

- De Nederlandse zakpijpen

* (prijs incl. verzending en ver-
pakking)

wetenschappelijke mededelingen K.N.N.V. •

DE INKTVISSEN (CEPHALOPOOA)

VAN DE NEDERLANDSE KUST

PJ1JI HUWJU

koninklijke nederiandae natuurhistorische vereniging
strandwerkgemeenschap

5 WETENSCHAPPELIJKE MEDEDELINGEN voor ƒ 23,-

De Strandwerkgemeenschap bundelt de activiteiten van de KNNV en de Jeugdbonden voor Natuurstudie op het gebied van de
Nederlandse zeekust en de aangrenzende terreinen en brakke wateren. Tijdschrift „Het Zeepaard",(5 a 6 maal per jaar).
Penn./adm. P. J. Vos, Munnikenstraat 43, 2315 KV Leiden; tel. 071-124990 (alleen overdag op werkdagen).

De Bryologische en Lichenologische Werkgroep richt zich op de speciale studie van de mossenflora; er is een afzonderlijke sectie
voor de studie van lichenen. Orgaan: „ündbergia" en „Buxbaumiella". Secretariaat: P. Hovenkamp, Eiberoord 3, 2317 XL Leiden, tel.
071-212345.

SOVON (Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland) organiseert grootschalige landelijke onderzoeken om voor- en
achteruitgang van vogelsoorten in verscheidenheid en aantallen te kunnen volgen ondermeer ten behoeve van natuurbescherming. Zij
bevordert samenwerking op alle gebied van vogelstudie en onderhoudt contact met KNNV- en andere vogelwerkgroepen in den lande.
Jaarlijks: het Verslag Vogelstudie met een overzicht van activiteiten en verschenen artikelen en de organisaties van een landelijke
contactdag voor vogelaars. Inlichtingenadres: A. D. Bode, Kallenkoterallee 143-a, 8331 AD Steenwijk, 05210-12074.

De Contactcommissie voor Floristiek en Vegetatiekunde wil het contact bevorderen tussen Plantenwerkgroepen van afdelingen of
regio's binnen de KNNV; ook actieve floristen uit afdelingen waar (nog) geen plantenwerkgroep is, kunnen zich aansluiten. Secretariaat:
Mevr. C. Donath, Koterhoek 32, 8332 CX Steenwijk, tel. 05210-14286

Natuurbeschermingscommissie: corresp. adres: Postbus 1725, 3000 BS Rotterdam

De KNNV organiseert ieder jaar ook een Biologisch Werkkamp voor het Onderwijs. Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot mevr. A.
Gortzak-Wals, Ruthardlaan 31, 1406 RR Bussum, tel. 02159-12071 of tot het Bureau der Vereniging.

De Algemene Kampeer Commissie organiseert jaarlijks ongeveer 20 kampen van Hemelvaartsdag tot in de winter. Ze worden in een
speciale „Kampnatura" aangekondigd. Secretariaat: Ina Hermans-Noorden, IJsselwaard 10, 2904 SP Capelle a/d IJssel, tel. 010-
506079.

De Algemene Reis Commissie organiseert natuurhistorische reizen naar het buitenland. Deze worden in een speciale „Reisnatura"
aangekondigd. Secretariaat: G. Middelman, Leeuweriklaan 40, 2691 CM 's-Gravenzande, tel. 01748-15469.

De Hollandse Kampeergroep organiseert korte weekendkampen in een meer sportieve stijl. Secretaris: Heleen Sissingh, Joz.ls-
raëlslrï. 194, Rijswijk, tel.: 070-996552.

De Landelijke Jongeren staan open voor leden van de KNNV van 20 tot 30 jaar. Ze organiseert het hele jaar door een aantal activiteiten
en heeft een eigen orgaan „Nika". Adres: Henk Schobben, secr., Jacob de Graeflaan 123, 1181 DM Amstelveen: tel. 020-435562.
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De KNNV, opgericht op 27 december 1901, heeft op dit ogenblik 54 afdelingen, verspreid
over het land. Het aantal leden bedraagt ruim 9500. Doel van de vereniging is het verbreiden
van de kennis van de natuur in de ruimste zin van het woord en het medewerken aan de
bescherming van natuur en landschap door het voeren of steunen van acties die hierop zijn
gericht.

Men kan óf lid zijn van een der afdelingen óf algemeen lid. Nadere bijzonderheden verschaft
het Bureau van de KNNV (adres zie onder). Door de afdelingen en de uit enige afdelingen
gevormde gewesten worden o.a. lezingen en excursies georganiseerd. Landelijk worden er
verscheidene evenementen verzorgd door werkgroepen en commissies (zie achterzijde
omslag).

De Vereniging geeft het blad Natura uit, dat de leden gratis ontvangen. De onder de KNNV
ressorterende Stichting Uitgeverij geeft een serie WETENSCHAPPELIJKE MEDEDELINGEN
en een NATUURHISTORISCHE BIBLIOTHEEK uit.

Opzegging van het lidmaatschap of abonnement vóór 1 november: algemene leden bij
Bureau Hoogwoud; afdelingsleden bij secr. afdeling.

KOPIJAANWIJZINGEN: Kopij éénzijdig getypt met een linkermarge van 5 cm en een regelafstand 1V2. Nederlandse namen van planten
en dieren met een kleine letter beginnen; wetenschappelijke namen onderstrepen. Literatuur-aanhalingen in de tekst als volgt „volgens
Jansen 1984" of „(Jansen, 1984)". In de literatuurlijst: naam en voorletters auteur, jaar, titel, tijdschrift nummer en bladzijde. Voor
illustraties komen in aanmerking: zwart-wit foto's en tekeningen in Oostindische inkt. Van kleurendia's moeten zwart-wit afdrukken
worden gemaakt. We adviseren daarvoor zelf te zorgen, maar ook kan de redactie dat laten doen. Twee kopieën van tekst en
tekeningen opsturen. Bijschriften niet in de originele tekst maar in de kopie. Kopij-papier en een stencil met nadere aanwijzingen voor
het maken van kopij zijn bij bovenstaand redactie-adres aan te vragen. Kopij én advertenties voor een bepaald nummer moeten binnen
zijn vóór de 15e van de voor-voorafgaande maand (dus voor het juninummer vóór 15 april). Overneming van artikelen in overleg met de
eindredacteur.

BUREAU VAN DE KNNV: secretaresse mevr. N. Jansma-Rezelman, Burg. Hoogenboomlaan 24, 1718 BJ Hoogwoud; tel. 02263-1445.
Hier kan men terecht voor: inlichtingen betreffende de vereniging, aanmelding als lid of als abonnee op Natura, bestellingen van
Wetenschappelijke Mededelingen, nummers uit de Natuurhistorische Bibliotheek en andere uitgaven van de Stichting Uitgeverij en voor
losse nummers van Natura. Alle bestellingen door overschrijving van het verschuldigde bedrag op postrekening 13028 t.n.v. Bureau KNNV
te Hoogwoud. Voor prijzen zie de advertentie elders in dit nummer. Geef duidelijk aan wat u wenst!

Abonnementen op NATURA: Nederland en België ƒ 27,50 per jaar, overige landen ƒ 42,50 per jaar.
Losse nummers ƒ 3,00; dubbele nummers (meer dan 28 pagina's tekst) f 4,25 inclusief porto.
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Pothoofdplanten, een oude naam voor
adventieven

door Joh. Bolman

Het komt wel eens voor dat je onverwachts langs twee of zelfs meer verschillende wegen
wordt geconfronteerd met een term die je jaren lang niet meer hebt ontmoet. Dat gebeurde
me in november 1.1. met het woord „Pothoofd" en het ervan afgeleide „Pothoofdplant".

Adventieven

Onder adventieven verstaat men in de botanie: niet
tot de inheemse planten behorende soorten die
door onopzettelijk handelen van de mens (doch wel
door zijn direct of indirect toedoen) buiten hun
eigenlijke areaal zijn komen te groeien. Dat on-
opzettelijk handelen kan verschillend van aard zijn.
Vaak door het invoeren van buitenlandse goederen,
b.v. granen waarin vreemde onkruidzaden zitten
die dan bij de overlading of verwerking vrijkomen
en soms bij de desbetreffende bedrijven opslaan
(graan-adventieven). Zo kenden we vroeger ook
wol-adventieven door de aanvoer van ongewassen

schapevachten bij Brabantse dekenfabrieken. In
mijn boek „Wilde planten in en bij Amsterdam"
noemde ik verder o.a. leger- en toerisme-adventie-
ven.

Het Pothoofd

Waar komt die term Pothoofdplanten nu vandaan?
Het antwoord is onder meer te vinden in de 10de
druk van Suringars Zakflora (1909). Daarin schrijft
de bewerker dr. H. J. Calkoen: „Deze aangevoerde
planten noemt men wel Pothoofdplanten, naar het
Pothoofd in Deventer waar vele van deze soorten
gevonden werden en nog worden". Als zodanig heb

Het Deventer Pothoofd in zijn gloriedagen (1930). (foto: Jaap Doeser)
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ik dat Pothoofd ook zelf omstreeks 1920 nog wel
enigszins gekend. Ik had namelijk een iets oudere
broer die in Deventer een daar gevestigde Kweek-
school voor Onderwijzers bezocht. De buitenleer-
lingen woonden in onder toezicht staande kosthui-
zen. De meesten gingen in de vakanties naar huis.
Zo niet mijn broer, een typische Einzelganger die
ook in de zomervakantie meestal in de koekstad
bleef. Hij maakte zich dan onder andere nuttig door
het leveren van planten voor in die periode te
Deventer plaats hebbende onderwijzersexamens,
waartoe ook het vak plant- en dierkunde behoorde.
Die planten verzamelde hij vaak op het Pothoofd.
Hij zal daarmee de arme kandidaten en wellicht
zelfs de examinatoren wel eens voor nare raadsels
hebben geplaatst.

Tweepuntige damastbloem uit: Platenatlas bij Heu-
kels' Schoolflora voor Nederland, 2de druk (1925).

Nachtviool

Als Alkmaarse HBS-er met een beginnende botani-
sche belangstelling logeerde ik 's zomers wel eens
bij die broer en van hem heb ik voor het eerst de
naam Pothoofdplanten gehoord. Veel herinner ik
me er verder niet meer van - het is tenslotte zo'n 65
jaar geleden -, vrijwel alleen dat hij het over een
„Nachtviool" had, bij welke romantische naam ik
me heel wat voorstelde! In de recente flora's van
Heukels en Heimans & Thijsse zult u de naam niet
meer vinden. In de laatstverschenen druk (1933)
van de Ongeïllustreerde Schoolflora van Heukels
staat evenwel achter de naam van het Kruisbloe-
mengeslacht Hesperis: Damastbloem, alsmede cur-
sief: Nachtviool. Behalve de gewone Damastbloem
{Hesperis matronalis), een veel gekweekte, ook
thans dikwijls verwilderende soort noemde Heukels
in zijn flora als tweede in ons land aangetroffen
soort de Tweepuntige damastbloem (Hesperis bi-
cuspiddta), afkomstig van de kusten van de Middel-
landse Zee. Vindplaatsen: Zwolle, Deventer, Apel-
doorn, Leiden en Arnhem. Het lijdt m.i. geen
twijfel dat dit de „Nachtviool" was. Ze onder-
scheidt zich door haar kleine paarse bloemen en de
beharing. In het eerste deel der 2de editie (1901)
van de Prodromus Florae Batavae, een ,,voorwerk"
voor een toen reeds langs geplande maar zelfs tot nu
toe nog lang niet volledig verschenen kritische Ne-
derlandse Flora, worden van Deventer inderdaad
twee vondsten van de Nachtviool vermeld, resp. in
1893 en 1894, beide van de toen zeer bekende florist
H. J. Kok Ankersmit te Apeldoorn.

Graan-adventieven

Deventer was tot ± 1930 in feite zeehaven; via de
Wadden- en de Zuiderzee konden schepen van ca.
300 ton rechtstreeks de IJssel opvaren. Tot 1874 was
Deventer echter vestingstad en zat het beklemd
tussen zijn wallen waaromheen nog brede grachten
liepen. Zoals bij zovele Nederlandse vestingsteden
vormde dit een ernstig beletsel voor expansie. Pas in
1874 werd Deventer als vestingstad opgeheven.
Ook door de algemene economische opleving volg-
de er toen een snelle uitbreiding. Uit „Deventer
verleden tijd" van Mr. H. J. Nelis citeer ik: „Na de
slechting van het Prinsenbolwerk of Bastion Pot-
hoofd - aan de zuidkant van de stad - " in 1876
ontwikkelde zich dit gebied geleidelijk tot een be-
langrijk industrie- en handelsterrein. Aan het Pot-
hoofd, oorspronkelijk Hoofd op de Teuge geheten
maar in 1887 officieel herdoopt in „het Pothoofd",
domineerde lange tijd het grote graanpakhuis dat
A. L. van der Lande er in hetzelfde jaar had laten
bouwen. Later werd dit gebruikt door G. Kappel-
le's Graanhandel. De heren J. Bonhof, Diepenveen
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en L. J. Zandvliet, Deventer destijds directeuren
van op het Pothoofd gevestigde bedrijven, konden
me nog wat later inlichten over die graanaanvoer.
Eerstgenoemde stelde ook de hierbij afgedrukte
foto van het Pothoofd in vol bedrijf (1930) te mijner
beschikking.
Het graan was o.a. afkomstig uit Zuid-Europa en
USA en kwam soms los, soms in zakken in Deven-
ter aan. Het ging van daar naar binnenlandse afne-
mers, los of opgezakt. In 1928 werd er op het terrein
ook nog een groot overslagbedrijf geopend. De IJs-
selsteden hebben hun functie als verbindingsscha-
kel tussen het westen en het oosten van het land lang
behouden. Op het Pothoofd werd niet gemalen.
Bij de Nederlandse botanici van die tijd genoot het
Pothoofd terecht vermaardheid. Duidelijk blijkt dit
uit Heukels' (ongeïllustreerde) Schoolflora voor
Nederland, waarvan van 1883 tot 1933 18 drukken
verschenen. De auteur nam daarin steeds ook alle
bij ons gevonden adventieven op, met vermelding
van de vindplaats. Deventer staat daar veelvuldig
bij. De florist ir. A. W. Kloos jr. (1880-1952) genoot
op dit gebied zelfs internationale bekendheid en
kwam er geregeld.

Dat Pothoofd nu kwam me laatstleden november
weer levendig voor de geest toen ik in een juist
verschenen boek een reproduktie zag van een teke-
ning van A. van Beerschoten, weergevende Deven-
ter in 1655 van uit het zuiden, volgens de toelichting
„vertonende het Pothoofd, van oorsprong een ver-
sterkt punt dat de ingang van de haven moest be-
schermen. Het zou zijn naam ontlenen aan de pot-
ters, kleine platte scheepjes die hier aanlegden."
Het was dus wel een heel ander beeld dat ik van het
Pothoofd kende. Op die potters kom ik overigens
hierna nog terug.

Jac. van Hattum

Vrijwel te zelfder tijd zag ik ook de naam Pothoofd-
plant weer eens opduiken, nl. in een levensbeschrij-
ving van de dichter Jac. van Hattum (1900-1981)
van de hand van Th. Oegema van der Wal. In 1936
verscheen, naar de schrijver vertelt, Van Hattums
bundel „De Pothoofdplant", zo genoemd naar het
gelijknamige openingsgedicht. Volgens hem heeft
de dichter die naam bedacht naar aanleiding van
een vreemd bloempje dat hij tussen de potscherven
op het havenhoofd van zijn toenmalige woonplaats
Harderwijk had ontdekt en dat daar al even weinig
op zijn plaats was als de dichter in de (onder-
wijs)wereld." Bij die potscherven zet ik echter een
levensgroot vraagteken. In het gedicht staat daar
ook niets van." Vanwaar het zaad waaraan ontspro-
ten de vreemde plant in het graniet?" vraagt Van
Hattum zich af. Ongetwijfeld heeft hij geweten wat
een Pothoofdplant was: een in een vreemd land

terechtgekomen soort, vaak daardoor zonder de
mogelijkheid van bevruchting en zaadzetting, en
zag de dichter daarin een afspiegeling van zijn eigen
„vreemde" geaardheid. Zo staat het ook aan het
slot van het vers: 'k Ben als dit bloeien, mijn hart
staat open aan een zee; van alle winden die er
bloeien, droeg geen het vruchtend stuifmeel mee.'
Jac. van Hattum, zoon van een Friese tuinbaas, was

Damastbloem (tek.: M. J. C. Kolvoort)
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met planten als het ware opgegroeid en botanisch
bepaald geen leek. Dat blijkt uit zijn werk overdui-
delijk; hij noemt daarin onder meer Marjolein, Tor-
mentil, Silene, Akkerhoornbloem, Ereprijs, Bolde-
rik en spreekt in een van zijn gedichten over een
„edelsteentje in Spaans groen gevat, het steenrood
bloempje van de guichelheil", een prachtige type-
ring. Enige latere bundels droegen als titel Bilzen-
kruid en Oxalis (de wetenschappelijke naam van
Klaverzuring).

Potters

Tenslotte nog iets over de bovengenoemde potters.
Van deze potschepen of zompen is wel het een en
ander bekend. Tussen de Sallandse heuvelrug, de
Overijsselse Vecht, de IJssel en de bij Deventer in
de IJssel komende Schipbeek ligt een vlak gebied
met althans vroeger diverse van zuid naar noord
lopende ondiepe weteringen. Deze werden bevaren
met platboomde scheepjes van maximaal zo'n lü
ton en dienden voor het vervoer van veldproduk-
ten, boshout, mest e.d. naar de landbouwgemeen-
ten ten oosten van de IJssel. Ook in andere steden
bestond dergelijk vervoer, o.a. te Meppel, waar-
mee dan wel in hoofdzaak het agrarische gebied van

Drenthe van het nodige werd voorzien. Of deze
uiterst kleinschalige scheepvaart werkelijk als
naamgever van het Pothoofd valt aan te merken,
acht ik met diverse historieschrijvers twijfelachtig.
In een geschrift van 1546 wordt nl. reeds het ,,Po-
thoeft" vermeld.
In 1944/45 had Deventer zwaar te lijden door bom-
bardementen, die grote verwoestingen ten gevolge
hadden. Van de 11.000 panden bleven er slechts
2.500 onbeschadigd. Ook het Pothoofd zoals de
floristen het gekend hebben verdween bij de weder-
opbouw. Tegenwoordig herinnert slechts een
naambordje „Pothoofd", bij een smal wandelpaad-
je over een dijkje ten zuiden van de stad, aan de
plek waar vóór 1940 de Nachtviool bloeide.
Het haven- en industriegebied is naar het zuiden
verplaatst. Als ik adventieven wil zien, moet ik
daarheen. Er is onder meer een veevoederfabriek
waar lichters met los graan langs de kade komen en
daar is nog wel het een en ander te vinden. Naarma-
te het graan in de produktielanden steeds beter
wordt geschoond, wordt ook op deze terreinen de
spoeling evenwel dunner.

Adres van de schrijver:
Parkflat 49, 7391 GX Twello

Boekbespreking
Natuur in de IJsseldelta I. Het Zal-
kerbos, doorG. J. Eenkhoorn, 1985.
Uitgave van de Vereniging voor na-
tuurstudie en -bescherming „IJssel-
delta". ISBN 90-71331-01-6. 160
blz., 58 illustraties. De winkelprijs be-
draagt ƒ 17,90. U kunt het boek te-
vens verkrijgen door overmaking van
ƒ 22,50 op postgiro 1775490 t.n.v.
Penn.Ver.Nat. en -besch. „IJsseldel-

ta" te Ens onder vermelding van Zal-
kerbosboek.

Dit eerste deel in de serie „Natuur in
de IJsseldelta" werd uitgegeven ter
gelegenheid van het 20-jarig jubi-
leum van de hiervoor genoemde ve-
reniging.
De ontwikkeling van het Zalkerbos -
een van de fraaiste natuurgebieden

in de uiterwaarden van de IJssel -
wordt beschreven aan de hand van
oude kaarten. Verder komen aan de
orde: geologie, vegetatie, flora, fau-
na (voor- en achteruitgang) en be-
heer.
Met de tot standkoming van dit boek
is een belangrijk stuk werk geleverd.
Men krijgt een goede indruk van de
opbouw en rijkdom van dit kleine na-
tuurgebied.
Jammer is dat voor verschillende
kaarten (en speciaal voor de vegeta-
tiekaart, die men toch graag mee-
neemt tijdens een bezoek aan het
gebied) de arcering van de legenda-
eenheden niet goed afgestemd is op
de gebruikte reproductie techniek.
Het is daardoor moeilijk zo'n kaart
precies te lezen.
Het werk is aan te bevelen voor hen
die het Zalkerbos graag een keer wil-
len bezoeken én voor de kenners van
het natuurreservaat, die ermee een
uitgebreid overzicht krijgen van alles
dat er te zien is.

Anneke Barelds-van Breemen
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De laatste nog levende hoogvenen van
West-Europa met de ondergang bedreigd

door Natuurbeschermingscommissie KNNV

Vrijwel alle hoogvenen van West-Europa zijn in de afgelopen eeuwen afgegraven. Ook in
Nederland zijn de voorheen uitgestrekte veengebieden bijna geheel verdwenen. Wat er in ons
land aan veen overbleef, is sterk aangetast en heeft veel van zijn oorspronkelijke waarde
verloren. In Ierland - het veenland bij uitstek - komen echter nog ongerepte veengebieden
voor. Zij vormen de laatste geheel onaangetaste hoogvenen in West-Europa.
Het veen heeft een duidelijk stempel op het karakter van Ierland gedrukt. Niet alleen leveren
de Ierse veengebieden met hun soms grote omvang een aantal landschapstypen op dat
uiterst spectaculair en uniek in West-Europa is, ook in sociaal-economisch opzicht zijn de
venen van Ierland van grote betekenis.

De rijkdom aan hoogvenen in Ierland hangt ten nauwste samen met het sterk oceanische
karakter van het Ierse klimaat, waarvoor het hoge neerslaggehalte (door het gehele jaar heen)
en de koele zomers kenmerkend zijn. Beide factoren zijn zeer bevorderlijk voor veenvorming.
Hoogveen is veen waarvan het planten- en mossendek zich in de loop van de tijd tot boven de
grondwaterspiegel heeft „verheven". Het heeft daardoor geen contact meer met het minera-
lenrijke grondwater en is uitsluitend op regenwater aangewezen.

Veenvorming begon 10.000 jaar geleden

Veengroei begon in Ierland na de laatste ijstijd in
slecht ontwaterde bekkens die talrijk voorkwamen
in het grillige Middenierse landschap dat was ont-
staan onder invloed van de ijsmassa. Gedurende de
afgelopen 10.000 jaar werden vele van deze bek-
kens opgevuld met venen, die vaak een diepte heb-
ben van meer dan acht meter en die in de meeste
gevallen een bol oppervlak vertonen. Zij hebben
een omvang van hooguit enkele vierkante kilome-
ters en zijn vergelijkbaar met de hoogvenen zoals
die vroeger in Nederland voorkwamen. Dit type
veen wordt lenshoogveen „raised bog" genoemd.
Als gevolg van de extreem hoge neerslag aan de
Ierse westkust, bleef veengroei hier niet beperkt tot
slecht ontwaterde laagten maar vond plaats over
grote delen van het landschap.
Hoogveenontwikkeling is gebonden aan koele en
vochtige klimaatsomstandigheden. In Ierland, met
zijn natte zeeklimaat, waren de voorwaarden voor
veenvorming bijzonder gunstig en er hebben zich in
de loop der tijd talloze veengebieden gevormd. Uit-
eindelijk bedekten deze ruim 17% van het bodem-
oppervlak in een rijke verscheidenheid aan vormen.
De diverse typen kenmerken zich door een eigen
flora en fauna.

Uitzonderlijke plantengroei

De plantengroei van de Ierse venen is hoogst uit-
zonderlijk. Er is in de eerste plaats een rijk scala aan
typische hoogveensoorten (zoals verscheidene
soorten vleesetende planten) die aan de extreem
natte, zuurstof- en voedselarme milieuomstandig-
heden zijn aangepast. Ook komt er, vooral in het
westen van Ierland, een aantal plantesoorten op het
veen voor die elders in Europa nooit op hoogvenen
worden aangetroffen, zoals pijpestrootje (Molinia
caerulea) en knopbies (Schoenus nigricans). Dit
hangt samen met de naar het westen van Ierland toe
sterker wordende invloed van de Atlantische Oce-
aan. In deze richting neemt de hoeveelheid jaarlijk-
se neerslag toe, evenals het gehalte aan in de neer-
slag opgeloste, uit de oceaan afkomstige mineralen.
Omdat de plantengroei op hoogvenen niet meer
door het minerale grondwater wordt beïnvloed en
wat de vocht- en voedselvoorziening betreft geheel
afhankelijk is geworden van de neerslag, weerspie-
gelt zij zeer duidelijk deze oceanische invloed.
Naar het westen toe verschijnen er op het veen meer
en meer voedselminnende plantesoorten, die ver-
der van de oceaan niet op hoogvenen groeien maar
alleen op plaatsen die wel met het grondwater in
contact staan. Dit is een typisch verschijnsel voor
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Slenk in spreihoogveen, Glenamoy, Co. Mayo

Ierland en als zodanig uniek voor Europa.
De fauna van de Ierse hoogvenen is nog niet goed
onderzocht. Zeker is wel dat die hoogvenen het
leefmilieu vormen van enkele zeldzame vogelsoor-
ten, zoals het Schotse sneeuwhoen, en dat er een
aantal zeer bijzondere insekten voorkomt.

Achteruitgang als gevolg van stijgende
economische waarde

Venen leveren in de vorm van de turf een goedkope
brandstof. Vooral om deze reden werden de venen
in West-Europa vrijwel geheel afgegraven. Ook in
Ierland wordt al eeuwenlang turf gestoken. Tot
1950 werd dit vooral met de hand gedaan en de
ontginning was kleinschalig van karakter. Nu echter
worden veel veengebieden onder druk van de eco-
nomische ontwikkeling machinaal ontwaterd en af-
gegraven. Deze grootschalige ontginning neemt
sinds kort een zeer grote vlucht: 20% van de elektri-
citeit in Ierland wordt momenteel geleverd door op
turf gestookte energiecentrales.
Niet alleen zijn de Ierse venen van betekenis voor
de brandstofvoorziening, maar ze worden ook ge-
bruikt ten behoeve van de houtproduktie. Vooral
de bergvenen en de venen in het westelijke laagland
worden op steeds grotere schaal ontwaterd en met
dennen beplant.

(foto: Niek van Maaren)

In de afgelopen 30 jaar is ruim 80.000 ha veen voor
de turfwinning afgegraven en 147.000 ha bebost.
Tenslotte worden veel venen aangetast doordat
men ze gebruikt als weidegrond en er steeds meer
koeien en schapen op laat grazen. Overbeweiding
heeft een sterke erosie van het veenoppervlak tot
gevolg.
Aan het belang van de veenexploitatie voor de eco-
nomische ontwikkeling van Ierland mag zeker niet
voorbijgegaan worden. Het is ook niet noodzake-
lijk de veenindustrie stop te zetten. Waar het de
Ierse en internationale natuurbescherming om gaat,
zijn de weinige nog geheel onaangetaste veenterrei-
nen. Deze omvatten minder dan 5% van de totale
veenoppervlakte in Ierland. Op de overige gebie-
den kan de exploitatie gewoon voortgang vinden.
Wanneer echter de laatste ongerepte venen ook nog
in gebruik genomen worden, zal West-Europa over
enkele jaren geen levende hoogvenen meer bezit-
ten.

Wat verliezen we met de Ierse venen?

Voor verschillende plante- en diersoorten wordt de
laatste wijkplaats in West-Europa vernietigd. Ver-
schillende vogelsoorten verliezen een belangrijke
overwinteringsplaats. Een uniek landschap, geken-
merkt door zijn weidsheid en rust, gaat verloren en
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Kleinschalige turfwinning in Co. Kerry (foto: Alfons Vaessen)

een van oudsher karakteristiek onderdeel van het
West-Europese landschapsbeeld wordt volledig uit-
gewist. De in venen geconserveerde, duizenden ja-
ren oude plantenresten en ingewaaide stuifmeel-
korrels vormen een archief voor de natuur- en
landschapsontwikkeling sedert de ijstijden. Dit ar-
chief zal nooit meer geraadpleegd kunnen worden.
Een oecosysteem dat nog maar ten dele onderzocht
is en dat belangrijke inzichten in oecologische sa-
menhangen kan leveren, zal voor verdere studies
niet meer bestaan.

Internationale verantwoordelijkheid

Dat met de Ierse venen de laatste levende hoogve-
nen in West-Europa dreigen te verdwijnen, is in de
eerste plaats een gevolg van het feit dat de overige
West-Europese landen in het verleden al hun hoog-
venen ontgonnen hebben. Daarom mag nu niet al-
leen Ierland verantwoordelijk gesteld worden voor
het behoud van deze laatste ongerepte venen. Het is
een zaak die geheel West-Europa aangaat. Met de
bescherming van veengebieden zijn grote sommen
geld gemoeid. Om ze geheel veilig te stellen moeten
de terreinen aangekocht worden. Het zou niet te-
recht zijn het economisch toch al zwakke Ierland de
benodigde bedragen alleen te laten opbrengen.

Wat wordt er aan bescherming gedaan?

In 1981 werd te Dublin het ,,Irish Peatland Conser-
vation Committee" opgericht. Deze organisatie
geeft in Ierland publiciteit aan de veenproblema-
tiek, voert overleg met de overheid en turfmaat-
schappijen en verwerft fondsen voor de aankoop
van gebieden. In 1983 nam het Europese Parlement
een resolutie aan die bij de Ierse overheid op veen-
bescherming aandringt en die tegelijkertijd de Eu-
ropese lidstaten verzoekt Ierland hierbij te onder-
steunen. In 1984 aanvaardde de ,,Internationale
Unie voor het Behoud van de Natuur en de Natuur-
lijke Hulpbronnen' (IUCN) een project voor de be-
scherming van de Ierse hoogvenen, dat vooral op de
Verenigde Staten gericht is. Dankzij deze activitei-
ten zijn er delen van enkele veengebieden veilig
gesteld.
In 1983 werd de Nederlandse Stichting tot Behoud
van de Ierse venen opgericht. In het bestuur zetelen
vooraanstaande Nederlandse natuurbeschermers
en biologen. De Stichting heeft zich tot doel gesteld
internationale acties te ondersteunen door bredere
bekendheid te geven aan de situatie rond de Ierse
venen en door in Nederland gelden in te zamelen
voor de aankoop van terreinen.
De Nederlandse Stichting heeft zich „ontfermd"
over drie unieke veengebieden van niet al te grote
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Veenpluis, Eriophorum angustifolium (foto: Niek van
Maaren)

Struikheide, Calluna vulgaris, beenbreek, Narthe-
cium ossifragum, en veenpluis, Eriophorum angusti-
folium (foto: Niek van Maaren)

omvang en zal proberen deze via aankoop veilig te
stellen. Zij heeft hierin de steun en de medewerking
van de Ierse overheid. Na aankoop zullen de terrei-
nen overgedragen worden aan Ierse natuurbescher-
mingsinstanties die voor het beheer zorg zullen dra-
gen.

De drie veengebieden zijn:
Scragh Bog-Co. Westmeath, gelegen ten noordwes-
ten van Mulingar, grootte 23 ha. Het veen vult een
bekken van ca. 9 m diepte en vormt een overgang
tussen laag- en hoogveen. De naam duidt op het feit
dat het vegetatiedek een soort tapijt vormt over een
waterige massa (scraith, scragh = drijftil). De vege-
tatie laat een afwisseling zien van zeggegemeen-
schappen en wilgen- en berkenstruwelen. In het
centrum van het gebied vindt hoogveenvorming
plaats. Scragh Bog werd al in de vorige eeuw be-
schreven als zijnde van groot botanisch belang. Er
zijn 157 soorten hogere planten gevonden, alsmede
46 bladmossen, 11 levermossen en twee varens. Een
aantal soorten is uiterst zeldzaam in Ierland, zoals
paardehaarzegge (Carex appropinquata), slank
wollegras (Eriphorum gracile), rondbladig winter-
groen (Pyrola rotundifolia) en de orchidee Dacty-
lorhiza traunsteineri.

Daarnaast omvat de insektenfauna enkele zeldza-
me soorten.
Knocka Bog-Co. Galway, gelegen ten noordwesten
van Spiddal, grootte 21 ha.
Dit kleine hoogveen is een van de weinige gebieden
in Ierland die qua vorm en plantengroei een over-
gang laten zien tussen de Centraal-Ierse lenshoog-
venen en de West-Ierse spreihoogvenen. Het is zeer
nat en vertoont een goed ontwikkeld patroon van
bulten en slenken. Alle plantesoorten kenmerkend
voor het Ierse hoogveen zijn hier over een relatief
klein oppervlak vertegenwoordigd.
Eirk Bog-Co. Kerry, gelegen in de vallei van de
Owenreagh River, grootte 83 ha. Eirk is een ex-
treem nat hoogveen dat eveneens een overgang
vormt tussen lens- en spreihoogveen. Het is een van
de weinige nog intacte veengebieden in het zuidwes-
ten van Ierland en ontleent nog een bijzondere
waarde aan de spectaculaire poel- en slenksystemen
die erop voorkomen.
Actie van het Wereld Natuur Fonds-Nederland.
WNF zamelt met de actie „Red het Waterland"
gelden in voor de aankoop van twee hoogveenge-
bieden in Ierland, Ardagh Bogh in County Kerry (8
ha) en Knocka Bog in County Galway (21 ha). Zie
boven.
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DE STICHTING TOTBEHOUD VAN DE IERSE VENEN VERKLAART ("V
DAT - -TE ' ' LJ
HET DOOR EEN FINANCIËLE BIJDRAGE MOGELIJK GEMAAKT 1*1
HEEFT 110 M' VAN EEN VAN DE NAVOLGENDE IERSEVENEN S 3
ALS NATUURRESERVAAT VRII TE STELLEN: T ,

SCRACHBOG COUNTY WESTMEATH ~ S
EIRK BOG • COUNTY KERRY r > (

KNOCKA BOG- COUNTYCAI.WAY T }
de betreffende gebieden zijn van grote internationale, natuurwetenschap- J ^ i
pelijke. historische en landschappelijke betekenis en behoren tot delaal- p ^
ste onaangetaste venen in west-curopa. K

CEBJIFIKAATCEKTIFIKAWWAJ

Het certifikaat

Venen te Nijmegen onder vermelding aandeel
. . . m2a ƒ 25,-per 70 m2.
Het hoofdbestuur van de KNNV heeft het voor-
beeld gegeven en is reeds „grondeigenaar" gewor-
den in de Ierse Venen.
Het hoofdbestuur nodigt alle afdelingen en de leden
van de KNNV uit dit voorbeeld te volgen. De tijd
dringt! Ook u beslist mee over de toekomst van
onze laatste nog levende hoogvenen. Het is nu of
nooit meer.
Adres: Stichting tot Behoud van de Ierse Venen,
Hugo de Grootstr. 52, 6522 DG Nijmegen, giro
5512630 t.n.v. Stichting tot Behoud van de Ierse
Venen te Nijmegen.

Bronvermelding: Tienduizend jaar Veengroei (bro-
chure). Uitg. Stichting tot Behoud van de Ierse
Venen.
drs. M. G. C. Schouten, Hoogvenen in Ierland met
ondergang bedreigd, Natuur en Milieu, jrg. 8 nr. 2
febr. '84
drs. M. G. C. Schouten over de toekomst van het
Ierse Hoogveen, Panda, 22e jrg. jan. '86 no. 1.

Daboecia cantabrica, op horst in spreihoogveen,
Connemara, Co. Galway (foto: Alfons Vaessen)

Resultaten van de Stichting tot behoud van de Ierse
venen. Het eerste reservaat is er. Het aankoopfonds
van de Stichting is inmiddels zo groot geworden dat
tot aankoop van het eerste veengebied, Scragh Bog,
kon worden overgegaan. De aankooponderhande-
lingen zijn gestart en alles wijst erop dat dit veen
spoedig natuurreservaat zal worden.
WNF heeft zich tot taak gesteld het tweede reser-
vaat van de „wenslijst" van de Stichting Knocka
Bog veilig te stellen.

De Stichting gaat nu in 1986 alle krachten samen-
bundelen voor het veilig stellen van Eirk Bog in de
County Kerry.
Wat kunt u doen? Iedereen kan een bijdrage leve-
ren aan het behoud van de laatste Ierse hoogvenen.
U kunt zelfs „symbolisch" eigenaar worden. De
Stichting verkoopt symbolische aandelen in de te
beschermen terreinen ter waarde van ƒ 25,-. Per
aandeel kunt u 70 m2 van een van de betreffende
gebieden als natuurreservaat vrijstellen. U ont-
vangt daarna een certificaat, waarop plaats en om-
vang van het door u veilig gestelde veengedeelte
vermeld staan.
Geldelijke bijdragen kunt u overmaken op postgiro
5512630 t.n.v. Stichting tot Behoud van de Ierse
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Plant-aardig

door St. H. van den Brand (red.)

Gezien de reacties op de eerste aflevering van „Plantaardig" in het Floranummer van Natura
(septyokt. 1983) en de bijdrage over „Flora's uit de ons omringende landen" (Natura, maart
1984) blijken artikelen met nieuws over activiteiten, boeken e.a. uit de sfeer van floristiek en
vegetatiekunde met name bij de beginnende f lorist - maar daar niet alleen - in een behoefte te
voorzien. Reden genoeg om opnieuw een bijdrage met „plant-aardigheden" samen te
stellen.

Plantenwerkgroepen in de KNNV

Wie in de gelegenheid is om regelmatig de afde-
lingsbladen en convo's te lezen, kan vaststellen dat
er de laatste jaren in nogal wat KNNV-afdelingen
activiteiten ontplooid zijn op het gebied van de
bestudering van onze wilde planten. In veel afdelin-
gen van de KNNV bestaat inmiddels een planten-
werkgroep waarin naar hartelust gebotaniseerd
wordt. Soms ligt het accent daarbij sterk op het
leren determineren en hét leren kennen van de
planten, maar er zijn ook plantenwerkgroepen die
al botaniserende een belangrijke bijdrage leveren
aan de kennis van de flora van hun streek. Hoe dan
ook, plantenwerkgroepen blijken in veel gevallen te
fungeren als een ontmoetingsplaats waar beginnen-
de en gevorderde floristen elkaar kunnen ontmoe-
ten en ervaringen en kennis kunnen uitwisselen.
De Contactcommissie voor Floristiek en Vegetatie-
kunde in de KNNV functioneert als een landelijk
platform waar de plantenwerkgroepen en indivi-
duele floristen uit de diverse afdelingen elkaar kun-
nen treffen om van gedachten te kunnen wisselen
over het werk in de afdelingen. Met name de jaar-
lijks op de 2e zaterdag in maart gehouden Botani-
sche Dag vormt een goede aangelegenheid om erva-
ringen, ideeën en materiaal uit te wisselen en iedere
afdeling zou op deze Botanische Dag vertegen-
woordigd dienen te zijn!
Verder geeft deze commissie van tijd tot tijd een
Nieuwsbrief uit en verzorgt zij publicaties die van
nut kunnen zijn voor het werk in de plantenwerk-
groepen, zoals bijvoorbeeld een Termenlijst (Wet.
Med. KNNV 188) en een Nederlandstalige streeplijst
(zie Natura 2/86).

Hebt u belangstelling voor activiteiten in de sfeer
van de wilde flora, dan kan de natuurhistorisch
secretaris van uw afdeling u vast wel vertellen of er
in uw afdeling al een plantenwerkgroep bestaat,
of . . . opgericht zou kunnen worden.
Inlichtingen over de Contactcommissie voor Floris-
tiek en Vegetatiekunde kan men verkrijgen bij het
secretariaat: Mevr. Donath-Hut, Koterhoek 32,
8332 CX Steenwijk, tel. 05210-14286.

Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging

Voor de gevorderde floristen en vegetatiekundigen
bestaat er ook nog de Kon. Ned. Botanische Ver-
eniging, een eerbiedwaardige vereniging die al sinds
1845 de studie van de plant en de plantengroei in al
zijn facetten stimuleert, symposia en andere bijeen-
komsten organiseert, studiecommissies instelt en
publicaties als de Flora Neerlandica en de Acta
Botanica Neerlandica verzorgt.

Hoewel men in deze vereniging ook plantenfysiolo-
gen, morfologen e.a. aantreft, vormen de floristen
toch een vaste kern in de „Botanische". Met name
de vergaderingen van de Commissies voor Floris-
tiek en Vegetatiekunde van de KNBV, die meestal 2 x
per jaar in de kerst- en paasvakantie gehouden wor-
den, vormen een ontmoetingsplaats waar gevorder-
de floristen hun ervaringen en inzichten kunnen
uitwisselen. Daarnaast organiseert deze commissie
in samenwerking met de afd. Nederland van het
Rijksherbarium ieder jaar een aantal floristische
excursies. Deze op zaterdag gehouden excursies
zijn voor eenieder die belang stelt in de Nederland-
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se flora - en dus ook voor niet-leden van de KNBV -
toegankelijk. Voor 1986 werden de volgende excur-
sies vastgesteld.

Datum:
31 mei
14 juni

28 juni
5 juli

19 juli

16 aug.
23 aug.

30 aug.

Plaats van vertrek:
Almelo
Deventer

Assen
Weert

't Horntje-Texel
(9.30 u. pont Den
Helder)
Buitenpost
Zwolle

Goes

Excursieleiding:
P. F. Stolwijk
H. L. Menke en
P. F. Stolwijk
H. D. Heinemeier
E. Blink en
D. Th. de Graaf
W. Eelman en
J. Mennema

D. T. E. v.d. Ploeg
P. Bremer, A. Cor-
poraal, A. J. en
L. J. Dijkstra
J. W. Jongepier en
J. Mennema

Tijdstip van samenkomst is steeds 10.00 uur op het
(hoofd-)station van de desbetreffende plaats. De
excursies duren tot ca. 16.00 uur (lunchpakket mee-
nemen!).

Inlichtingen over de Kon. Ned. Bot. Verenigingen
deze excursies kan men verkrijgen bij het Rijksher-
barium, afd. Nederland (Schelpenkade 6, 2313 ZT
LEIDEN) en bij het secretariaat van de KNBV: drs. H.
P. C. Helsper, Afd. Geobotanie KU Nijmegen,
Toernooiveld, 6525 ED Nijmegen.

De wede, die vroeger als verfstofplant werd ge-
kweekt, komt nu nog plaatselijk in het Rijngedeelte
van het Fluviatiele district voor

Gorteria, tijdschrift voor de floristiek

Hoewel natuurhistorische bladen als Natura, De
Levende Natuur, het Natuurhistorisch Maandblad
e.d. vaak zeer belangwekkende bijdragen over flo-
ristiek en vegetatiekunde bevatten, is Gorteria hèt
tijdschrift voor de floristiek in Nederland. Ooit be-
doeld om als de opvolger van het gestencilde „Cor-
respondentieblad ten dienste van de Floristiek en
het Vegetatieonderzoek in Nederland" het contact
tussen (veld-)floristen en vegetatiekundigen te be-
vorderen, is Gorteria in de loop der jaren uitge-
groeid tot een zeer gedegen en gespecialiseerd vak-
blad. Zo gedegen, dat het voor de „modale
veldflorist" lang niet altijd even boeiend was. De
huidige redactie, bestaande uit J. Mennema, R. van
der Meijden en E. E. van Nieuwkoop wil nu, met
ingang van deze jaargang, proberen om van Gorte-
ria weer, meer dan voorheen het geval was, het
centrale tijdschrift voor de floristiek in Nederland te
maken. In Gorteria zullen nu o.a. determinatiesleu-
tels voor moeilij ke soorten, studies over de oecolo-
gie van bepaalde soorten, vindplaatsen en interes-
sante plantengeografische mededelingen gepubli-

ceerd worden. Kortom, iedere meer dan
oppervlakkig geïnteresseerde florist die nog niet op
Gorteria geabonneerd is zou op dit moment zijn
schroom dienen te overwinnen en zou zich moeten
abonneren op Gorteria. Men kan zich abonneren
door ƒ 25,- over te maken op postgiro 111768 van
het Rijksherbarium in Leiden onder vermelding
van „nieuwe abonnee Gorteria".

De flora in kaart gebracht

Iedere florist, ook de beginner, zal vroeg of laat in
aanraking komen met het „hokken" of „hok-
werk". Het gaat hierbij om een edele variant van
het soortenjagen, waarbij onze flora volgens een
bepaalde methodiek in kaart gebracht wordt.
Het resultaat van deze inspanning vindt men o.a. in
de driedelige Atlas van de Nederlandse Flora, waar-
van twee delen verschenen zijn. In dit onvolprezen
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Walstrobremraap

De Atlas van de Nederlandse Flora is overigens niet
de enige publicatie, waarin men kan kennis nemen
van de in kaart gebrachte flora. In dit verband kan
nog eens gewezen worden op een tweetal publica-
ties dieiri de loop van 1984/85 verschenen zijn,
namelijk WILDE PLANTEN VAN UTRECHT en het door
Pièt-Bakker geschreven STINZENPLANTEN.
In het door 'uitgeverij Terra prachtig uitgegeven
boek over de Stinzenplanten zijn, op basis van de
geomorfologische kaart van dit gebied, de locaties
waarop in de Vechtstreek stinzenplanten voorko-
men met stippen aangegeven. Op deze wijze komt
de relatie tussen de geomorfologie en het voorko-
men van deze flora heel markant naar voren. Mis-
schien kan dit voorbeeld u - wanneer u in een omge-
ving botaniseert waarin sprake is van een
gevarieerde geomorfologie - stimuleren om de flora
in uw eigen gebied eens op een soortgelijke wijze in
kaart te brengen.
Wilde planten van Utrecht, uitgegeven door het
provinciaal bestuur van die provincie in samenwer-
king met Natuurmonumenten en de KNNV, is voor
floristen vooral daarom zo interessant, omdat het
de beschrijving bevat van een floristische inventari-
satie op basis van 1 x 1-km-hokken. Daarbij zijn in
dit aantrekkelijk uitgegeven boek de versprei-
dingskaarten en beschrijvingen van 119 wilde plan-
tesoorten opgenomen die het bestuderen meer dan
waard zijn.
• STINZENPLANTEN is verkrijgbaar in de boekhan-

del (ƒ 49,50) en bij Natuurmonumenten (voor
leden ƒ 39,90); WILDE PLANTEN VAN UTRECHT is -
zolang de voorraad strekt - te koop bij het Bu-
reau van de KNNV in Hoogwoud en bij Natuurmo-
numenten (ƒ 22,50; leden ƒ 19,50).

standaardwerk - een must voor iedere serieuze flo-
rist! - vindt men niet alleen verspreidingskaartjes
(volgens het 5 x 5-km-hokkensysteem) van de di-
verse soorten planten, maar ook boeiende inleiden-
de hoofdstukken over het hokwerk en de verande-
ringen van de Nederlandse flora.
Helaas gaat de verschijning van deze atlas niet van
een leien dakje, maar de eerste twee delen zijn er nu
en deel 3 zal over enige jaren volgen.

• J. Mennema, A. J. Quené-Boterenbrood & C.
Plate (red.), ATLAS VAN DE NEDERLANDSE FLORA
(Uitg. Bohn, Scheltema & Holkema, Utrecht),
- deel 1: Uitgestorven en zeer zeldzame planten,
geb. 226 pag. Prijs ƒ 69,- (Momenteel bij de
uitgever in de aanbieding voor ƒ 49,50 en - zo-
lang de voorraad strekt - bij de filialen van De
Slegte voor ƒ 25,-)
- deel 2: Zeldzame en vrij zeldzame planten,
geb., 360 pag. Prijs: ƒ 95,-.

Veranderingen in de Nederlandse flora

Met het in kaart brengen van de wilde flora ontstaat
tevens een beeld van de veranderingen die zich met
betrekking tot de Nederlandse flora voltrekken,
een beeld dat ons meestal niet vrolijker stemt. Wie
zich dienaangaande nader wil oriënteren zij nog
eens verwezen naar het door Eddy Weeda geschre-
ven inleidende hoofdstuk over „Veranderingen in
het voorkomen van vaatplanten in Nederland" in
deel 2 van de Atlas van de Nederlandse Flora. De-
zelfde auteur publiceerde reeds eerder, nu samen
met Victor Westhoff, een bijdrage over „De
achteruitgang van de Nederlandse flora sinds het
begin van deze eeuw" in Natuur en Milieu 7-8/84.
Vooral wanneer men woont in een omgeving waarin
zich nogal wat veranderingen voltrekken, kan het
een zinvolle en boeiende bezigheid zijn om de hier-
uit voortvloeiende veranderingen in de planten-
groei op de voet te volgen en e.e.a. al hokkend,
karterend en fotograferend vast te leggen.
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Nederlandse flora's

In 1983 verschenen er grondig herziene, nieuwe
edities van de GELLUSTREERDE FLORA VAN NEDER-

LAND van Heimans, Heinsius en Thijsse en_d_e_FLORÂ
VAN NEDERLAND van Heukels en m.i.v. deze nieuwe
druk "Vfan der Meijden. Ter gelegenheid van deze
heuglijke gebeurtenis verscheen &r-_i.EU§gpt./okt.
1983 een speciaal flora-nummer van'NaTuraT^
Beide flora's mochten zich reeds bij verschijning in
een warme belangstelling verheugen. Op grond van
de karakteristieke opzet en de ook voor beginners
goed te hanteren tabellen vond de Geïllustreerde
Flora van Nederland, ook wel als de ,,HHT" aange-
duid, vooral haar weg naar het onderwijs, natuur-
liefhebbers en beginnende floristen. Voor de laat-
sten bleek echter ook de nieuwe editie van de
„Heukels" aan aantrekkingskracht te hebben ge-
wonnen. De nieuwe bewerker(s) van deze flora ble-
ken namelijk kans gezien te hebben om de oude,
vertrouwde, maar (o.a.) voor beginners niet bijster
toegankelijke flora zo grondig te herzien, dat er in
feite sprake is van een geheel nieuwe, veel gemak-
kelijker te hanteren flora. Hierdoor en door het feit
dat de herziening van de HHT net niet ver genoeg
reikte om deze flora up to date te maken, werd de
positie van de Heukels als de toonaangevende Ne-
derlandse flora nog weer eens versterkt en in de
kring van de serieuze floristen is de Flora van Ne-
derland wel de meest gebruikte flora. Dit doet wei-
nig af van de betekenisvan de HHT voor met name
de beginnende florist en het ware dan ook te wen-
sen, dat de Geïllustreerde Flora van Nederland -
met behoud van eigen karakter - nog eens een even
grondige revisie zou ondergaan als de Flora van
Nederland.

Van de 20e editie van de „Heukels/Van der Meij-
den" verscheen dit voorjaar een bijdruk. Deze is
nagenoeg gelijk aan de eerste oplage, maar de voor-
heen op een inlegvelletje verstrekte.errata konden
nu in de tekst verwerkt worden. Bovendien stak de
uitgever deze flora nu in een duurzamer kunststof-
omslag.

• De tweede oplage van de 20e druk van de FLORA
VAN NEDERLAND (Uitg. Wolters-Noordhoff-Gro-
ningen, ISBN 90 01 38002 6) kost onveranderd
ƒ 59,-. DE GELLUSTREERDE FLORA VAN NEDER-
LAND (Uitg. Versluys-Amsterdam/Almere, ISBN
90 249 1353 5) kost ƒ 54,50.

Inmiddels verscheen ook het eerste deel van de
„NEDERLANDSE OECOLOGISCHE FLORA". Deze uitein-
delijk uit drie delen bestaande flora, die geschreven
werd door E. J. Weeda en waarbij Rein, Chiel en
Taco Westra voor de kleurenillustraties zorgden,
besteedt behalve aan de veldkenmerken en de ver-
spreiding van de plant ook aandacht aan de oecolo-

Bereklauw

gische aspecten van de plant en de plantengemeen-
schap waarin deze voorkomt. Deze flora is vooral
bedoeld als een naslagwerk naast bijvoorbeeld de
Flora van Nederland. (Men zie de recensie van deze
flora in de vorige Natura).

Flora's uit onze buurlanden

In de boekenkast van menige florist prijken er naast
de Nederlandse flora's enkele of zelfs heel wat flo-
ra's uit de ons omringende landen. Ooit aangeschaft
op vakantie, of als flora erbij omdat er van die
handige tabellen of nuttige informatie in staan, ne-
men zij in de floristische praktijk hun eigen plaats
in.
Van de in het Natura-nummer van maart 1984 be-

, sproken flora's uit ons omringende landen ver-
scheen erin de loop van 1983/84 een nieuwe, geheel
herziene editie van de „PFLANZENSOZIOLOGISCHE
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l^ÜTrockertgebiete

De plantengeografische indeling van BRD en DDR
zoals deze in de „Oberdorfer" gehanteerd wordt.

EXKURSIONSFLORA" van Erich Oberdorfer. Nadat
deze flora al in de voorgaande druk van Zuid-Duits-
land uitgebreid werd tot het gehele gebied van BRD
en DDR heeft zij zich ontwikkeld tot de toonaange-
vende veldflora van onze oosterburen. De Ober-
dorfer, die ook in KNNV-kring nogal eens gehan-
teerd wordt, biedt met name de gevorderde florist
en vegetatiekundige een schat aan informatie over
de standplaats en de oecologie van de plant. Ook de
in Oost-Duitsland uitgegeven „Exkursionsflora"
van Werner Rothmaler, waarvan vorig jaar een
nieuwe oplage van de l l e druk verscheen, is een
handige vraagbaak voor de Nederlandse florist die
dit gebied bezoekt. Tenzij men een „sputter" is die
zich op allerlei ondersoorten en variëteiten wil
werpen kan men zich beperken tot de aanschaf van
deel 2. Ook deze flora wordt regelmatig bijgewerkt
en biedt veel waar voor weinig geld!

• D e PFLANZENSOZIOLOGISCHE EXKURSIONSFLORA

van Erich Oberdorfer (5e herz.druk) werd uitge-
geven door het Verlag Ulmer in Stuttgart en kost
DM 59,-.

• D e EXKURSIONSFLORA FÜR DIE GEBIETE DER BRD

UND DER DDR van Werner Rothmaler verscheen
bij Volk und Wissen Volkseigener Verlag in Ber-

lijn; Band 2 kost ca. DM 20,- (DDR!) en Band 4
(Kritischer Erganzungsband met allerlei onder-
soorten e.a.) ca. DM 35,-.

Bij de eveneens in Natura 3/84 besproken FLORA
VAN BELGIË, HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG,

NOORD-FRANKRIJK EN AANGRENZENDE GEBIEDEN v e r -

scheen een katern met errata. Hoewel het aanbren-
gen van het grote aantal correcties in de tekst nau-
welijks doenlijk lijkt, kan het handig zijn om over
dit katern te beschikken.
Men kan in het bezit komen van het katern met
errata door - liefst binnen enkele maanden na ver-
schijning van dit nummer - 2 postzegels van 60 et
(voor porto- en administratiekosten), samen met
een briefje waarop uw adres staat te sturen naar de
auteur van deze rubriek. Wij zorgen er, in samen-
werking met de Nationale Plantentuin van België,
dan voor dat u dit katern zo spoedig mogelijk ont-
vangt.
Ook van de meest gebruikte Engelse veldflora, de
FLORA OF THE BRITISH ISLES van Clapham, Tutin en
Warburg verscheen in 1985 een ongewijzigde bij -
druk van de 2e druk. De flora werd door de uitge-
ver, Cambridge University Press, nu in een slappe
kaft gestoken. Prijs £ 19,95.

Vegetatiekunde

Wie kennis neemt van de activiteiten en de versla-
gen van de plantenwerkgroepen kan vaststellen, dat
er in deze kring meer activiteiten ontplooid worden
in de sfeer van de floristiek dan in die van de vegeta-
tiekunde. Kennelijk heeft de vegetatiekunde - en
dat valt te begrijpen - een iets hogere drempelwaar-
de dan de floristiek. Toch biedt ook de vegetatie-
kunde veel mogelijkheden voor natuuronderzoek
zoals dit in de KNNV bedreven wordt. We zouden de
plantenwerkgroepen dan ook willen aanmoedigen
om hun activiteiten ook eens aan de vegetatiekunde
te wijden.
Vaak is het beginnen met dergelijke nieuwe activi-
teiten ook een kwestie van het verwerven van know-
how. Het is dan ook een goede zaak, dat er in KNNV-
verband door het organiseren van plantensociologi-
sche weekends (Men volge de aankondigingen in
Natura!) gewerkt wordt aan het vergroten van de
kennis en de vaardigheden op dit terrein. Daarnaast
treft men in de reeks Wetenschappelijke Medede-
lingen van de KNNV een aantal zeer waardevolle en
helder geschreven deeltjes over vegetatiekundige
onderwerpen aan, namelijk WM 97-BEKNOPTE HAND-
LEIDING VOOR VEGETATIEKUNDIG ONDERZOEK, WM
130-HANDLEIDING TEN BEHOEVE VAN VEGETATIEKAR-

TERINGEN e n WM 134-BEKNOPT OVERZICHT VAN DE

NEDERLANDSE PLANTENGEMEENSCHAPPEN. M e n z ie

de uitgavenlijst elders in dit Natura-nummer.
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Waar het in ons land, lettend op het verschijnen van
algemene publicaties op het gebied van de vegeta-
tiekunde, momenteel wat stil lijkt, verschijnen er in
het buitenland met de regelmaat van de klok nieu-
we, bijgewerkte drukken of nieuwe publicaties op
dit terrein. In dit verband willen we een drietal
Duitse publicaties memoreren.

• In 1982 verscheen er een nieuwe, herziene versie
van het in tal van opzichten toonaangevende
standaardwerk van Prof. dr. Heinz Ellenberg,
VEGETAT10N MITTELEUROPAS MIT DEN ALPEN ( 3 e

druk). In dit kloeke boekwerk (795 blz.) behan-
delt de auteur op zeer gedegen wijze de vegetatie
van Midden-Europa. Dit zeer informatieve boek
vormt met zijn literatuurlijst van maar liefst 55
blz. een prima toegang tot de huidige kennis van
de vegetatie in het onderscheiden gebiedsdeel
(maar ook daarbuiten!). Een dijk van een boek,
dat zijn prijs (ca. DM 120,-) méér dan waard is.

• Veel handzamer, maar toch veel biedend is de
uitgave over ÖKOLOGISCHE PFLANZENSOCIOLOGIE
van Otti Wilmanns, waarvan in 1985 bij de uitge-
verij Quelle & Meyer in Heidelberg een nieuwe,
grondig herziene druk verscheen (3e druk). Ont-
staan in het praktische veldwerk met biologie-
studenten blijkt dit boek ook een handige vraag-
baak te zijn voor de liefhebber-botanicus. (Prijs
ca. DM 25,-).

En . . . wanneer u zich in KNNV-verband met de
vegetatiekunde bezighoudt of gaat bezighouden,
horen we graag eens iets over uw ervaringen.
Niet alleen in Nederland heeft de popularisering
van de oecologische en vegetatiekundige kennis ten
behoeve van een groeiende schare natuurliefheb-

bers en veldbiologen een hoge vlucht genomen.
Daarvan getuigt nog eens het uit Oost-Duitsland
afkomstige boek over de „Pflanzengesellschaften
und ihre Umwelt".
Het boek, dat geschreven werd door de uit de
„school van Fukarek" afkomstige Siegfried Slobo-
da, begint met een beschrijving van de ontwikkeling
van de vegetatie in de loop van de geschiedenis van
de mens. Vervolgens worden de verschillende plan-
tengemeenschappen en het oecosysteem waarvan
zij deel uitmaken belicht. Dat de auteur bij zijn
rondgang door loof- en naaldbossen, droge en voch-
tige graslanden en veengebieden allereerst de Mid-
deneuropese situatie beschrijft, zal de lezer die zich
wat thuisvoelt in de vegetatiekunde èn . . . in het
Duits nauwelijks deren. Het boek biedt namelijk
zoveel informatie die ook voor de Nederlandse le-
zer interessant is en deze informatie wordt op een
dusdanig leesbare en toegankelijke wijze gepresen-
teerd, dat men dit ongemak graag voor lief neemt.
Het boek wordt afgesloten met een pleidooi voor
het behoud van de biologische diversiteit in onze
landschappen.

Al met al in zijn soort een aardig boek, dat niet
opvalt door zijn nieuwe inzichten, maar door de
wijze waarop de algemeen bekende informatie even
voor de natuurliefhebber op een rijtje wordt gezet.
Hoewel de kleurendruk van dit in Oost-Duitsland
gedrukte boek wat achterblijft bij wat wij gewend
zijn, biedt dit rijk geïllustreerde en verzorgd uitge-
geven boek veel waar voor zijn geld.

• PFLANZENGEMEINSCHAFTEN UND IHRE UMWELT,

door Siegfried Sloboda, 1985. Quelle & Meijer-
Verlag, Heidelberg/Wiesbaden, geb., 254 blz. 17
x 24,5 cm, ill. Prijs: DM 29,80.

Uitbundige bloei van duizendblad
in een wegberm op schrale, wat
lemige grond bij Winterswijk
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Echt duizendguldenkruid

Over de plantengroei van stinzen en
stroomdalgraslanden

Bij onze eigen KNNv-uitgeverij verschenen er de
laatste maanden twee Wetenschappelijke Medede-
lingen die onze aandacht meer dan waard zijn, na-
melijk een herziene herdruk van WM 122 over ,,DE
STINZEFLORA VAN NEDERLAND", verzorgd door drs.
M. T. Jansen en - Heimans- en Thijsseprijswinnaar
- D. T. E. v.d. Ploeg en een wM-deel (nr. 165) over
d e DROGE STROOMDALGRASLANDEN LANGS DE MAAS,

geschreven door H. F. G. van Dijk, B. G. Graatsma
en J. N. M. van Rooy.
In het laatste deeltje treft men, zoals de redactie
opmerkt, een treffende beschrijving van de schrij-
nende achteruitgang van wat eens onze mooiste

vegetatietypen van het Fluviatiele district vertegen-
woordigde" aan. Kortom, het zoveelste goed gedo-
cumenteerde bewijs, dat er m.b.t. de bestudering
en het behoud van onze wilde planten nog steeds
werk aan de winkel is!

Correspondentie-adres:
Pas hegge 167,

7103 BP Winterswijk

Foto's en tekening van de samensteller

f Voor wat betreft de opgegeven prijzen dient men er
rekening mee te houden, dat er ten gevolge van koers-
wijzigingen, het in rekening brengen van porto-lim-
port-kosten e.d. prijswijzigingen kunnen optreden).

%&¥*•

Muurvegetaties, een boeiend stu-
dieterrein. Hier: muurleeuwebek
en muurvaren
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Zwarte nachtschade

door Rob Vereijken

In de Middeleeuwen kende men een plant die wit-gele bloemen droeg, welke uitgroeiden tot
giftige zwarte bessen. Men meende dat die plant de belichaming van een demon was, die een
gevaarlijke duivelse macht bezat, en men noemde hem Nachtschaduwe.
In het Latijn noemde men hem later Solarium nigrum. Solanum is afgeleid van het Latijnse
solari, wat pijnstiller», kalmeren of tot bedaren brengen betekent, vanwege de pijnstillende
werking van een aantal soorten van het geslacht Nachtschade. Nigrum wijst evenals de
Nederlandse toevoeging Zwarte op de zwarte kleur van de bes.
Tot het geslacht Nachtschade behoren buiten de zwarte nachtschade ook nog een aantal
andere bekende plantesoorten, zoals bitterzoet, aardappel en tomaat.
Ze dragen alle dezelfde, op karakteristieke wijze gebouwde, bloemen met 5 kelk- en 5
kroonbladeren die vergroeid zijn.
Na de bloei ontwikkelen zich de bloemen tot rode, groene of zwarte bessen.

Twee ondersoorten

Nu kent u misschien de zwarte nachtschade van uw
tuin, van de moestuin of van het ruige veldje in uw
straat. Maar zou u wat meer over deze plant willen
weten en u zoekt de zwarte nachtschade op in de
Flora van Nederland van Heukels/Van der Meij-
den, dan zult u zien dat daar twee ondersoorten van
de zwarte nachtschade in staan beschreven. Wan-
neer iemand plantengegevens door wil geven aan
het Rijksherbarium in Leiden, zal diegene op de
zogenaamde streeplijst ook aan moeten geven om
welke ondersoort het gaat.
Nu denkt u misschien dat die ondersoorten moeilijk
uit elkaar te houden zijn, maar dat is gelukkig niet
het geval. De verschillen tussen de ondersoort „ni-
grum" en „schultesu" staan in Schema 1.
Vooral het verschil in beharing is een duidelijk en
eenvoudig kenmerk om de beide ondersoorten uit
elkaar te houden.
De ondersoort, ,nigrum" komt volgens de Flora van
Heukels algemeen voor, terwijl deze flora de onder-
soort ,,schultesii" als zeldzaam opgeeft.

Onderzoek verspreiding

Op een kerkhof in Den Bosch en op het terrein van
de voormalige Noordhoekse kerk in Tilburg, vond
ik in augustus '84 planten van de zwarte nachtscha-
de die zo sterk behaard waren dat ze volgens mij tot
de zeldzame ondersoort behoorden. Maar omdat in
de Flora van Midden-Brabant e.o. 1970-1980
(Cools&Cools, 1980) alleen de gewone ondersoort
werd opgegeven en van de zeldzame ondersoort Zwarte nachtschade (tek.: M. J. C. Kolvoort)
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Kaart 1. De vindplaatsen per kilometerhok van de zwarte nachtschade, Solanum nigrum subsp. nigrum in
Midden-Brabant. Najaar 1984.

geen melding werd gemaakt, besloot ik de planten
op te sturen naar het Rijksherbarium te Leiden.
Mijn verwachting kwam uit: beide planten behoor-
den tot de zeldzame ondersoort ,,schultesü".
Weldra bleek dat vrijwel alle zwarte nachtschade-
planten in het centrum van Tilburg tot de zeldzame
ondersoort behoorden en dat de algemene onder-

ondersoort „nigrum"

- Stengel meestal duidelijk kantig.
- Jonge delen met aanliggende, naar boven ge-

kromde haren.
Zonder lange klierharen.

ondersoort „schultesii"

- Stengel minde/ duidelijk.kantig.
- Jonge stengeldelen.dichfbehaard met afstaan-

de gewone haren en met lange klierharen.

Schema 1: Enkele verschillen tussen de twee onder-
soorten van de zwarte nachtschade.

soort vrijwel nergens te vinden was.
Ik begon ondertussen sterk te vermoeden dat het
„zeldzaam" zijn van de ondersoort ,,schultesü" niet
overal op zijn plaats is.
Ik besloot om de omgeving van Tilburg af te strui-
nen op zoek naar beide ondersoorten van de zwarte
nachtschade om zo meer te weten te komen van de
verspreiding en de groeiplaatsen van deze planten.

Resultaten onderzoek

Van eind september t/m december '84 bezocht ik
per fiets het gebied gelegen binnen de lijn Breda-
Dongen-Heusden-Den Bosch-Boxtel-Best-Hilvaren-
beek-Alphen-Breda.
Door het zachte weer kon het onderzoek tot eind
december worden voortgezet. Het zal een ieder dui-
delijk zijn dat gedurende deze korte periode niet
ieder kilometerhok (1 km x 1 km) volledig onder-
zocht kon worden.

144



Breda

Waalwijk
, . . r . . , •:-.••>;''•

Tilburg
£-:•,

., Dei Bosch £&
3

3.«5-6
07-9

^•••l:-^-:-/':::-^

•S!

i l

Eindhoven

Kaart 2. De vindplaatsen per kilometerhok van de zwarte nachtschade, Solarium nigrum subsp. schultesü
(beklierde nachtschade) in Midden-Brabant. Najaar 1984.

Op vele honderden plaatsen werd de zwarte nacht-
schade gevonden. In totaal werden van 740 verschil-
lende groeiplaatsen gegevens verzameld. De onder-
soort „nigrum" werd aangetroffen op 660 plaatsen,
verdeeld over 323 kilometerhokken (zie kaart 1). De
ondersoort ,,schultesü" werd aangetroffen op 80
plaatsen, verdeeld over 38 kilometerhokken (zie
kaart 2).
Per kilometerhok is op kaarten ook aangegeven hoe-
veel groeiplaatsen daarin gevonden zijn.

Wanneer men de 2 verspreidingskaartjes vergelijkt,
valt meteen op dat de ondersoort „nigrum" in vrijwel
het gehele gebied voorkomt, terwijl de ondersoort
„schultesü" vrijwel alleen in steden en dorpen is aan-
getroffen. Deze laatstgenoemde, harige ondersoort
groeide in Tilburg, Goirle, Kaatsheuvel, Waalwijk,
Den Bosch, Rosmalen, Oirschot en Eindhoven. In
het centrum van Tilburg en Den Bosch komt „schul-
tesü" zeer algemeen voor, terwijl de ondersoort „ni-
grum" daar vrijwel ontbreekt (zie kaart 1 en 2).

In schema 2 kunt u zien in welke mate de verschillen-
de ondersoorten op een aantal terreintypen voorko-
men.

akker + rand
inkuiling
moestuin
wegberm
kale grond
zandhoop
ruige hoek
tuin + rand
braakliggend terr.
plantsoenen
overige
totaal aantal onderzochte
groeiplaatsen

,nigrum"

25,3%
19,5%
6,7%
6,4%
3,8%
3,9%
0,5%
4,8%
2,0%
2,7%

24,4%

660

„schultesü"

0 %
0 %
0 %
0 %
8,8%
8,8%
7,5%

11,3%
18,8%
22,5%
22,3%

80

Schema 2: Het gedeelte van het totaal aantal be-
schreven vindplaatsen van de ondersoort „nigrum"
en „schultesii", dat op verschillende terreintypen is
gevonden.
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Vooral ruige, braakliggende terreinen in de steden
blijken zeer geschikte groeiplaatsen van „schultesir-
planten te zijn.
Sterk bewerkte bodems, zoals inkuilingen, moestui-
nen en akkers zijn juist ideale groeiplaatsen voor de
,,mgr«w"-planten.

Uit dit onderzoek is hopelijk wel gebleken dat ook
aan gewone, veel voorkomende planten genoeg bij-
zonderheden zijn te ontdekken. Tevens blijkt dat de
ondersoort „schultesii" in de nieuwe uitgave van de
flora als „plaatselijk algemeen" dient te worden op-

(Uii: De Oude Lei, afd. Tilburg)

gegeven, omdat „zeldzaam" gezien de waarnemin-
gen niet juist is.

Adres van de schrijver:
Dennenstraat 25,
5038 PR Tilburg

Literatuur
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Meijden, Flora van Nederland, ed. 20. Groningen.

Waarnemingen en reacties van lezers

Aronskelkbessen-eterij

De heer J. M. de Graaf uit Lisse schreef me in april
dat hij een aantal bloembollenkwekers in zijn
woonplaats kent, die met de teelt van de Italiaanse
aronskelk zijn begonnen. Het gaat bij deze teelt niet
primair om de knollen, maar wel om de fraaie
vruchtstengels met rijpe bessen. Voor de verkoop
van deze vruchtstengels is het van belang, zo schrijft
hij, dat die zo gaaf mogelijk zijn. Mooie onbescha-
digde vruchtstengels brengen namelijk vaak hoge
prijzen op.
Volgens de kwekers komt het nogal eens voor, dat
vogels de bessen consumeren. Om deze eterij tegen
te gaan wordt Arum italicum onder gaas gekweekt.

Zelf had ik, zoals ik eerder schreef, heel wat bessen
gezaaid. Ik had ze maar ondiep in de grond gestopt.
Eind maart, begin april kwamen de eerste kiem-
plantjes boven de grond. Die hebben nog niet de
typische vorm van volwassen aronskelk-bladeren,
maar wel al flink ontwikkelde, knikker-grote, licht-
bruine knolletjes. Tot mijn verbazing verschenen
die kiemplantjes echter niet op de plaats waar ik de
bessen had gezaaid, aan de voet van de tuinmuur,
maar meters daar vandaan tussen de Aubriëtia's en
de Sedums. Ik neem aan, dat „onze" tuinmerels ze
hebben opgespit tijdens hun dagelijkse foerageer-
visites en dat zij later de zaden op de bekende
„natuurlijke wijze" in mijn tuin hebben gedepo-
neerd.
We blijven natuurlijk op deze eterij letten, zowel bij
gekweekte als wilde Italiaanse en gevlekte arons-

kelken. Waarnemingen blijven beslist welkom.
Hoe gedocumenteerder, hoe beter.

A. L. J. van Uzendoorn,
Eerste Groenelaan 135,

1901 TC Castricum

Kiemplantje van aronskelk (tek.: A. L. J. van Uzen-
doorn)
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De steppensprinkhaan in het Rijk van
Nijmegen

door Dik Hermes en Martijn Fliervoet

In de afgelopen zomer van 1985 bleek het weer eens
dat de beginnende liefhebber van de entomologie
voor aangename verrassingen kan komen te staan.
Wij stortten ons toen voor het eerst op het voorko-
men van krekels en sprinkhanen in het Rijk van
Nijmegen. Gewapend met het voortreffelijke boek
van DUUM en KRUSEMAN (1983) ,,De krekels en
sprinkhanen in de Benelux" vonden wij al gauw de
plekjes waar een aantal zeldzame soorten te beluis-
teren en te bewonderen was. De soortenrijkdom
van het Rijk van Nijmegen bleek uit het voorkomen
van de wrattenbijter (Decticus verrucivorus), de za-
delsprinkhaan {Ephippiger ephippiger), de heidesa-
belsprinkhaan (Metrioptera brachypterci) en de
snortikker (Chorthippus mollis).
De meest bijzondere soort betrof echter Chorthip-
pus vagans, een soort die nog niet eerder voor Ne-
derland werd vastgesteld.

Deze soort luistert in Duitsland naar de naam
„Steppengrashüpfer", en kan in het Nederlands
misschien het beste aangeduid worden met steppen-
sprinkhaan. Eveneens aantrekkelijk is de naam
„zwervertje", die aan het Latijnse vagans is ont-
leend. Dit zou een welkome aanvulling zijn op de
andere kneuterige namen die de Nederlandse
sprinkhanen toebedeeld hebben gekregen, zoals
krassertje, wekkertje, ratelaar, negertje, lokomo-
tiefje en knopsprietje.
Van Chorthippus vagans troffen wij enkele tiental-
len exemplaren aan in het natuurgebied van de Ha-
tertse en Overasseltse vennen, op een plek waar de
soort van nature thuishoort, een open plek in een
dennenbos. Zij onderscheiden zich van verwante
soorten door het geluid dat de mannetjes voort-
brengen en door een zeer grote gehoorgang.
Deze loopt, op een doorzichtig trommelvlies na,
dwars door het achterlijf van het dier heen. Dit is
vooral goed te zien als men de dieren met ietwat
opgetilde vleugels tegen het licht houdt.
Het is dan net of er een gat door het dier loopt.
De determinatie was dus vrij gemakkelijk, maar als
beginner houd je er toch rekening mee dat je rare
fouten maakt. De determinatie werd echter beves-
tigd door de heer G. Kruseman, auteur van boven-
vermeld boek en werkzaam op de afdeling entomo-
logie van het Zoölogisch Museum te Amsterdam.
Hij opperde de mogelijkheid dat het nageslacht
betrof van een bevrucht wijfje dat in 1984 zou zijn

komen aanvliegen. Haar eitjes zouden dan de stren-
ge maar droge winter hebben doorstaan. Het is dan
niet onmogelijk dat deze winter alle eitjes beschim-
meld of weggerot zijn door het natte weer. Iets
dergelijks moet het geval geweest zijn bij een ande-
re vondst van een zuidelijke soort, Paneroptera fal-
cata die in 1968 op de Brunssummer Heide in Lim-
burg aangetroffen werd.
Het is dus zaak de volgende jaren weer te gaan
kijken op dezelfde plaats. Dit is geen onaangenaam
vooruitzicht.
Sprinkhanen houden van zon en warmte; bij kou en
regen hoor en zie je ze niet of nauwelijks. Ze laten
zich het beste bestuderen badend in het warme
zand, gekoesterd door de zon. Wie wel eens in de
koolzwarte ogen van een wrattenbijter heeft geke-
ken, zal zijn passie voor deze dieren niet gauw meer
verliezen. Met veel genoegen zullen wij daarom de
komende zomer vaststellen of de exemplaten van
Chorthippus vagans de nakomelingen van een
, .zwervertje" waren of dat de ,,steppensprinkhaan"
als vaste soort aan de Nederlandse fauna kan wor-
den toegevoegd.

Adres van de schrijvers:
Insektenwerkgroep, KNNV, afd. Nijmegen,

correspondentieadres:
Fleminghstraat. 54,

6532 XH Nijmegen.

Chorthippus vagans ö* (uit: Krekels en sprinkhanen in
de Benelux, uitg.: KNNV)
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Landelijke Jongeren

Paddestoelen in het vóórjaar

In het voorjaar krijgen rechtgeaarde KNNV-ers de
kriebels. Het is de tijd om er weer op uit te gaan en
te genieten van de vogels, van de stinzeplanten en
andere voorjaarsbloeiers, van het lentezonnetje
en . . . van paddestoelen!!
Misschien dat u nu verbaasd uw wenkbrauwen een
klein beetje (of zelfs twee beetjes) optrekt. Padde-
stoelen worden door de meeste mensen heel sterk
geassocieerd met de herfst, maar ze kunnen ook in
de andere jaargetijden gevonden worden. Het zijn
er alleen minder, en er is ook veel minder over
bekend.
Omdat er minder soorten zijn die ook nog eens in
kleinere aantallen voorkomen, is het voor vereni-
gingen (bijv. de KNNV) vaak niet zo interessant om
in het voorjaar paddestoelen-excursies te organise-
ren . Daarom wil ik u deze maand op de LJ-bladzijde
kennis laten maken met enkele voorjaarspadde-
stoelen. Het voorjaar is een goede periode om thuis
te raken in de wereld der paddestoelen. Er zijn
immers niet zo veel soorten, dus is het veel gemak-
kelijker om die te leren kennen. Wie in het najaar
met deze hobby begint ontmoet een groot aantal
soorten die allemaal op elkaar lijken. De kans is dan

Gewone morielje (tek.: G. de Vries)

heel groot dat u de moed alweer heeft laten zakken
(lang) voordat u er een beetje vat op begint te
krijgen.

Wat is er te vinden?

Het is niet de bedoeling u nu een lijst voor te schote-
len met alle soorten die u in het voorjaar tegen kunt
komen. Alles bij elkaar zou dat nog een hele lijst
worden en daarvoor ontbreekt mij de ruimte. Bo-
vendien staat in de meeste paddestoelengidsen ver-
meld in welke periode een bepaalde soort voor-
komt. Ik zal alleen een paar voorbeelden naar voren
halen om u een beetje op te warmen. Ook voor een
uitgebreidere beschrijving over hoe u deze soorten
kunt herkennen moet ik u helaas doorverwijzen
naar de paddestoelengidsen en de wetenschappelij-
ke mededelingen.

De gewone morielje
De eerste paddestoel waar ik uw aandacht op wil
vestigen is de gewone morielje (Morchella esculen^
ia). De gewone morielje is gemakkelijk te herken-
nen. Het vruchtlichaam ziet er niet zo uit als u
misschien gewend bent, maar lijkt meer op zo'n
ouderwetse natuurspons die op een korte witte steel
is gezet. Het geheel wordt zes tot twintig centimeter
hoog.
Morieljes kunt u vinden in opgaande - meestal dus
vrij oude - loofbossen, op de grond tussen het bla-
dafval. Soms staan ze echter ook op andere plaatsen
(bijv. wegbermen of tuinen). In de kalkrijke dui-
nen, langs de rivieren en in Zuid-Limburg is de
morielje nog op een flink aantal plaatsen te vinden.
In de rest van Nederland is zij echter zeldzaam. Als
u morieljes vindt, laat ze dan gewoon staan. Het
schijnt een zeer smakelijke paddestoel te zijn - al
heb ik zelf weinig trek meer als ik zie wat er allemaal
in, over en door kruipt - maar als u hem plukt en
meeneemt kan een ander hem niet meer zien.
In juni zult u trouwens weinig morieljes meer vin-
den, de meeste vruchtlichamen worden gevormd
van half april tot half mei.

Op dennekegels
In het voorjaar kunt u op dennekegels de denneke-
gelzwam (Strobilurus stephanocystis) en de bittere
dennekegelzwam (5. tenacellus) vinden. Deze beide
paddestoelen zien er vrij teer uit. De hoed heeft een
doorsnede van één tot tweeëneenhalve centimeter
en is meestal bruin. De plaatjes zijn wit evenals het
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bovenste stukje van de steel. Het grootste gedeelte
van de steel is echter lichtbruin. Bovengronds is
deze één tot drie millimeter dik en ongeveer vijf
centimeter lang.
Ondergronds loopt hij echter door in een soms meer
dan tien centimeter lange wortel. Als u de padde-
stoel voorzichtig uitgraaft zult u merken dat de wor-
tel uit een dennekegel komt. Als u die vindt kunt u
er zeker van zijn één van beide dennekegelzwam-
men gevonden te hebben. Om precies vast te stellen
welke soort het is heeft u een microscoop nodig. Het
beste is om hiervoor even contact op te nemen met
de paddestoelenwerkgroep in uw afdeling.

De dennekegelzwam is vooral te vinden in april,
mei en begin juni en is een algemene soort. De
bittere dennekegelzwam is van april tot in juli te
vinden, maar is zeldzaam en voornamelijk bekend
uit de duinen. Let u er vooral opdat de dennekegel-
zwammen wortelen op vrij diep begraven kegels.
Andere soorten op dennekegels wortelen niet,
maar verschijnen op aan de oppervlakte liggende
kegels. In het najaar bijvoorbeeld de muizestaart-
zwam (Baeospora myosura), die echter forser en
lichter grijsbruin van kleur is. Een ander voorbeeld
is de oorlepelzwam (Auriscalpium vulgare) die wel
in het voorjaar te vinden is, maar er anders uitziet.
Doordat de steel niet midden onder de hoed zit,
maar aan de zijkant lijkt de oorlepelzwam van opzij
wel wat op een miniatuur golfclub. De paddestoel is
donkerbruin en viltig behaard en onder de één cen-
timeter grote hoed zitten gaatjes met een puntje
ernaast. Het is een stekelzwam.

Houtzwammen
Tot slot wil ik de voorjaarshoutzwam (Polyporus
ciliatus) bespreken. De voorjaarshoutzwam heeft
een vrij dunne, maar mooi „getijgerde" geelbruine
steel met daarop een vrijwel egaal bruine hoed. De
onderkant van de hoed is mooi wit (zeker bij jonge
exemplaren) en zit vol met ronde gaatjes, als een
speldeprik zo klein. Zonder loep zijn ze nauwelijks
te zien. Dat is ook het duidelijkste verschil met de
winterhoutzwam (P. brumalis) die er op lijkt. De
winterhoutzwam heeft echter een egaal bruine
steel, een enigszins gezoneerde bruine hoed en vrij
grote, duidelijk zichtbare gaatjes die niet zo mooi
rond zijn als die van de voorjaarshoutzwam.
In mei kunt u beide soorten naast elkaar op hetzelf-
de stuk hout vinden; oude exemplaren van de win-
ter- en jonge exemplaren van de voorjaarshout-
zwam. De winterhoutzwam kunt u in het najaar al
aantreffen en blijft tot in mei. De voorjaarshout-
zwam komt vooral in mei en juni tevoorschij n, maar
kan tot in het najaar aanwezig blijven:. Deze twee
algemene houtzwammen kunnen in het hele land
gevonden worden op dode takken en stammetjes.
Het hout van berk en els lijkt hierbij favoriet.

Dennekegelzwam (tek.: G. de Vries)

En nu op pad!
Er zijn nu ook andere (voorjaars)paddestoelen te
vinden, zoals satijnzwammen (Entolomd) en kluif-
jeszwammen (Helvella). Hierover vertel ik een an-
dere keer wel eens wat.
Ik hoop dat dit verhaal'u aanspoort om ook buiten
het traditionele seizoen eens aandacht te besteden
aan de fascinerende vormenrijkdom van de padde-
stoelen. Het is zeer zeker de moeite waard.
Mocht u meer willen weten neem dan eens contact
op met de paddestoelen-werkgroep van uw afde-
ling, de Nederlandse Mycologische Vereniging, of
met mij.

Namens de Landelijke Jongeren,
Klaas Kaag,

Frans v. Mierisstraat 64,
1071 RW Amsterdam.
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Van het hoofdbestuur

Op 2 april j . 1. hielden we onze eerste hoofdbestuurs-
vergadering in ons eigen pand. We vierden dat, heel
bescheiden, met een stukje appeltaart. Voor deze
gelegenheid licht ik eens een paar onderwerpen uit
de agenda, die korter of langer aan de orde kwa-
men.

Onze informatiefolder was „uitverkocht". Een paar
ontwerpen waren al bekeken. De opdracht voor de
herdruk is, na enige wijzigingen, gegeven en nu
kunnen we op tentoonstellingen e.d. weer met een
fris vouwblad voor de dag komen.

The Library of Congress te Washington vroeg een
(gratis) abonnement op Natura. Het abonnement
kunnen ze krijgen, wél tegen betaling.

We verleenden toestemming tot het verlenen van
een subsidie uit onze Fondsen ten bate van een
herdruk van de Botanische Termenlijst in de serie
Wetenschappelijke Mededelingen van de Stichting
Uitgeverij (ƒ 700,-).

(advertenties)

Friese Wouden. Te huur stijlvol gerest, boerderijtje (7
pers.) en gastenverblijf (5 pers.). Ideaal voor natuurliefh.,
rustig gelegen aan vis- en vaarw. nabij de bossen van
Beetsterzwaag, voorzien van alle denkbare comfort:
sauna, relaxruimte, 3 douches, cv, openhaard, zwem- en
vissteiger, bloementuin op het zuiden, ruime terrassen,
volledige privacy. Inrichting in stijl. Zeer geschikt om tot
rust te komen. Prijzen vanaf ƒ 210,- /midweek en
ƒ 350,-/week. Voor inl. en uitgebreide brochure 02208-
94555.

Voor wandelaars en natuurliefheb-
bers

Vanuit hotel ,,De Jonkershof" in Hijker-
smilde organiseren wij Natuur-Wandel-
Weekeinden. Samen met IVN-Natuurgidsen
bezoekt U de mooiste plekjes van Drente.
Belangstelling? Vraag onze folder en jaar-
programma 1986.

Tel.: 010-194197 of schrijf:
E. v. Wijngaarden
Havenstraat 74
2871 EA Schoonhoven

Het overbrengen van de ledenadministratie van
Hoogwoud naar elders verloopt nog niet zo vlot als
we enige maanden terug dachten. Een aantal haken
en ogen voorkwam, dat de zaak kon worden overge-
dragen. Diverse problemen kondigden zich toch
nog aan. Deze moeten eerst goed bekeken worden
alvorens we beslissingen nemen. Ook andere moge-
lijkheden worden (nog eens) overwogen.

Het hoofdbestuur besloot de functie voor Pers en
Propaganda (noodgedwongen) buiten het HB te
houden. Zij prijst zich evenwel gelukkig met het
feit, dat de heer J. Marbus te Hoorn zijn schouders
onder dit karwei wil zetten. Wij hopen, dat hij
voldoening in dit werk mag vinden, resultaten mag
oogsten, en vooral ook: mag rekenen op Uw steun.
Als U weet van (grote) groene gebeurtenissen waar
we bij zouden moeten zijn óf als een belangrijke
KNNV aangelegenheid ruime bekendheid verdient
- neemt U daarover - tijdig - contact op!

Op grond van voorstellen stelden wij de „huisre-
gels" op voor het gebruik van de vergaderruimte in
het pand aan de Oude Gracht te Utrecht. De huur-
en consumptieprijzen en in het algemeen de regels
voor een goede gang van zaken.
Behalve voor vergaderingen zal het pand voor elke
KNNV-er (voorlopig) open zijn iedere donderdag
van 14.00 tot 17.00 uur, o.a. voor de mogelijkheid
om uitgaven van de stichting Uitgeverij te kopen.
We besloten tevens om in september enige dagen
,,open huis" te houden. Iedereen is dan welkom om
een kijkje te nemen op ons nieuwe centrale adres.
Dat is dus:
Oude Gracht 237,
3511 NK Utrecht.
We hebben daar inmiddels ook al telefoon: 030-
314797.
Over de open-huis-dagen krijgt U nog een nadere
berichtgeving.
Dit waren slechts een paar punten van een avond
geconcentreerd vergaderen. Er zijn belangrijkere
punten en er zijn eenvoudiger zaken, maar alles
moet de nodige aandacht hebben.

Jan Luit, 2e secretaris
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Mededelingen

Van de Algemene Kampeer Commissie:

Te weinig leden hebben gereageerd op de
vraag of zij er voor voelen om in 1987, van 27
juli tot 10 augustus, naar een verzorgd kamp
in Bretagne (Cap Fréhel) te gaan.
Is de oproep niet gezien, vergat men te bellen
of willen er werkelijk niet meer mensen
heen?
Binnenkort moeten wij beslissen of we weer
zo'n kamp organiseren, dus willen we graag
weten of er nog meer potentiële deelnemers
zijn.
De kampprijs is ± ƒ 400,- p.p. en wie wil
meerijden met de bus die het kampmateriaal
vervoert moet daarvoor ± ƒ 200,- betalen
(kinderen half geld).
Een (tot niets verplichtende) opgave voor
kamp en eventueel bus naar Mien Doeksen,
Zaagmuldersweg 674, 9713 LZ Groningen,
tel. 050-126867.

Vogelwerkgroep Walcheren

Onderzoeksmededeling 1985, nr. 1.
Deze mededeling bevat vele bijzondere vogelwaar-
nemingen over de periode januari t/m juli 1985 uit
dit gebied.
Het verslag bevat eveneens veel goede vogelteke-
ningen.
Voor inlichtingen: H. P. Braam, Chopinlaan 123,
4384 KX Vlissingen, tel. 01184-70316.

Landelijke excursie

Daar de Vertegenwoordigende Vergadering een
gehele dag zal duren, vervalt de gemeenschappelij-
ke ochtendexcursie. Toch acht het Hoofdbestuur
het zinvol dat er een jaarlijkse excursie voor de
gehele vereniging gehouden zal worden.
Voor 1986 is het Bestuur van het Gewest IJssel-
streek bereid gevonden zo'n excursie te organiseren
en wel op zondag 7 september. Gekozen is voor een
gebied met voldoende draagkracht voor een om-
vangrijke excursie, namelijk het Veluwe-massief.
Vermoedelijk voor het laatst is het mogelijk het

station Hulshorst als uitgangspunt te nemen. Met
ingang van 1987 zal de N.S. dit station sluiten.
Wij nemen de trein, die even over tien uur vertrekt
van het station Nunspeet; de precieze dienstrege-
ling is nog niet bekend, maar zal de deelnemers
tijdig worden medegedeeld. Van het station Huls-
horst wandelen we terug naar Nunspeet. We begin-
nen bij de bossen langs de Hierdense of Leuvenum-
se Beek, ontsprongen in en nabij het Uddelermeer.

Op het landgoed Leuvenhorst in bezit van Natuur-
monumenten treffen we beekwallen aan met hek-
senkruid, valse salie en eikvaren. Boomklever en
bonte specht laten van zich horen. Daarna lopen we
door de dennenplantages op de vastgelegde stuif-
zanden van het Hulshorsterzand. We treffen daar
flinke zwerfkeien aan. De bloeiende en bijzondere
heidevelden - de struiken vormen geen aaneenge-
sloten plantendek - leveren een aantal insecten:
mierenleeuw, zandloopkevers en graafwespen, rup-
sen van de heispinner, distelvlinders en heidevlin-
ders. Als het weer meewerkt is het voor insekten-
liefhebbers altijd interessant.
Genoemde heidevelden vormen samen met korst-
mos- en buntgrasvegetaties de eerste begroeiing op
de nog levende stuifzanden, waar we vervolgens
doorheen moeten. Al verwachten we niet dat we
zoals vroeger de vos weer zullen tegenkomen, zijn
prenten kunnen we wel verwachten, evenals die van
konijn, ree en edelhert.
Na een tweede stuifzandgebied met sommige bo-
men tot het bovenste van hun kruin ondergestoven,
komen we door de bossen en langs de heidevelden
van het Willemsbos en het Hendrikszand, alvorens
we de tamelijk drukke laatste kilometer naar het
station Nunspeet afleggen. Tot dan zijn we, na zo'n
tien kilometer, maar weinig mensen tegengeko-
men. Afhankelijk van het weer duurt de tocht een
uur of vier, vijf en behalve het restaurant bij het
station Hulshorst is er geen uitspanning onderweg.
En het kan warm zijn in de stuifzanden!

De excursieleiding ontvangt wel gaarne uw schrifte-
lijke opgave van deelname: van te voren moeten
voldoende excursieleiders worden aangezocht om
in kleine groepen te kunnen wandelen. Die opgave
richten aan:

Dik Koopmans, Bongersplein 1, 8162 A W Epe. Tel.
05780-12083.
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Boekbesprekingen

Verspreiding en betekenis van de
Nederlandse Spoorwegflora door
A. Koster. Uitg. Adviesgroep Vegeta-
tiebeheer van het Ministerie van
Landbouw. Notitie no. 4, 21 x 29,5
cm. Wageningen, 1985.

Deze interessante publicatie geeft in
293 bladzijden een uitgebreid over-
zicht van de plantesoorten die op de
terreinen van de Nederlandse
Spoorwegen zijn gevonden. In de in-
leiding wijst prof. dr. P. Zonderwijk
nogmaals op de zeer grote biologi-
sche rijkdom van deze gebieden.
Het is de laatste tijd duidelijk gewor-
den, dat de NS-terreinen niet alleen
een refugiumfunctie hebben voor
zeer veel plante- en diersoorten,
maar óók dat veel soorten in dit lint-
vormige landschapselement een
verbindingsweg vinden, waarlangs
zij hun areaal kunnen uitbreiden als
aan hun oecologische eisen wordt
voldaan.
De auteur vond in de jaren 1980-
1984 niet minder dan 1032 soorten
hogere planten op het grondgebied
der Nederlandse Spoorwegen, een
uitermate hoog aantal. Van deze
soorten worden er 881 in de Stan-
daardlijst van de Nederlandse Flora
1983 vermeld. De andere zijn (oor-
spronkelijk) adventieve of verwilder-
de plantesoorten. Een gedeelte van
deze laatste twee groepen blijkt op
de NS-terreinen volledig te zijn inge-
burgerd; andere soorten zijn nieuw
voor de Nederlandse flora. Ruim
driehonderd van de gevonden soor-
ten zijn in Nederland zeldzaam of
worden in hun bestaan bedreigd.
Zes plantesoorten zijn in de genoem-
de periode uitsluitend op spoorweg-
terreinen gevonden, te weten liggen-
de leeuwebek (Linaria supina),
bergsteentijm (Satureja calamintha
subsp. glandulosa), tuilmargriet (Ta-
nacetum corymbosum) - alle nieuw
voor de Nederlandse flora - en druif-
kruid (Chenopodium botrys), be-
haard breukkruid (Herniaha hirsuta)
en het mos Buxbaumia aphylla.

Maar spoorwegterreinen zijn niet al-
leen belangrijk voor zeldzame soor-
ten. Ook voor veel algemene plante-
soorten is het NS-gebied van groot

belang. Van veel van deze soorten
komen er alleen op NS-terreinen
heel grote populaties voor. Dat we-
ten de meeste treinreizigers ook: wil-
de reseda's, teunisbloemen, klap-
rozen en zeepkruid zijn bijvoorbeeld
bekende „spoorwegplanten" die
door hun kleuren en vormen de aan-
dacht trekken en die voor velen het
reizen per trein veraangenamen.
Maar ook minder opvallende toch,
heel belangwekkende planten zijn er
vaak in groot aantal te vinden, zoals
maanvaren en groot warkruid, kever-
orchis en karwijselie.
Koster is van mening dat elf plante-
soorten in aanmerking komen om op
de Standaardlijst van de Nederland-
se Flora te worden geplaatst: deze
soorten zijn immers plaatselijk of lan-
delijk ingeburgerd of houden plaat-
selijk al langere tijd stand. Daar ho-
ren volgens hem onder andere

vlinderstruik, zandweegbree, druif-
kruid en bleke morgenster bij.
De vlinderstruik (Buddleja davidii)
vindt bijvoorbeeld op sommige NS-
terreinen optimale omstandigheden
om haar levenscyclus volkomen te
voltooien. In het zuiden van het land
komen populaties voor die een
grootte van circa duizend (bloeiende
en zaad vormende) planten berei-
ken.

Deze publicatie is tevens een soort
atlas der Nederlandse spoorweg-
planten. Er staan honderden kaartjes
in waarop de verspreiding van deze
planten langs het Nederlandse
spoorwegnet staat aangegeven. In
de tekst die de kaartjes begeleidt
staan gegevens over onder andere
standplaats en grootte der popula-
ties, voorkomen, levensvorm en fau-
nistische betekenis. Bij deze laatste

Zeepkruid
• dubbelbloemige variëteit

~.r»
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gegevens wordt het accent gelegd
op de vliesvleugelige insekten, voor-
al de bijen, die immers van groot be-
lang zijn voor de bestuiving van wilde
en cultuurplanten.

Botanische waarnemingen op
spoorwegterreinen in 1985.
Deze notitie no. 8 is een supplement
op de hiervoor besproken publicatie.
Uit deze notitie blijkt dat er in 1985
weer 22 plantesoorten werden ge-
vonden die nieuw voor het NS-ge-
bied zijn en tevens op de Standaard-
lijst staan vermeld. Bovendien
werden nog 7 soorten gevonden die
niet (of nog niet) tot deze lijst zijn
„toegelaten".
Door de aanleg van nieuwe schouw-
paden die voor een groot deel uit
koolas bestaan (en voor een kleiner
deel uit een substantie die veel ste-
nen bevat die vermoedelijk afkom-
stig zijn van een mijnsteenberg) zijn
er nieuwe floristische ontwikkelingen
op gang gebracht.
Op deze nieuwe koolaspaden werd
onder andere veel glanzend kruis-
kruid (Senecio squalidus) gevonden.
Deze kruiskruidsoort, met grote gele
bloemen, begint zich op enkele
plaatsen ook buiten de NS-terreinen
te vestigen. Het is zeer wel mogelijk,
dat deze soort zich - net als in Groot -
Brittannië - via de spoorbanen ver-
der zal verspreiden. Daar is de soort,
behalve op spoorwegterreinen, ook
talrijk te vinden op braakliggende ak-
kers, oude muren en zelfs in bosge-
bieden.
In dit supplement zijn enkele nieuwe
verspreidingskaartjes opgenomen
die de verspreiding of/en uitbreiding
van Senecio squalidus, maar ook
van andere soorten, zoals bezem-
kruiskruid, slanke mantelanjer en
bleke morgenster, in beeld brengen.
Voor de bescherming en het beheer
van de botanische schatkamers die
de NS-gebieden zijn, is het natuurlijk
gunstig dat ze niet vrij toegankelijk
zijn. Het is daar immers vaak levens-
gevaarlijk: moderne treinen zijn snel.
Het NS-gebied is dus terecht verbo-
den terrein voor de gewone natuur-
liefhebber. Maar op de perrons en
vanuit de trein is nog genoeg te zien.
Bovendien is reizen per trein milieu-
vriendelijk.

Eindoordeel: Voor elke geïnteres-
seerde in de Nederlandse floristiek
en voor elke plantenwerkgroep zijn.
deze publicaties het aanschaffen

Agenda

In deze rubriek worden korte me-
dedelingen opgenomen over kam-
pen, excursies, tentoonstellingen
en dergelijke voor KNNV-ers we-
tenswaardige zaken. Mocht u een
evenement via deze rubriek aan
willen kondigen, stuur dan tijdig
bericht naar de redactie.

Op zaterdag 7 september 1986
wordt door het gewest IJsselstreek
een landelijke excursie georgani-
seerd naar de Veluwse gebieden
rond Hulshorst. Zie elders in deze
Natura.

4 oktober is in Wageningen de lan-
delijke natuurstudiedag. In een
volgende Natura leest u hier meer
over.

Eind september zijn er open da-
gen in ons nieuwe kantoorpand in
Utrecht. Meer hierover in het sep-
tembernummer.

De Landelijke Jongeren organise-
ren van 20-22 juni een kamp in
Drenthe. Er wordt onderzoek ge-
daan aan libellen en er worden enkel
km-hokken geïnventariseerd voor
de flora van Drenthe.

Verder houdt de LJ van 24-28 juli
(en misschien langer) een kamp in
Zuid-Limburg aan de Geul. De be-
doeling is het gebied grondig te ver-
kennen (geologie, flora en fauna).
Deelnemers aan de kampen krijgen
vooraf nadere informatie toege-
stuurd. Heb je belangstelling voor
een van de kampen neem dan con-
tact op met Madeleine (020-
761173) of met het secretariaat
(020-435562).

waard. Duur zijn ze niet: ze kosten
samen maar ƒ 15,-. U kunt ze be-
stellen bij de Adviesgroep Vegetatie-
beheer, Bornsesteeg 69, 6708 PD
Wageningen, tel. 08370-82175/
83524/84459/83528.

A. L. J. van Uzendoorn

Bijzondere muurvegetaties in de
gemeente Stadskanaal door A. J.
en H. Dijkstra. Te verkrijgen door
overmaking van ƒ 2,50 (incl. ver-
zendkosten) op gironummer
32 52 258 t.n.v. A. J. Dijkstra, Ka-
merlingh Onneslaan 2, 8024 CN
Zwolle.

In dit 17 pagina's tellende interes-
sante rapport worden de resultaten
beschreven van een inventarisatie
van sluismuren in genoemde ge-
meente. Er werden o.a. negen soor-
ten varens gevonden, waaronder
steenbreek- en moerasvaren, gebo-
gen driehoeksvaren en - als belang-
rijkste - groensteel {Asplenium viri-
de). De groeiplaats van laatstge-
noemde soort is nu de enige in
Nederland, want in de Noordoost-
polder is de plant in 1982 verdwe-
nen. In het rapport worden aanbeve-
lingen gedaan om deze unieke
begroeiingen te beheren en te be-
houden en voor zo ver mogelijk te
„herstellen".

Dit rapport is een „must" voor actie-
ve floristen en plantenwerkgroepen.
Het is immers tevens een aansporing
om in de komende maanden (en ja-
ren) alle aandacht te besteden aan
deze stenen substraten. Te denken
valt hierbij ook aan oude waterput-
ten, kerk- en kerkhofmuren, kade- en
vestingmuren en voorts aan allerlei
rivier- en zeedijken.
D. T. E. van der Ploeg, de bekende
Friese florist, schreef hier ook on-
langs over in Gorteria (augustus
1984). Van der Ploeg en zijn mede-
werkers vonden langs de Friese zee-
dijken zeven varensoorten, waaron-
der mannetjes- en wijfjesvaren,
tongvaren en weer gebogen drie-
hoeksvaren.

Martien Janssen, van onze actieve
LJ-groep, vond tussen de steen-
blokken van de Wieringermeerdijk
zelfs stijve naaldvaren (Polystichum
aculeatum), een vondst waarvan de
determinatie door het Rijksherba-
rium werd bevestigd (Nika, maart
1986).
Er zijn dus redenen genoeg om dit
rapport te bestellen en nog dit jaar
goed op soortgelijke groeiplaatsen
en begroeiingen te gaan letten. De
redactie hoort graag van uw bevin-
dingen.

A. L. J. van Uzendoorn
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Nieuws van de Stichting Uitgeverij KNNV

door Hein van Bohemen

W.M. 172
De vlokreeften van het oppervlaktewater, door
Sj. Pinksteren D. Platvoet.
De auteurs, beiden verbonden aan het Instituut
voor Taxonomische Zoölogie van de Universiteit
van Amsterdam, beschrijven tal van wederwaar-
digheden over de bouw, de voeding, de voortplan-
ting alsmede een aantal oecologische gegevens,
waarbij gegevens over vervuiling van het opper-
vlaktewater en de eventuele resistentie van vlo-
kreeften daartegen zijn vermeld. Een determineer-
tabel is opgenomen, waarmee ieder met behulp
van een goede loep deze oecologisch interessante
dieren betrekkelijk eenvoudig op naam kan bren-
gen.

U kunt in het bezit komen van deze uitgave door
overmaking van ƒ 1 0 - (leden) of ƒ 12,50 (niet-le-
den) op giro 130.28 t.n.v. Bureau KNNV te Hoog-
woud.

W.M. 173
De mieren van de Benelux, door prof. dr. J. K. A.
van Boven. Op dit moment is deze uitgave bij de
drukker en zal in juni beschikbaar komen. In de
volgende Natura treft u meer informatie over deze
uitgave aan.

W.M. 174
Veranderingen in de wilde flora - flora van Doe-
tinchem - door D. Douwes.
„Veranderingen in de wilde flora" is een studie van
de wilde flora van Doetinchem en omgeving die
bijzondere kwaliteiten bezit, omdat hij meer biedt
dan de titel vermoedt, aldus prof. dr. M. F. Mörzer
Bruyns in zijn voorwoord, waarin hij nog o.m.
schrijft: „De heer Douwes geeft meer dan alleen
een flora. Hij gaat op een geheel eigen manier in op
floristische, taxonomische, geografische, oecolo-
gische en nog allerlei andere problemen, die zich
hebben voorgedaan in de tientallen jaren, die hij
met zijn studie bezig is geweest. Daardoor komen
in alle hoofdstukken interessante aspecten ter
sprake, die zijn werk levendig maken, niet droog
botanisch wetenschappelijk, wel goed leesbaar en
boeiend. Dit boek is niet zomaar een streekflora.
Het is een veelzijdige verhandeling die niet alleen
belangwekkend is voor de floristiek en andere as-
pecten van de plantkunde, ook voor de cultuurhis-
torie en voor het natuurbehoud en het natuur- en

wetenschappelijke mededelingen K.N.N.V. „.,„-*

DE VLOKREEFTEN VAN HET
NEDERLANDSE OPPERVLAKTEWATER

SJouk Pinkster & Dirk Platvoet

koninklijke nederlandse natuurhistorische vereniging

landschapsbeheer. Het is een waardevolle docu-
mentatie van de plantkundige aspecten van het
streekeigene van Achterhoek en ten dele Liemers
en heeft uit dien hoofde ook nationale betekenis."
Deze uitgave is te verkrijgen door overmaking van
ƒ17,50 (leden) of ƒ25 , - (niet-leden) op giro-
130.28 t.n.v. Bureau KNNV te Hoogwoud.

Broedvogels van Winterswijk
Het doet de redactie van de uitgeverij veel plezier
dat de uitgave van het boek „Broedvogels van
Winterswijk" door J. Grotenhuis, F. Husting, R.
Kwak en R. Lanjouw, gevolgd werd door het ver-
schijnen van zeer positieve recensies. In „Freriks-
Nieuws" verscheen de volgende bijdrage van St.
van den Brand.
„Het boek beschrijft op een even gedegen als lees-
bare wijze de broedvogelbevolking van het land
van Winterswijk. Opnieuw wordt ons duidelijk hoe
belangrijk het door een grote afwisseling van bos-
sen en beken, velden en venen, akkers en wei-
landen en belommerde boerenerven gekenmerkte
Winterswijkse landschap is voor onze broedvo-
gels. In de afgelopen jaren werden maar liefst 117
soorten als broedvogel vastgesteld, waarvan 105
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regelmatig. ijsvogel en de ortolaan? U vindt deze informatie,
Naast zeer lezenswaardige hoofdstukken over de samen met beschouwingen over veranderingen in
ontwikkeling van het landschap en het ontstaan het landschap en de vogelwereld in de „Broedvo-
van dit boek, worden de broedvogels soort voor gels van Winterswijk". Het is dan ook geen boek
soort besproken. Zelfs de geïnteresseerde natuur- dat geruisloos (of zelfs onder applaus) mag ver-
liefhebber die z'n weg weet te vinden door de na- dwijnen in wetenschappelijke bibliotheken of stof-
tuur rondom „Wenters" zal zich verbazen over de fige archieven. Het is een boek dat door elke vogel-
hoeveelheid informatie die in dit boek werd samen- vriend gelezen en geraadpleegd zou moeten
gebracht; goed geordend en aantrekkelijk geïllu- worden, ongeacht of het nu een natuurliefhebber,
streerd met foto's en kaarten. Wist u dat er ooit boer, jager, of in vogels geïnteresseerde wandelaar
(1936) ooievaars broedden aan de Zonnebrink.dat betreft. Onze ,,omgang met vogels" zal er door
Winterswijk sinds 1980 een reigerkolonie rijk is en verdiept worden". Ledenprijs ƒ30,- ; niet-leden
dat het gebied van Winterswijk een toevluchtsoord betalen ƒ 40,- (inclusief verpakkings- en portokos-
is voor steeds zeldzamer wordende soorten als de ten).

Ledenadvertenties
• GEVRAAGD

De levende natuur jaargang 1 -39-44-45 en 47. Heimans: Sarphatiparkboekje (1893) - De honingbij (1899) -
Album: De Ned. insecten van Baan-D. ter Haar: Onze vlinders - H . SchlegehDe vogels van Nederland-Dr.
Calkoen: Plantenatlas - Uildriks en Dr. Vitus Bruinsma: Vlinderwereld - K. Zwart: Vogelboek - Snellen:
Vlinders in Nederland - Album: Bloemen in de bosschen - J. P. Thijsse. Tel. 05700-22080.

• AANGEBODEN

Kompl. verz. Verkade albums 27 st. in pr. staat. Prijs ƒ 1625,-. Tel. 02159-31224.

De Strandwerkgemeenschap bundelt de activiteiten van de KNNV en de Jeugdbonden voor Natuurstudie op het gebied van de
Nederlandse zeekust en de aangrenzende terreinen en brakke wateren. Tijdschrift „Het Zeepaard" (5 a 6 maal per jaar).
Penn./adm. P. J. Vos, Munnikenstraat 43, 2315 KV Leiden; tel. 071-124990 (alleen overdag op werkdagen).

De Bryologische en Lichenologische Werkgroep richt zich op de speciale studie van de mossenflora; er is een afzonderlijke sectie
voor de studie van lichenen. Orgaan: „ündbergia" en „Buxbaumiella". Secretariaat: P. Hovenkamp, Eiberoord 3, 2317 XL Leiden, tel.
071-212345.

SOVON (Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland) organiseert grootschalige landelijke onderzoeken om voor- en
achteruitgang van vogelsoorten in verscheidenheid en aantallen te kunnen volgen ondermeer ten behoeve van natuurbescherming. Zij
bevordert samenwerking op alle gebied van vogelstudie en onderhoudt contact met KNNV- en andere vogelwerkgroepen in den lande.
Jaarlijks: het Verslag Vogelstudie met een overzicht van activiteiten en verschenen artikelen en de organisaties van een landelijke
contactdag voor vogelaars. Inlichtingenadres: A. D. Bode, Kallenkoterallee 143-a, 8331 AD Steenwijk, 05210-12074.

De Contactcommissie voor Floristiek en Vegetatiekunde wil het contact bevorderen tussen Plantenwerkgroepen van afdelingen of
regio's binnen de KNNV; ook actieve floristen uit afdelingen waar (nog) geen plantenwerkgroep is, kunnen zich aansluiten. Secretariaat:
Mevr. C. Donath, Koterhoek 32, 8332 CX Steenwijk, tel. 05210-14286

Natuurbeschermingscommissie: corresp. adres: Postbus 1725, 3000 BS Rotterdam.

De KNNV organiseert ieder jaar ook een Biologisch Werkkamp voor het Onderwijs. Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot mevr. A.
Gortzak-Wals, Ruthardlaan 31, 1406 RR Bussum, tel. 02159-12071 of tot het Bureau der Vereniging.

De Algemene Kampeer Commissie organiseert jaarlijks ongeveer 20 kampen van Hemelvaartsdag tot in de winter. Ze worden in een
speciale „Kampnatura" aangekondigd. Secretariaat: Ina Hermans-Noorden, IJsselwaard 10, 2904 SP Capelle a/d IJssel, tel. 010-
506079.

De Algemene Reis Commissie organiseert natuurhistorische reizen naar het buitenland. Deze worden in een speciale „Reisnatura"
aangekondigd. Secretariaat: G. Middelman, Leeuweriklaan 40, 2691 CM 's-Gravenzande, tel. 01748-15469.

De Hollandse Kampeergroep organiseert korte weekendkampen in een meer sportieve stijl. Secretaris: Heleen Sissingh, Joz.ls-
raëlsln. 194, Rijswijk, tel.: 070-996552.

De Landelijke Jongeren staan open voor leden van de KNNV van 20 tot 30 jaar. Ze organiseert het hele jaar door een aantal activiteiten
en heefteen eigen orgaan „Nika". Adres: Henk Schobben, secr., Jacob de Graeflaan 123, 1181 DM Amstelveen: tel. 020-435562.
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Een greep uit de vele insektennummers:

WM 163 De Nederlandse boorvliegen (Tephritidae) en prachtvlie-
gen (Otitidae)
De boor- en prachtvliegen zijn bekoorlijke vliegjes, die heel gericht
verzameld kunnen worden en die met weinig inspanning met deze
tabel kunnen worden gedetermineerd.
Voor de prijs hoeft u het niet te laten: ƒ 7,50 (leden); ƒ 1 0 - (niet-
leden).

WM 155 De Nederlandse water- en oppervlaktewantsen
Veel gegevens over de oecologie en de levenswijze van wantsen in
één publicatie samengevat.
Prijs: ƒ 8,50 (leden); ƒ 11 , - (niet-leden).

WM 152 Familietabel van de Hymenoptera in Noordwest-Europa
Dè standaardtabel voor de vliesvleugeligen. •
Prijs: ƒ 6,- (leden); ƒ 8,- (niet-leden).

WM 171 De snavelvliegen (Rhagionidae), roofvliegen (Asilidae)
en aanverwante families in Noordwest-Europa
Dè gelegenheid u eens te verdiepen in deze opmerkelijke en specta-
culaire vliegenfamilies.
Prijs: ƒ 12,50 (leden); ƒ 15-(niet-leden).

Enkele titels uit de NATUURHISTORISCHE BIBLIOTHEEK van de
KNNV

29 Het Gallenboek, van W. M. Docters van Leeuwen f, bewerkt door
drs, A. A. Wiedes-Rijks, G. Houtman, e.a., 3e druk
Prijs: ƒ 59,50 (leden); ƒ 80,- (niet-leden).

34 De Krekels en Sprinkhanen in de Benelux, door drs. M. Duym,.
en dr. G. Kruseman
Prijs: ƒ 27,- (leden); ƒ 37,50 (niet-leden).

De boeken en de Wetenschappelijke Mededelingen zijn te bestellen
bij Bureau KNNV te 1718 BJ Hoogwoud, postgiro 13028. De uitgaven
worden franco toegezonden na ontvangst van het vermelde bedrag,
onder vermelding van wat verlangd wordt. Bij bestelling van 10 of
meer ex. van boeken en/of W.M. 10% korting. Bij onderstaande
adressen worden onze uitgaven ook verkocht. Hier kunnen zij wor-
den afgehaald.
- Natuurmonumenten, Noordereinde 60, 1243 JJ 's Graveland;
- I.V.N., Plantage Middenlaan 41, 1018 DC Amsterdam;
- KNNV, Oude Gracht 237, 3511 NK Utrecht (voorlopig alleen op

donderdagmiddag geopend);
- Vogelbescherming, Driebergseweg 16c, 3708 JB Zeist.
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DE NEDERLANDSE BOORVLIEGEN {TEPHRITIDAE}
EN PRACHTVLIEGEN (OTITIDAE)

koninklijke nederlandse natuurhistorische vereniging

wetenschappelijk* mededelingen K.N.N.V. ~. i» - . — * - «

DE NEDERLANDSE
WATER - EN OPPERVLAKTE WANTSEN

(Heteroptera: Nepomorpha u Gerromorpha)

Koninklijke nederlandse natuurhistorische vereniging
i.s.m. jeugdbofidsuitgeverij

wetenschappelijke mededelingen K.N.N.V.

FAMILIETABEL VAN DE HYMENOPTERA
IN NOORDWEST-EUROPA

C. VAK ACHTERBSIG

koninklijke noderlandse natuurhistorische vereniging

wetenschappelijke mededelingen K.N.N.V. -

NHVELVLIEQEN (RHAGIONIDAE), ROOFVUEGEN (ASILIDAE)

LIES VAN NOOHDWEST-EUROPA

I
koninklijk* nederlandse natuurhistorische vereniging
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159
163
169
170
172
174
176
177
178

179, 185
181
182
184
186

Omslag: Koninginnepage
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De KNNV, opgericht op 27 december 1901, heeft op dit ogenblik 54 afdelingen, verspreid
over het land. Het aantal leden bedraagt ruim 9500. Doel van de vereniging is het verbreiden
van de kennis van de natuur in de ruimste zin van het woord en het medewerken aan de
bescherming van natuur en landschap door het voeren of steunen van acties die hierop zijn
gericht.

Men kan óf lid zijn van een der afdelingen öf algemeen lid. Nadere bijzonderheden verschaft
het Bureau van de KNNV (adres zie onder). Door de afdelingen en de uit enige afdelingen
gevormde gewesten worden o.a. lezingen en excursies georganiseerd. Landelijk worden er
verscheidene evenementen verzorgd door werkgroepen en commissies (zie achterzijde
omslag).

De Vereniging geeft het blad Natura uit, dat de leden gratis ontvangen. De onder de KNNV
ressorterende Stichting Uitgeverij geeft een serie WETENSCHAPPELIJKE MEDEDELINGEN
en een NATUURHISTORISCHE BIBLIOTHEEK uit.

Opzegging van het lidmaatschap of abonnement vóór 1 november: algemene leden bij
Bureau Hoogwoud; afdelingsleden bij secr. afdeling.

KOPIJAANWIJZINGEN: Kopij éénzijdig getypt met een linkermarge van 5 cm en een regelafstand 1V2. Nederlandse namen van planten
en dieren met een kleine letter beginnen; wetenschappelijke namen onderstrepen. Literatuur-aanhalingen in de tekst als volgt „volgens
Jansen 1984" of „(Jansen, 1984)". In de literatuurlijst: naam en voorletters auteur, jaar, titel, tijdschrift nummer en bladzijde. Voor
illustraties komen in aanmerking: zwart-wit foto's en tekeningen in Oostindische inkt. Van kleurendia's moeten zwart-wit afdrukken
worden gemaakt. We adviseren daarvoor zelf te zorgen, maar ook kan de redactie dat laten doen. Twee kopieën van tekst en
tekeningen opsturen. Bijschriften niet in de originele tekst maar in de kopie. Kopij-papier en een stencil met nadere aanwijzingen voor
het maken van kopij zijn bij bovenstaand redactie-adres aan te vragen. Kopij èn advertenties voor een bepaald nummer moeten binnen
zijn vóór de 15e van de voor-voorafgaande maand (dus voor het juninummer vóór 15 april). Overneming van artikelen in overleg met de
eindredacteur.

BUREAU VAN DE KNNV: secretaresse mevr. N. Jansma-Rezelman, Burg. Hoogenboomlaan 24, 1718 BJ Hoogwoud; tel. 02263-1445.
Hier kan men terecht voor: inlichtingen betreffende de vereniging, aanmelding als lid of als abonnee op Natura, bestellingen van
Wetenschappelijke Mededelingen, nummers uit de Natuurhistorische Bibliotheek en andere uitgaven van de Stichting Uitgeverij en voor
losse nummers van Natura. Alle bestellingen door overschrijving van het verschuldigde bedrag op postrekening 13028 t.n.v. Bureau KNNV
te Hoogwoud. Voor prijzen zie de advertentie elders in dit nummer. Geef duidelijk aan wat u wenst!

Abonnementen op NATURA: Nederland en België ƒ 27,50 per jaar, overige landen ƒ 42,50 per jaar.
Losse nummers ƒ 3,00; dubbele nummers (meer dan 28 pagina's tekst) ƒ 4,25 inclusief porto.
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Vlinders van Weststellingwerf

door Ph. Zeinstra

In 1984 en 1985 heeft een inventarisatie plaatsgevonden van vlinders in de Zuidfriese
gemeente Weststellingwerf. Het gebied wordt gekenmerkt door veel variatie in grondsoort,
hoogteligging en vegetatie. In totaal is een tiental terreinen bezocht. Deze liggen min of meer
evenredig over de lengte van het gemeentegebied verspreid. De gegevens zijn grotendeels
door recent veldonderzoek verkregen en voor de rest door literatuuronderzoek. De resultaten
zijn in een verslag samengevat.
In vroegere jaren heeft een klein aantal vlinderwaamemers een behoorlijk aantal gegevens
verzameld. Als eerste wil ik noemen de heer M. C. Camping, thans wonende te Putten. Hij
maakte zijn notities van 1936 tot en met 1968. Hetzelfde deed de heer G. Hzn. Dijkstra, maar
dan van 1953 tot en met 1964. Het aantal data waarop zij gegevens hebben bijeengebracht is
ongeveer 150. Het spreekt voor zich dat het gegevensbestand een fraai vertrekpunt vormde
voor verder onderzoek.

Doel van het onderzoek

Van elke soort werd het aantal waargenomen exem-
plaren genoteerd, de plaats (inclusief het betreffen-
de kilometerhok) en uiteraard de datum.
De plaatsen werden op een geografische kaart, wel-
ke is ingedeld in uurhokken, vastgelegd. Aldus ont-
stond een eerste beeld van de verspreiding. Door
vergelijking met gegevens van weleer kan worden
bekeken in welke zin de kwaliteit van de terreinen is
veranderd. Hoofddoel is en blijft dan ook het verza-
melen van gegevens ten behoeve van natuurbeheer.

Het landschap van Weststellingwerf

De gemeente is ongeveer 35 kilometer lang, 15 kilo-
meter breed en grenst aan de provincies Overijssel,
Drenthe en Flevoland. De lengte-as komt overeen
met de stroomrichting van Linde en Tjonger. Deze
riviertjes bewegen zich van de hogere zandgronden
van het oosten naar de westelijk gelegen laagveen-
gebieden. Langs de breedte-as van de gemeente zij n
hoogteverschillen ontstaan door de Linde- en Tjon-
gervallei.
Grote delen van het westelijke landschap zijn in

Morophaga boleti Platte tonderzwam
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gebruik en dragen een open karakter. Op de hogere
delen vinden we echter graslanden die meer geslo-
ten zijn door houtwallen die nog als perceelschei-
ding dienst doen. In het laatste gebied treffen we
eveneens het typische zomereiken-berkenbos aan,
afgewisseld met houtopstanden in dienst van de
commerciële houtteelt.
Van de natuurgebieden noem ik de onvolprezen
Lindevallei en de niet minder interessante Rottige
Meenthe. In beide komen moerasbossen voor, riet-
velden, petgaten met diverse verlandingsstadia en
vochtige graslanden.

De bezochte terreinen

Bij de keuze van de waarnemingsplaatsen heeft een
drietal overwegingen een rol gespeeld. Ten eerste
zou er sprake moeten zijn van verschil in vegetatie.
Ten tweede heb ik plekjes bezocht waar ook vroe-
gere onderzoekers waarnemingen hebben verricht
en tenslotte liggen de plaatsen evenredig verspreid
over de lengte van de gemeente.
Zowel het moerasgebied van de Rottige Meenthe
rondom Nijetrijne als de met bos en hei begroeide
Blesdijker Heide zijn meermalen bezocht. Veel
data hebben betrekking op waarnemingen bij mijn
huis. De woning ligt aan de westrand van het groene
dorp Wolvega. Verder moet nog genoemd worden:
een vochtig boscomplex bij Oldeholtwolde en meer
naar het oosten toe een aantal jonge houtpercelen.
Interessant ook was het bosje bij Zandhuizen dat
aan een heidegebiedje grenst.

Het verzamelen van de gegevens

In de wintermaanden gebruikten wij een zaklan-
taarn voor waarnemingen in lanen en bossen. Het is
dan tijd voor de typische wintersoorten. Voor de
rest van het jaar maakten we gebruik van stroop en
een hogedruklamp van 250 Watt. Op beide kwamen
heel wat nachtvlinders af. De gegevens van vroege-
re onderzoekers zijn afkomstig van het Natuurmu-
seum te Leeuwarden.

Resultaten

In totaal zijn voor Weststellingwerf 500 vlinder-
soorten vastgesteld. Van elk bestaat een serie gege-
vens en is de verspreiding op een kaart in beeld
gebracht. Uiteraard valt bespreking van alle soor-
ten buiten de beschikbare mogelijkheden en daar-
om maak ik een keuze.
In 1984 verschenen er meer pijlstaarten op het doek
dan in 1985, zowel wat de soorten betreft als de
aantallen. Het avondrood (Deilephila elpenor)
diende zich in het eerste jaar praktisch elke avond
aan. In 1985 ontbrak hij meestal. De vlinder komt
tot nu toe in 9 van de 17 uurhokken voor.
Het klein avondrood {Deilephila porcellus) is onder
andere bekend van de duinen. Toch komt de soort
ook in het binnenland voor. In 1941 werd hij voor
het eerst opgemerkt door Camping en wel in het
natuurgebied van de Lindevallei. Dijkstra zag deze
prachtige nachtvlinder eveneens, maar dan in 1960
in de Rottige Meenthe. Tijdens het tweejarige on-

Gemeente Weststellingwerf
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Rheumaptera cervinalis

Vindplaatsen van Rheumaptera
cervinalis in Noord-Nederland

derzoek heeft het klein avondrood zich nog niet
laten zien.
In totaal zijn tot dusver 9 pijlstaartsoorten voor
Weststellingwerf vastgesteld. Hiertoe behoren de
doodshoofdvlinder (Acherontia atropos) en de glas-
vleugelpijlstaart (Hemaris fuciformis).
In 1946 nam Camping nog een exemplaar waar van
Paleochrysophanus hippothoe hippothoe in de Lin-
devallei. De vochtige hooilanden langs Linde en
Tjonger zullen voor dit inmiddels in Nederland uit-
gestorven vlindertje een ideale habitat zijn geweest.
De kleine parelmoervlinder (Issoria lathonia latho-
nia) werd eveneens in de Lindevallei gezien en wel
in 1950. Hieruit blijkt andermaal dat deze soort ook
buiten het duingebied kan voorkomen. Een enkele
keer werden we verrast door de zilveren maan
(Clossiana selene selené).
Het beestje kwam echter steeds in klein aantal voor.
Van de uilen noem ik Senta flammea en Lacanobia
splendens. Beide aan riet en moeras gebonden soor-
ten zijn van slechts één uurhok bekend. Zowel S.

flammea als L. splendens behoren tot de zeer lokale
en dus kwetsbare soorten. Ze hebben zich tot nu toe
kunnen handhaven.
Niet alle vlinders komen op stroop of licht af. Eén
daarvan is Morophaga boleti, een klein vlindertje
uit de familie der Tineidae. De rups ontwikkelt en
verpopt zich onder andere in meerjarige zwammen.
Een aantal keren kwam een serie vlindertjes na een
kweekexperiment te voorschijn uit de algemeen
voorkomende platte tonderzwam. Het beestje is nu
bekend van Wolvega en De Hoeve. Het totaal aan-
tal vindplaatsen in Nederland is ongeveer 40.
Ongetwijfeld zal de soort op nog meer plaatsen
worden aangetroffen. Van de 50 soorten bladrollers
die we tot nu toe voor Weststellingwerf hebben
kunnen vaststellen komt een groot aantal algemeen
tot zeer algemeen voor. Hieronder valt de veroorza-
ker van de wormstekigheid van appels en peren: de
appelbladroller (Laspeyresia pomonella) en verder
ook Archips rosana en Croesia bergmanniana.
Enkele vlinders die minder vaak voorkomen, maar
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Glasvleugelpijlstaart (tek.: Ferry
Siemensma)

die ook van vroeger bekend zijn, verschenen even-
eens op het witte doek namelijk Apotomis semi-
fasciana en Metendothenia atropunctana. Als nieu-
welingen konden Ancylis achatana en Apotomis
capreana worden opgetekend. De laatste twee staan
te boek als vrij zeldzaam.
Van de spanners noem ik alleen Rheumaptera cervi-
nalis. We lezen in Lempkes „Catalogus der Neder-
landse Macrolepidoptera IX" van 1949, dat de soort
in het zuiden van Limburg en op enkele plaatsen in
het midden des lands voorkomt. In 1967 wordt in
een aflevering van dezelfde catalogus geconstateerd
dat er geen sprake is van uitbreiding van het areaal.
Toen ik het eerste exemplaar eind mei 1984 ontdek-
te, heb ik een aantal waarnemers naar hun bevin-
dingen over deze soort gevraagd. Hieruit bleek dat
de soort in de laatste jaren veel meer in noordelijker
delen van ons land is gezien: Winterswijk 1977,
Dalfsen 1976, Hoogeveen 1983, Ruinen 1981,
Steenwijk 1983, Wolvega 1984, Oosterwolde 1984,
Joure en Hemrik 1985. (Zie kaart.)
Het lijkt er dus op dat de soort in beweging is
gekomen. Vastgesteld kan worden dat de voedsel-
plant van de rups op veel plaatsen rijkelijk aanwezig
is. Het gaat hier om vertegenwoordigers van de
berberisfamilie zoals soorten zuurbes, mahonie en
verschillende kruisingen daartussen. Opvallend is
dat enkele vlindermensen meedeelden dat het dier
in latere jaren in aantal toenam.
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Flora-inventarisatie in Noord-Holland
door Sjaak van 't Hof

In een aantal provincies wordt een provinciale milieu-inventarisatie gehouden. In dit artikel
wordt, toegespitst op de situatie in Noord-Holland, ingegaan op het waarom hiervan.
Vervolgens wordt uitgebreid aandacht besteed aan het floristisch onderdeel van de Noord-
hollandse milieu-inventarisatie, waarbij ook het gebruik van de gegevens wordt belicht.
Tenslotte wordt aangegeven wat de verhouding is tussen de beroepsmatig uitgevoerde flora-
inventarisatie en het werk dat anderen (bijvoorbeeld KNNV-ers) verrichten).

Waarom een provinciale milieu-inventarisatie in
Noord-Holland?

In de jaren zeventig groeide het besef, dat bij plan-
ning en uitvoering van werkzaamheden in het lan-
delijke gebied de gevolgen van deze ingrepen voor
het natuurlijke milieu moeten worden nagegaan.
Een steeds verder gaande aantasting tot het inzicht,
dat naast bij voorbeeld economische ook oecologi-
sche motieven een rol moeten spelen in het besluit-
vormingsproces.
Ten einde een in kwalitatief opzicht voldoende in-
breng van de ecologie in het provinciale beleid te
kunnen waarborgen, ontstond de behoefte aan een
bestand van biologische basisgegevens. De voor-
naamste criteria, waaraan deze gegevens moeten
voldoen om op provinciaal niveau voor de meeste
beleidsvragen toepasbaar te zijn, zijn de volgende:
a. de gegevens moeten betrekking hebben op het

hele (buiten) gebied van de provincie;
b. alle informatie dient volgens bepaalde voldoen-

de vergelijkbare methoden, die een relatief een-
voudige interpretatie toelaten, verzameld te
zijn;

c. het schaalniveau, waarop de gegevens verzameld
zijn, moet toereikend zijn;

d. de gegevens dienen voldoende recent te zijn.
Het blijkt dat de vele verslagen van inventarisaties,
die door Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten,
KNNV, jeugdbonden en dergelijke zijn (en worden)
verricht, niet aan al deze criteria voldoen. Dat is
ook begrijpelijk aangezien de doelstelling waarmee
de meeste van deze gegevens worden verzameld,
veelal van een andere aard is dan waarvoor de
provincie behoefte heeft aan informatie over het
natuurlijke milieu.
In 1977 hebben Provinciale Staten van Noord-Hol-
land besloten om als provincie een milieu-inventari-
satie te gaan uitvoeren. In 1978 is er met deze inven-
tarisatie, die wordt uitgevoerd door de Provinciale
Waterstaat (in nauw overleg met de Provinciale

Planologische Dienst) een begin gemaakt. In dit
eerste inventarisatiejaar is met name de te hanteren
methodiek uitgetest. Aangezien het uit praktisch
oogpunt (helaas) onmogelijk is om alle oecosys-
teemcomponenten systematisch te inventariseren
beperkt de inventarisatie zich tot flora/vegetatie,
(broed) vogels, amfibieën en reptielen en aquati-
sche macrofauna (waterorganismen zoals kevers,
muggelarven en dergelijke).

Dotterbloem (Caltha palustris), een in Noord-Holland
niet algemeen voorkomende, aan zoet water gebon-
den plantesoort (foto: Sjaak van 't Hof)



Polder Oostzaan. Een typisch
Noordhollands veenweidegebied.
(foto: Rina Ruessink; diatheek
PWS, bureau ecologie)

Vanaf 1979 wordt het hele grondgebied van de
provincie Noord-Holland deel voor deel onder de
loep genomen. De volgende gebieden zijn tot nu toe
geïnventariseerd; 1979Noord-Kennemerland, 1980
Kop van Noord-Holland, 1981 Gooi, Vechtstreek
en Amstelland, 1982 Zuid-Kennemerland, 1983
West-Friesland, noordelijke IJmond en een deel
van de Zaanstreek. In 1984 is het overgebleven deel
van het Noordhollandse vasteland onderzocht. In
1985 is de eerste inventarisatieronde afgesloten met
een bezoek aan Texel.
Voor de periode na 1985 staat een herhalingsronde
van de provinciale milieu-inventarisatie op stapel;
deze is nodig om het gegevensbestand actueel te
houden (zie criteria). De opzet van deze tweede
ronde zal, gezien het feit dat ook het budget van de
provincie Noord-Holland krapper wordt, wat be-
scheidener van aard zijn.
Noord-Holland is overigens niet de enige provincie
met een ,,eigen" milieu-inventarisatie. Ook in de
meeste andere provincies worden gegevens over het
natuurlijke milieu vastgelegd, zij het dat er onder-
ling wel enige verschillen zijn wat betreft bestudeer-
de componenten en gehanteerde onderzoeksopzet.

De inventarisatie van flora en vegetatie

Het verzamelen van de gegevens over flora en vege-
tatie is het meest arbeidsintensieve onderdeel van
de Noordhollandse milieu-inventarisatie. Het is
niet onlogisch dat het zwaartepunt van de milieu-
inventarisatie bij het floristische aspect ligt. Planten
vervullen immers een centrale rol in het oecosys-
teem als schakel tussen het abiotische (nietlevende)
milieu en het merendeel van de overige levensvor-
men. Voorts is over de indicatieve betekenis van
planten voor hun standplaats (milieu) relatief veel
bekend.

De basis voor de flora-inventarisatie vormt het kilo-
meternet, zoals dat getekend is op de kaarten van de
topografische dienst in Delft. Van ieder kilometer-
hok worden kaarten met schaal 1 : 5.000 gemaakt.
In het veld worden op deze kaarten zogenaamde
inventarisatie-eenheiden ingetekend. Dit zijn een
soort landschaps(oecologische) eenheden zoals:
grasland, sloot, berkenbroekbos, heide, vuilstort-
plaats en dergelijke. Het is duidelijk dat deze inde-
ling in inventarisatie-eenheden geen vegetatiekun-
dige is. De inventarisatie-eenheden worden met een
cijfer en een volgnummer gecodeerd. Voor iedere
onderscheiden inventarisatie-eenheid wordt een
streeplijst ingevuld. De naam van elke waargeno-
men plantesoort wordt aangestreept en voorzien
van een kwantiteitscode volgens de aangepaste
schaal van Tansley. * Op de streeplijst zijn de namen
van sommige plantesoorten onderstreept of cursief
gedrukt. Deze soorten zijn karakteristiek voor be-
paalde milieuomstandigheden (bijvoorbeeld: dui-
zendblad (Achillea millefolium) wijst op een droge,
zandige bodem). De vindplaatsen van deze „bij-
zondere soorten" worden op aparte kaartjes aange-
geven.
Op weer een ander kaartje wordt een typologie van
de graslanden aangeduid. Door middel van een let-
tercode wordt aangegeven, of de geïnventariseerde
graslanden bij voorbeeld van een zeer intensief
agrarisch gebruik getuigen (zoals het Lp, Lolium
perenne- ofwel Engels raaigras-type), of wijzen op
vochtig hooiland (Cn, Carex nigra- of zwarte zegge-

* Kwantiteitscode volgens de voor computerverwerking
aangepaste schaal van Tansley: 1 = aangeplant, 2 =
aanwezig (geen kwantiteit genoteerd), 3 = zeldzaam (en-
kele exemplaren), 4 = plaatselijk voorkomend, 5 = hier
en daar voorkomend, 6 = regelmatig verspreid, 7 =
algemeen, 8 = samen met één of enkele andere soorten
overheersend, 9 = alleen overheersend.
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Agrostis stolonifera/Poa trivialis-type

Poo-Lolietum-type

1 == paardenweitand
2 = hooiland, in cyclus met beweiding van paarden
3 = schapen

Voorbeeld van veldkaart voor de flora-inventarisatie
van Nöord-Holland. De op het kaartje aangegeven
eenheden betreffen graslandtypen. Zie ook de bijge-
voegde tabel.

type). Ten behoeve van het (vrijwillige) landschaps-
beheer wordt nog een andere kaart gemaakt. Op
deze zogeheten „landschapselementenkaart"
wordt de onderhoudstoestand van knotbomen, riet-
velden, heggen en dergelijke aangegeven.
Een heel belangrijk onderdeel van de administratie,
die een inventarisatie-medewerker moet bijhou-
den, vormt de looproutekaart. Op deze kaart wordt
met lijnen aangegeven hoe de betreffende veldwer-
ker het kilometerhok doorkruist. Bij de interpreta-
tie van de gegevens moet deze looproute altijd na-
gegaan worden; niet de volle 100% van het gebied is
bezocht.

km-coördinaten: 101 - 4 8 5
inventarisatie: grasland
gemeente: Bloemendaal
afwatering: gedeelte van Rijnlandsboezem-West

Agrostis stolonifera
Alopecurus geniculatus
Alopecurus pratensis
Anthoxanthum odoratum
Anthriscus sylvestris
Bellis perennis
Bromus mollis
Capsella bursa-pastoris
Cardamine pratensis
Carex hirta
Cerastium fontanum
Chenopodium glaucum
Cirsium arvense
Coronopus squamatus
Dactylis glomerata
Elytrigia repens
Festuca pratensis
Festuca rubra
Galium aparine
Glechoma hederacea
Glyceria fluitans
Heracleum sphondylium
Holcus lanatus
Leontodon autumnalis
Lolium perenne
Matricaria matricarioides
Plantago major
Poa annua
Poa pratensis
Poa trivialis
Polygonum amphibium
Polygonum aviculare
Potentilla anserina
Ranunculus repens
Rumex acetosa
Rumex crispus
Rumex obtusifolius
Senecio vulgaris
Stellaria media-groep
Taraxacum
Thlaspi arvense
Trifolium pratense
Trifolium repens
Urtica urens

7 abundant
8 codominant
5 occasional
5 occasional
4 local
6 frequent
5 occasional
5 occasional
5 occasional
5 occasional
5 occasional
4 local
5 occasional
4 local
5 occasional
6 frequent
5 occasional
5 occasional
4 local
5 occasional
6 frequent
4 local
6 frequent
5 occasional
8 codominant
5 occasional
5 occasional
8 Codominant
6 frequent
8 codominant
5 occasional
5 occasional
5 occasional
6 frequent
6 frequent
5 occasional
5 occasional
5 occasional
5 occasional
6 frequent
3 rare
4 local
6 frequent
4 local

De verwerking van de inventarisatiegegevens

Na de veldperiode, die duurt van ca. 1 mei tot 1
oktober, vindt de verwerking van de inventarisatie-
gegevens plaats. Let wel: verwerking en géén inter-
pretatie. De doelstelling van de provinciale milieu-
inventarisatie is het opbouwen van een bestand van
objectieve basisgegevens. Voor iedere (beleids)
vraag dienen deze gegevens apart te worden be-
werkt. Een integrale interpretatie zou inhouden,
dat een soort natuurwaardenkaart gemaakt wordt;

165



Wilde reseda (tek. Ferry Siemensma)

de kans op oneigenlijk gebruik van zo'n kaart is
evenwel groot.
De in het veld ingevulde streeplijsten dienen als
ponsformulieren ten behoeve van opslag van de
gegevens in de computer. Nadat de informatie in de
computer is ingevoerd, wordt gecontroleerd of de
ponsing foutloos is gebeurd. Een hulpmiddel bij
deze controle zijn de zogenaamde verspreidings-
kaartjes. Op deze, middels de computer per plante-
soort gemaakte kaartjes, is te zien in welke kilome-
terhokken de soorten gevonden zijn. Op deze
kaartjes zijn heel aardig de verspreidingspatronen
van de plantesoorten in Noord-Holland te zien,
waarbij verschillen in bodemgesteldheid, chloride-
gehalte van het water en dergelijke goed naar voren
komen. Geconstateerd kan worden, dat een bepaal-
de plant ergens op de kaart staat, maar daar eigen-
lijk niet „kan" voorkomen; er wordt dan gecontro-
leerd of een notatie- of ponsfout hiervan de oorzaak
is.

Na de ponscontrole en het in het net tekenen van de
diverse veldkaarten worden alle gegevens per kili-
meterhok in een kast opgeborgen. Klaar voor ge-
bruik.

Het gebruik van de verzamelde gegevens

In toenemende mate wordt er gebruik gemaakt van
de gegevens van de provinciale milieu-inventarisa-
tie. Allereerst kan de toepassing in eigen huis ge-
noemd worden. Op het gebied van de ruimtelijke
ordening hanteren de oecologen van de Provinciale
Planologische Dienst de gegevens onder andere
voor het opstellen van streekplannen en het toetsen
van gemeentelijke bestemmingsplannen. De oeco-
logen van de Provinciale Waterstaat gebruiken de
milieu-inventarisatiegegevens onder meer voor het
opstellen van beheersplannen (maaischema's) voor
wegbermen e.d. en voor de inbreng in milieube-
leidsplannen (waterkwaliteitsplan, grond waterplan
enz.). Ook worden de gegevens gebruikt bij de
vergunningsverlening op grond van provinciale ver-
ordeningen. Bij beide diensten zijn er bovendien
veel incidentele toepassingen (bij voorbeeld beoor-
deling van wegtracés).
Aangezien het gegevensbestand openbaar is*, kun-
nen ook derden er gebruik van maken.
Gemeenten of door hen ingeschakelde adviesbu-
reaus hanteren de provinciale milieu-inventarisatie-
gegevens bij het opstellen van bestemmingsplan-
nen. De ervaring leert wel, dat de kwaliteit van de
interpretatie afhangt van de oecologische kennis
van degene die de gegevens bewerkt. Dat spreekt
eigenlijk vanzelf: het is en blijft onbewerkt basisma-
teriaal, dat echter wel goed toegankelijk is. Ook
instanties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten
en universiteiten maken gebruik van de bij de
provinciale milieu-inventarisatie verzamelde gege-
vens. En niet te vergeten het Rijksherbarium en
ook particulieren (milieugroeperingen e.d.).

* De gegevens van de provinciale milieu-inventarisatie
kunnen onder bepaalde voorwaarden door iedereen wor-
den gebruikt. Aanvragen hiervoor moeten formeel wor-
den gericht aan de Hoofdingenieur-Directeur van de
Provinciale Waterstaat van Noord-Holland, postbus 205,
2050 AE Overveen.
Een telefoontje naar bureau ecologie van P.W.S. (023-
174242) is echter voldoende om een afspraak voor een
oriënterend gesprek te maken. In dat gesprek wordt het
een en ander verteld over de opzet van de inventarisatie.
De in de gegevens geïnteresseerde persoon kan aan de
hand hiervan nagaan of de gegevens voldoende zijn voor
het doel, waarvoor hij/zij deze wil gebruiken. Vervolgens
kunnen de gegevens ingezien worden. Het is mogelijk
fotocopieën en/of computeruitdraaien van de basisgege-
vens te krijgen; de kosten hiervan worden echter wel in
rekening gebracht.
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Wilde reseda (Reseda lutea) in de
berm van een provinciale weg in
het duingebied (Foto: Sjaak van 't
Hof; diatheek PWS, bureau ecolo-
gie)

Is er nog werk voor de Noordhollandse
amateurflorist?

Uit het vorenstaande blijkt, dat de provincie
Noord-Holland in het gelukkige bezit is van een
uitgebreid floristisch gegevensbestand, dat voor het
provinciale beleid goed te gebruiken is. Ook ande-
ren (gemeenten e.d.) blijken er voor het be-
antwoorden van bepaalde vragen goed mee uit de
voeten te kunnen.
Toch zijn de toepassingsmogelijkheden niet onbe-
perkt. De beperkingen in het gebruik worden met
name opgelegd door het schaalniveau, waarop de
gegevens verzameld worden en de methodiek, die
een snelle werkwijze in het veld ten doel heeft.
Ten behoeve van het nagaan van de effecten van
beheersmaatregelen bij voorbeeld is meer gedetail-
leerde frequenter verzamelde informatie nodig. De
provinciale flora-inventarisatie registreert het voor-
komen van plantesoorten in de provincie en geeft
ook een maat aan waarin dit het geval is. Het is
echter geen vegetatiekundig onderzoek. Voor een
goed terreinbeheer is informatie over vegetatiety-
pen zeker van belang.
Terreinbeherende instanties zijn vaak dankbaar als
studenten of andere „particuliere" floristen deze
gegevens voor hen willen verzamelen.
Ook de verspreiding van bepaalde plantesoorten is
niet volledig uit de gegevens van de provinciale
milieu-inventarisatie te destilleren. Vooral soorten,
die een zeer korte levenscyclus hebben (met name
voorjaarsplanten, zoals vroegeling (Erophila ver-
na)) kunnen bij het veldwerk worden gemist. Om
een goed beeld te krijgen van het voorkomen van
deze soorten zijn de gegevens van amateurbotanici
onontbeerlijk.
Een compleet sluitend beeld van de flora van een
bepaald gebied heeft de provincie niet. De looprou-

tes dekken Noord-Holland niet voor 100%. Plaatse-
lijke floristen kennen de plantengroei van hun
woonomgeving vaak als de inhoud van hun broek-
zak. Hun kennis is van onschatbare waarde om
(overheids)instanties te overtuigen van het belang
om bepaalde terreinen te behouden of op een juiste
wijze te beheren. De provinciale milieu-inventari-
satie beperkt zich tot het vastleggen van gegevens
over het voorkomen van plantesoorten in het lande-
lijke gebied. Bebouwde kommen, met uitzondering
van enkele typerende milieus zoals wallekanten,
worden in principe niet geïnventariseerd. Braaklig-
gende terreinen e.d. kunnen echter uit botanisch
oogpunt zeer belangwekkend zijn. Het inventarise-
ren van deze objecten door bijvoorbeeld KNNV-ers is
dan ook van groot belang als aanvulling op het
provinciale gegevensbestand.
Kortom, er is voor de Noordhollandse amateursbo-
tanicus nog voldoende veldwerk te verrichten. De
provinciale oecologen zijn uiteraard nieuwsgierig
naar de resultaten hiervan. Hoe completer het
beeld van de flora en vegetatie van Noord-Holland
is, des te beter kan de oecologie in het provinciale
beleid worden ingebracht.

Adres van de schrijver:
Provinciale Waterstaat van Noord-Holland,

bureau ecologie,
Postbus 205,

2050 AE Overveen
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Provinciale Waterstaat van Noord-Holland. Ver-
slag proefjaar 1978 en voortgangsverslagen 1980,
1981, 1982, 1983.
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Landelijke Jongeren

In het vorige nummer van Natura trof u op de LJ-
pagina een natuurstudie-onderwerp, namelijk een
artikeltje over voorjaarspaddestoelen. Ook voor
natuurbescherming bestaat binnen de LJ voldoende
belangstelling, daarom treft u in dit nummer een
bijdrage die natuurbescherming als onderwerp
heeft.

Een veranderde visie bij natuurbeschermers?

Natuurbeschermers probeerden lange tijd mensen
te weren uit de door hen gekoesterde gebieden. De
natuur was van de natuurbeschermers, de rest van
Nederland van iedereen. Dit beleid lijkt voorgoed
voorbij. De 250.000 leden van Natuurmonumenten
vinden het een vanzelfsprekende zaak dat de terrei-
nen van Natuurmonumenten voor iedereen toegan-
kelijk zijn, maar ook binnen de natuurbescher-
mingswereld is er sprake van een veranderde visie
op de invloed van de mens. Men is de door de
menselijke aktiviteit beïnvloede terreinen, zoals ak-
kers en weiden steeds positiever gaan waarderen.
Dit heeft niet alleen invloed gehad op het aankoop-
beleid, maar ook op het binnen de traditionele na-
tuurterreinen gevoerde beheer. Dat menselijke in-
vloed op sommige terreinen zelfs noodzakelijk is
kwam enige tijd geleden tot uiting op een lezingen-
dag over het zeedorpenlandschap.
Tot het begin van de zeventiger jaren rustte er een
taboe op het ingrijpen in de natuurlijke ontwikke-
lingen in de natuurgebieden. Slechts enkele eigen-
zinnige terreinbeheerders weken van deze stelregel

af en pasten op kleine schaal maatregelen toe als
maaien, kappen en afplaggen. Ze wisten met derge-
lijke maatregelen soms opzienbarende resultaten te
bereiken; met wilgen dichtgegroeide duinvalleien
ontwikkelden zich na kappen en maaien tot de soor-
tenrijke valleien zoals men die van vroeger her-
innerde. Ook afplaggen bleek een dankbare maat-
regel. Vaak resulteerde afplaggen in een begroeiing
waarbij zelfs de meest fervente florist, en daaronder
waren de grootste tegenstanders van ingrepen te
vinden, op de knieën ging vanwege de zeldzame
mini-plantjes die op dergelijke plekken kunnen
voorkomen. Bovengenoemde maatregelen waren
vaak vergelijkbaar met de ingrepen die in het verle-
den door de plaatselijke bevolking werden uitge-
voerd. Tegenwoordig worden ook grootschaliger
maatregelen toegepast in de natuurgebieden. Men
moet dan ook niet gek opkijken als men tractoren of
koeien in een natuurgebied tegenkomt.
De veranderde houding van de natuurbeschermers
heeft gevolgen gehad die in meerdere opzichten
grensoverschrijdend genoemd mogen worden.
Enerzijds is de belangstelling voor het agrarisch
gebied groter geworden, anderzijds is men zich
meer gaan interesseren voor de historische aspec-
ten; welke invloeden oefende de mens vroeger uit
op de natuurgebieden.

Zeedorpenlandschap

Welke gevolgen hadden menselijke aktiviteiten
vroeger op de natuurgebieden?

Duinen bij Egmond
(foto: A. L. J. van Uzendoorn)
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Het antwoord op deze vraag is niet alleen van be-
lang om iets te weten te komen over de ontstaansge-
schiedenis van de natuurterreinen, maar kan tevens
inzicht geven in het op dit moment gewenste be-
heer. Langzaam groeit het besef dat verschillende
delen van de natuurgebieden onder verschillende
invloed hebben gestaan. Zo waren er vroeger in de
duinen plekken waar netten werden geboet of waar
aardappelen werden verbouwd naast hele delen
waar nooit iemand kwam. De natuurbeschermers
zijn tot nu toe aan deze verschillen voorbijgegaan
en hebben de terreinen „als geheel" beheerd.
Dat hierdoor interessante stukjes verloren zijn ge-
gaan kwam recent tot uiting op een lezingendag
over het zeedorpenlandschap.
Het zeedorpenlandschap wordt gekarakteriseerd
door een beperkte mate van menselijke beïnvloe-
ding. Voorbeelden hiervan zijn betreding, bewei-
ding of andere kleinschalige agrarische aktiviteiten.

Ten gevolge van deze invloed is er een afwisseling
van klein schrale weitjes, akkertjes en bosjes ont-
staan. De vogelbevolking ter plekke is kenmerkend
voor een kleinschalig, afwisselend landschap; soor-
ten als roodborsttapuit, en geelgors komen er meer
voor dan elders in de duinen. De betreding en de
geringe bemesting zorgen tevens voor een specifie-
ke plantengroei waarvoor wondklaver en nachtsile-
ne bijvoorbeeld kenmerkend zijn.
Het weer open stellen van dergelijke terreinen zou
zowel uit natuurbeschermingsoogpunt, als voor de
betrokkenheid van de plaatselijke bevolking een
goede zaak zijn. Wellicht geldt dit ook op vele ande-
re plaatsen waar met het plaatsen van het natuurbe-
schermingshek de lokale bewoners werden buiten-
gesloten. Het woord is aan de natuurbeschermers.

Martien Janssen

Wegbermen goed voor insekten

Het beheer van onze wegbermen, spoorwegtaluds,
oevers van kanalen, enz., wordt de laatste jaren
weer in een goede richting gewijzigd. Dit is niet in
de laatste plaats te danken aan het werk van prof.
dr. P. Zonderwijk uit Wageningen, die in intensief
contact met de beherende instanties ingang wist te
vinden voor zijn vele argumenten voor een ander,
beter beheer. Beter in de zin van, op den duur,
goedkoper voor de beherende instantie, beter ook
(vooral) in natuurwetenschappelijk opzicht. Door
een ander maairegime - minder frequent en met
afvoeren van het maaisel - kan na verloop van tijd

verschraling optreden en de zo gewaardeerde diver-
siteit in de vegetatie toenemen. Men was bang voor
verruiging en verwildering van de bermen, maar
zorgde door het onbegrepen gebruik van moderne
maaiapparatuur voor een voortdurende bemesting
en snelle kringloop van de organische stof. Het gaat
hier naar schatting om 50.000 ha aan bermen, dus
een verbetering heeft wel gevolgen voor een groot
gebied.
Het ongebreideld spuiten met onkruidbestrijdings-
middelen is gelukkig niet meer toegestaan. Naast de
extra bemesting die deze behandeling betekende en

Atalanta
(foto: A. L. J. van Uzendoorn)

170



de directe verarming van de vegetatie, had het stel-
lig ook een grote nadelige invloed op de fauna van
de ongewervelden. Wegkanten zijn natuurlijk maar
wegkanten en geen natuurreservaten, maar een wat
gevarieerde, kruidenrijke vegetatie is natuurlijk al-
tijd beter voor insekten dan een vele malen per jaar
kaal geklepelde strook met vrijwel uitsluitend gras.
Men werkt nu toe naar een situatie waar op schrale
gronden maar één maal per jaar en op voedselrijke
gronden twee maal per jaar gemaaid wordt met een
machine, waarmee het maaisel goed kan worden
afgevoerd. Bij één maaibeurt zal dat vrij laat in de
zomer gebeuren, dus na de bloei van het merendeel
van de kruiden. Dat zal de bloembezoekende insek-
ten ten goede komen, en wat dat betreft is men dus
op de goede weg. Maar bloembezoek is niet alles.
De larvale ontwikkeling van veel insekten speelt
zich eveneens af op de vegetatie. De voedselplant
moet lang genoeg aanwezig zijn voor een rups om
het popstadium te kunnen bereiken. De larven van
sommige soorten zijn bijvoorbeeld afhankelijk van
voldoende bladluizen. Daarom is het stellig een
winstpunt dat het tijdstip van maaien naar verder in
het jaar verschuift. Zo zijn er eindeloos veel relaties
tussen insekten onderling. Hoe gevarieerder de ve-
getatie en hoe meer kans die krijgt, hoe meer kan-
sen ook de insekten krijgen en alles wat weer van
die insekten afhankelijk is.

Naast het lang aanwezig zijn van voedsel (plant en
dier) moeten we ook nog denken aan de mogelijk-
heden van overwinteren, zodat de cyclus met succes
voltooid kan worden. Of er nu als ei, larve, pop of
imago overwinterd wordt, er moet in ieder geval
aan de ruimtelijke voorwaarden worden voldaan:
zaaddozen, holle stengels (van braam bijvoor-
beeld), bloemhoofdjesen dichtgesponnen bladeren
bieden onderdak. De populaties van diverse soor-
ten zullen er wél bij varen, wanneer plaatselijk eens
wat van dergelijke plantedelen blijft staan. Dat kan
bereikt worden door niet ieder jaar alles te maaien,
maar hier en daar eens een rand te laten staan. Dat
stuk kan dan het volgend jaar weer gewoon mee
gemaaid worden, terwijl dan weer eens een ander
stuk ontzien wordt. Dat kan het beste allemaal
kleinschalig gebeuren: een pluk hier, een rand daar,
een strook langs braamstruweel of struiken en heg-
gen laten staan. Vooral dat laatste is van belang
omdat in die overgang van kruidenlaag naar strui-
ken een zoomvegetatie moet ontstaan, waarin in-
sekten altijd in grote variatie voorkomen. Dit type
vegetatie biedt bovendien bescherming aan vele
dieren: spinnen, hooiwagens, pissebedden, slak-
ken.
Eigenlijk zou het resultaat van gewijzigd beheer
goed gevolgd moeten worden: inventariseren en
tellingen op gezette tijden. Vooral de diversiteit zou
een goede graadmeter voor verbetering zijn. Voor-
lopig betwijfelen wij of dit allemaal haalbaar is en

Penseelkever (foto: Alfons Vaessen)

daarom geven wij de voorkeur aan het stimuleren
van bijgesteld beheer zonder speciaal begeleidend
onderzoek.
De situatie verschilt erg van plaats tot plaats en het
is daarom moeilijk algemene richtlijnen te geven.
Veel zal afhangen van de feeling van de plaatselijke
beheerders en van de voorlichting die wordt gege-
ven. Door het Ministerie van Landbouw en Visserij
zijn aan prof. Zohderwijk een drietal voorlichters
toegevoegd, die kosteloos om advies kunnen wor-
den gevraagd (Adviesgroep voor Vegetatiebeheef).
We zijn duidelijk op de goede weg en met een
beetje verder denken en bijsturen kan het voordeel
nog vergroot worden.

Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot:
de Adviesgroep Vegetatiebeheer, Bornsesteeg 69,
6708 PD Wageningen, tel. 08370-84459/83524/
82175/83528 en de Commissie voor Inventarisatie en
Natuurbescherming van de Nederlandse Entomolo-
gische Vereniging, postbus 9517, 2300 RA Leiden,
tel. 071-143844.

Friese Wouden. Te huur stijlvol gerest, boerderijtje (7
pers.) en gastenverblijf (5 pers.). Ideaal voor natuurliefh.,
rustig gelegen aan vis- en vaarw. nabij de bossen van
Beetsterzwaag, voorzien van alle denkbare comfort:
sauna, relaxruimte, 3 douches, cv, openhaard, zwem- en
vissteiger, bloementuin op het zuiden, ruime terrassen,
volledige privacy. Inrichting in stijl. Zeer geschikt om tot
rust te komen. Prijzen vanaf ƒ 210,- /midweek en
ƒ 350,-/week. Voor inl. en uitgebreide brochure 02208-
94555.
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Herminium

door H. Dekker

', Het gebeurt niet vaak dat de vondst van een wilde
orchidee de krant haalt. Toch konden de krantenle-

zers van Noord-Nederland op 1 september 1984 in
het Nieuwsblad van het Noorden lezen dat de ho-
ningorchis, ofte wel herminium, in de Lauwerszee-
polder was gevonden. In deze tijd waarin meer over
achteruitgang dan vooruitgang van planten wordt
gesproken, is de vondst van zo'n zeldzame plant
inderdaad opmerkelijk. Tegenwoordig is hermi-
nium- slechts bekend van Voorne (in 1984 nog
bloeiend aangetroffen, helaas niet in 1985), het
Noord-Hollands Duinreservaat (in 1985 nog 6
plantjes), Schiermonnikoog en dus de Lauwers-
meerpolder. Gelukkig is herminium op Schiermon-
mkóog nog op meerdere plaatsen te vinden en vol-
gens een waarnemer op het eiland was er in 1985
sprake van een explosie.

Vanouds kwam herminium in de duinen voor.
Daarnaast werd zij op kalkgraslanden in Zuid-Lim-
burg gevonden. In de duinen is de soort vrijwel
verdwenen ten gevolge van zowel ontwatering als
het natter worden van zijn groeiplaatsen. In Zuid-
Limburg is herminium voor het laatst gemeld in
1960. De achteruitgang is hier onder meer te wijten
aan het afgraven en het veranderend agrarisch ge-
bruik van de graslanden waar de planten voorkwa-
men.
Ook in het buitenland is de soort achteruitgegaan.
Vele kalkgraslanden worden namelijk niet meer
gebruikt voor het weiden van vee en het winnen van
hooi. Hierdoor verandert de vegetatie van samen-
stelling en groeit het grasland langzaam met strui-
ken dicht. Plaatselijk kan herminium nog gevonden
worden in Zuid-Engeland, Oost-Denemarken,
zuidelijk Noorwegen en Zweden, Midden- en Oost-
Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk,
Noord-Italië, Noórd-Polen, Roemenië, West-Rus-
land en plaatselijk in Finland, Joegoslavië en de
Kaukasus.
Herminium is de Europese vertegenwoordiger van
een vrij klein geslacht met een hoofdzakelijk Aziati-
sche verspreiding. Er zijn ongeveer twintig soorten
bekend. De Europese herminium is tussen de 5 en
25 cm hoog, heeft 2 tot 4 lancetvormige tot eironde
bladeren en een rijkbloemige aar. De bloemetjes
zijn klein, ongeveer 5 mm lang, geelachtig van kleur
en enigszins naar honing ruikend. Door zijn geringe
grootte en zijn geelachtige kleur valt het plantje
vaak niet tussen de overige vegetatie op.
Op kalkgraslanden is herminium typerend voor een
vochtige variant van het verbond der droge kalk-
graslanden, het Mesobromion. Hierin komen onder
meer voor zeegroene zegge, geelhartje, kruipend
stalkruid, kleine ratelaar en Duitse gentiaan. In de
duinen wordt de soort gevonden in vrij vochtige
duinvalleien. Hij komt voor in een enigszins droge
variant van Knopbies-verbond (Caricion davallia-
nae) en wordt dan begeleid door parnassia, sierlijk
vetmuur, moeraswespenorchis, knopbies e.d. An-
dere groeiplaatsen zijn onder meer kalkrijke moe-
rassen, bergweiden, hangvenen en bomtrechters.
In het zuiden bloeit herminium in juni, in het noor-
den kan hij tot begin september gevonden worden.
Op Schiermonnikoog heb ik de soort herhaaldelijk
medio augustus fraai zien bloeien.
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Uit het bovenstaande is duidelijk te merken dat er
niet veel hoeft te gebeuren of herminium is uit Ne-
derland verdwenen. Alleen op Schier staat zij er
redelijk voor. Nieuwe vondsten blijven mogelijk,
dat blijkt uit de vondst in de Lauwersmeerpolder.
Recent schijnt de soort in Zeeland gevonden te zijn;
een bevestiging is echter nog niet bekend. Door
gericht beheer is het misschien mogelijk geschikte
groeiplaatsen te creëren, bij voorbeeld door het
afplaggen van delen van vochtige duinvalleien en
het weer geschikt maken voor begrazing van kalk-
graslanden. Hopelijk blijft de fraaie orchidee op
deze manier voor Nederland behouden.

Adres van de schrijver:
Mortonhof 42,

7908 AP Hoogeveen
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Met Pasen op Schiermonnikoog

door Jan en Ina Marbus

De waddeneilanden zijn een aantrekkelijke ver-
blijfplaats voor een natuurliefhebber. Dat geldt
voor alle seizoenen. Ieder jaargetijde heeft zijn ei-
gen bekoring zoals ook de eilanden elk dat eigene
bezitten.
Een paasvakantie in het voorjaar levert soms het
hele pakket weersverschijnselen op dat de lente als
overgangsseizoen in petto heeft: van warme dagen
tot natte sneeuw. Een vroege Pasen op een eiland
na een koude winter brengt dan nog een extra hoe-
veelheid koude lucht en kans op zeedamp met zich
mee.
Er bloeiden dan ook weinig planten. We vonden
muur en klein hoefblad in bloei. Het gras in de
polder kleurde al wat groen, maar buitendijks was
alles nog dor en bruin.
Toch waren er op botanisch gebied wel aardige
ontdekkingen te doen. Dank zij het veldbiologie-
symposium van de L J geattendeerd op het judas-

oor, gingen we wat vlierstruiken langs en waarach-
tig: we vonden zeer veel fraaie exemplaren, over de
totale lengte van het eiland voorkomend, van paal 4
tot 14.
En . . . al speurend vallen dan ook andere organis-
men op zoals een gekraagde aardster en vele korst-
mossen als epifiet, dus op het hout groeiend.
Die korstmossen verdienen meer aandacht. Een
recente avond (van de plantenwerkgroep in onze
afdeling) gewijd aan die groep stimuleerde het ge-
richt kijken. Op Schier vonden we hier en daar mooi
uitgegroeide polletjes korstmos op de grond of op
de bomen. Vooral oude berkestammen tot ander-
halve meter hoogte en stronken bevatten mooie
exemplaren. We ontdekten zelf een baardmos van
vier cm lengte!
Natuurlijk hebben we ook gevogeld; we gingen op
zoek naar nog achtergebleven wintergasten en vroe-
ge zomervogels. Er zaten nog volop rot- en brand-

De Oosterkwelder
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ganzen op het eiland. De eerste waren iets minder
schuw dan de laatste; ze graasden regelmatig in de
polder.
Veel exemplaren waren, vanwege onderzoek door
het RIN, van kleurringen voorzien. Enige ringafle-
zingen doen is een aardige en nuttige bezigheid.
Tussen de brandganzen en scholeksters zaten óók
enkele geringde exemplaren. De laatste hadden rin-
gen in diverse kleurcombinaties (ze waren in Zee-
land geringd).
Een roodhalsgans liet zich de hele week tussen de
brandganzen bewonderen. We vroegen ons af wat
die beesten nog te vreten hadden op die dorre kwel-
der en strandvlakte . . .
Voedselgebrek en kou bleken bij informatie ook de
oorzaak van de sterfte onder de pijlstaarten. De
vele dode vogels waren het restje van een groep die
pas arriveerde toen er al ijs lag! De met spoed
gehakte bijten mochten niet baten!
Maar er was toch ook al voorjaarstrek! We zagen
tjiftjaf, zwarte roodstaart, rouwkwikstaart en ver
weg, in de verlatenheid bij het Willemsduin, een
uitgeput vuurgoudhaantje (dat tot op 1 meter te
benaderen was!)tussen de helmpollen. Op iets gro-
tere afstand, maar prachtig te observeren, cirkelde
een rode wouw een half uur lang boven onze
hoofden.
Een bezoekje aan de „Centrale", een bezoekers-
centrum in de oude elektriciteitscentrale van het
eiland, is altijd de moeite waard. Vooral de panelen
over het werk van de studenten in het Biologisch
Station geven leuke details, zoals b.v. over de
springstaarten. Daarvan blijken er zo'n 20.000 op
lm2 voor te komen.
De leeshoek daar zou nog verrijkt kunnen worden
met WM nr. 95: (De vogels van Schiermonnikoog)
en de convocaties van de afdelingen Leeuwarden en

Verkleumd goudhaantje bij het Willemsduin

Groningen, want Schier blijft vooral het eiland van
de Groningers, 't Is ook maar een kleine oversteek.
De boottocht duurt slechts drie kwartier. Misschien
daarom ook dat er op Schiermonnikoog glasbakken
staan! Men verzamelt er zelfs oud papier; we zagen
een flinke vrachtauto vol!
Op welk Waddeneiland zijn ze nog meer zo milieu-
vriendelijk bezig?

Adres van de schrijvers:
Lijndraaier 103,
1625 ZR Hoorn

Ilustraties: Ina Marbus
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17325 (na zes uur).
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Oude Gracht 237

Met deze aanhef is al enige keren in Natura aan-
dacht gevraagd voor „het pand" van de KNNV in
Utrecht. Nu wordt hierop nader ingegaan.
Al enige tijd werd door het hoofdbestuur gezocht
naar een centraal adres voor de vereniging: een
adres waarop vergaderd zou kunnen worden, waar
de administratie ondergebracht zou kunnen worden
en waar de Stichting Uitgeverij zich meer zou kun-
nen ontplooien. Toen zich aan het begin van dit jaar
voor de Uitgeverij een mogelijkheid aandiende in
Utrecht een gedeelte van een oud grachtenpand te
huren, werd na intensief overleg met het hoofdbe-
stuur besloten tot de huur van het pand Oude
Gracht 237.
Beide partijen zouden elk de helft van de kosten
voor hun rekening nemen.
Dank zij hulp van enige KNNV-(st)ers uit verschil-
lende delen van het land werd het verwaarloosde
interieur van het (van buiten mooi gerestaureerde)
pand aangepast aan de eisen die de KNNV en de
Uitgeverij er voorlopig aan stelden. Enige subsidies
hebben inrichting met tafels, stoelen, schappen
voor tijdschriften en boeken, bureaus, enz. moge-
lijk gemaakt. Ook kopjes en allerlei kleingoed zijn
aangeschaft, zodat nu met aktiviteiten is gestart.

Oude Gracht 237 (foto: Otto Coops)
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Het pand omvat aan de straatkant een flinke ruimte
die gebruikt kan worden voor vergaderingen en
voor de verkoop van uitgaven van de Stichting Uit-
geverij en van KNNV-artikelen.
In de kelder is ruimte voor opslag, er zijn een keu-
kentje, toilet, garderobe. In het achtergedeelte van
het pand bevinden zich gelijkvloers en op de eerste
verdieping twee vertrekken bestemd voor de uitge-
verij voor opslag, inpakken, verzending en admini-
stratie.
Inmiddels is een Beheerscommisie als commissie
van bijstand van het hoofdbestuur ingesteld, die
zoveel mogelijk aktiviteiten in het pand wil stimule-
ren.
Hierbij wordt gedacht aan:
- Het openstellen van de winkel met hulp van vrij-

willigers uit Utrecht en omgeving. Voorlopig is de
winkel elke donderdagmiddag open van 14.00-
17.00 uur. Iedere KNNV-er, maar ook elke ande-
re belangstellende kan dan een kijkje komen ne-
men, uitgaven inkijken, tijdschriften inzien, arti-
kelen van uitgeverij en KNNV kopen.
Het is te hopen, dat in de toekomst zich meer
vrijwilligers melden om te helpen, zodat de win-
kel vaker open kan zijn.

- Het houden van bijeenkomsten en vergaderingen
van afdelingen, gewesten, commissies, werkgroe-
pen, enz. Afspraken hiervoor kunnen tijdens de
openingstijden van de winkel óf met de beheers-
commissie (waarin mw. E. J. Coops-Booij voor
het hoofdbestuur zitting heeft) worden gemaakt.

- Het gebruik van de ruimte voor exposities: ge-
dacht wordt aan de resultaten van de fotowed-
strijd, die dit voorjaar is uitgeschreven door de
Kadercommissie; maar ook aan kunstuitingen
(schilderijen, tekeningen, foto's enz.) van
KNNV-ers.

Om alle leden van de KNNV die na dit alles nieuws-
gierig zijn geworden, in de gelegenheid te stellen
kennis te maken met ons pand (onze „veldwin-
kel"), houden we woensdag 24 tot en met zaterdag
27 september a.s. OPEN HUIS, dagelijks van 10.00
tot 17.00 uur (donderdag 26 september tot 21.00
uur).
In die week zal ook de officiële opening plaatsvin-
den, en zal een nieuwe uitgave van de Stichting
Uitgeverij verschijnen.
Meer informatie over deze derde week in septem-
ber leest u in de Natura van september. Noteert u in
elk geval nu alvast de genoemde data in uw agenda!
Het volledige adres luidt:

Oude Gracht 237
3511 NK Utrecht

telefoon 030-31479
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Mededelingen

Aankondiging KNNV-natuurstudiedag

Nog een kleine drie maanden en dan is het zover: de
eerste echte KNNV-Natuurstudiedag. Op 4 oktober
a.s. worden alle KNNVers verwacht in het Interna-
tionaal Agrarisch Centrum, Lawickse Allee 11 te
Wageningen. Er is een grote informatiemarkt, die
vanaf 9.30 u geopend is en verder een aantal lezin-
gen, waarvan de eerste begint om 10.30 u.
Het centrale thema van de dag is, zoals de naam al
zegt, natuurstudie: het doen van onderzoek. De
lezingen geven onder andere een overzicht van de
mogelijkheden en onmogelijkheden van een aantal
vormen van onderzoek, geïllustreerd met voorbeel-
den uit de praktijk. Op de informatiemarkt kunt u
terecht voor meer gerichte informatie over moge-
lijkheden voor onderzoek, materialen, methoden.
U kunt er ook met vragen terecht.
Op deze informatiemarkt zullen enkele afdelingen
en landelijke werkgroepen van de KNNV, alsmede
enkele verenigingen en instellingen die landelijk
onderzoek coördineren, aanwezig zijn.
Tevens zullen op enkele stands literatuur en mate-
rialen te bezichtigen (en te koop) zijn.

Vervolg van pagina 176

Vanaf het NS-station is deze route aan te bevelen: in
Hoog-Catharijne door het Godebaldkwartier, bui-
ten na het afgaan van de trap links, Catharijnesingel
(2 x stoplichten) oversteken, rechtdoor lopen en
rechtsaf op de Mariaplaats, linksaf Zadelstraat
(recht tegenover de dom) ingaan, rechtsaf Lijn-
markt, die overgaat in Oude Gracht, aan de rech-
terhand is nummer 237. (In totaal ± 10 minuten).

Kortom een dag die u niet mag missen. Wij ver-
wachten toch in ieder geval een afvaardiging van
alle afdelingen en werkgroepen van de KNNV, aan-
gevuld door minstens evenveel andere geïnteres-
seerden.
Tot ziens op 4 oktober in Wageningen!

Namens de organisatoren:
Klaas Kaag,

Frans van Mierisstraat 64,
1071 RW Amsterdam

Landelijke excursie

Wandeling van Hulshorst naar Nunspeet langs de
Hierdense beek en door de stuifzanden van Huls-
horst.
In het vorige nummer van Natura heeft u een be-
schrijving van de landelijke excursie, te houden op
zondag 7 september 1986 aangetroffen. Hier volgen
enkele mededelingen voor de deelnemers aan die
excursie.
Automobilisten doen er goed aan om voor tien uur
naar Nunspeet te rijden. Goede parkeermogelijk-
heid op en nabij het stationsterrein. De trein ver-
trekt om 10.12 uur naar Hulshorst.
Reizigers uit het noorden kunnen in de trein, die om
09.53 uur uit Zwolle vertrekt, blijven zitten. Aan-
komst Hulshorst 10.17 uur. Treinreizigers uit het
zuiden stappen om 10.16 uur in Hulshorst uit, als zij
in de trein van 09.49 uur uit Amersfoort zijn inge-
stapt. De treinen uit Nunspeet - en dat geldt voor de
terugreis naar huis - vertrekken om het half uur
naar het zuiden en naar het noorden.
De excursie-deelnemers verzamelen in het nabij het
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Van het hoofdbestuur

Soms vergaderen we, in een hoofdbestuursvergade-
ring, met een „commissie van bijstand", hetzij om
problemen of vragen te bespreken, die gerezen zij n,
hetzij om het contact te onderhouden. Deze com-
missies hebben een speciale taak gekregen, een on-
derdeel van het hoofdbestuurswerk, dat te veel-
omvattend is. Het wordt daarom overgedragen aan
een zogenaamde Commissie van Bijstand van het
Hoofdbestuur. De taak zit in de naam vervat: AKC
(de Algemene Kampeer Commissie), de ARC zorgt
voor de reisaangelegenheden, de Redactiecommis-
sie voor Natura, de Kadercommissie, de commissie
voor het BWO.
Zeer recent is daar bijgekomen de Beheerscommis-
sie Oude Gracht 237. In elke commissie zit een lid
van het hoofdbestuur als verbindende schakel.
De kadercommissie tracht het kader in de KNNV te
verstevigen (dus het geheel aan mogelijke en feite-
lijke bestuurders en excursieleiders). Een week-end
met een bepaald thema zal de deelnemers meer
kennis, en daardoor een steuntje, kunnen geven.
Diverse onderwerpen zijn al aan bod geweest, dit
jaar „bladmossen". Tevens organiseert de kader-
commissie in 1986 de foto- en tekenactie (leest u

daarvoor nog eens de aankondiging in het maart-
nummer van Natura).
Voor de hoofdbestuursvergaderingvan 7 mei jl. was
het BWO uitgenodigd, om eens van gedachten te
wisselen.
De Commissie voor het Biologisch Werkkamp voor
het Onderwijs organiseert elk jaar een kamp voor
leerkrachten, begeleiders van jeugdgroepen en stu-
denten van onderwijsopleidingen. De bedoeling is,
de cursisten kennis te laten maken met de flora en
fauna in Nederland, in een zeer ruime opvatting, en
bovendien hóe de opgedane kennis toe te passen in
eigen werkomgeving.
Men hanteert een 3-jaars cyclus: de kampen worden
afwisselend in 3 verschillende landschappen gehou-
den (land-water-zee) en in principe mogen de deel-
nemers ook maximaal 3 keer meedoen.
Twee hoofdbestuursleden zullen een dag in het
kamp meemaken, om van onze kant meer inzicht in
het werk van de commissie te krijgen, want eigen-
lijk weten we te weinig van dit belangrijke stuk
werk.

Jan Luit, 2e secretaris

Vervolg van Landelijke excursie, pagina 177
station Hulshorst gelegen restaurant, waar een in-
deling in groepen gemaakt wordt. De afdelingen
van het Gewest IJsselstreek zullen voldoende ex-
cursieleiders op de been brengen.
Schriftelijke aanmelding voor deze excursie is daar-
om dringend gewenst. Schrijf aan: Dik Koopmans,
Bongerdplein 1, 8162 AW Epe.

Emergency

In het onderschrift van figuur 4 bij het artikel van J.
van Tol (mei 1986, p. 101) is een opmerkelijk foutje
geslopen. De afgebeelde val heet een „emergence
trap" (waarvoor ik geen goed Nederlands woord
weet). „Emergency traps" zouden overigens zeker
in een bestaande behoefte kunnen voorzien. JvT

Een unieke kans gemist?

Bericht van de ARC
In het mei-nummer van Natura werden 2 herfstrei-
zen aangekondigd:
Reis H. Vlieland, ma 22 t/m vrij 26 sept.
(prijs inclusief kosten veerboot)
Reis I. Grundhof (Luxemburg, za 11 t/m vrij 17 okt.
Door de late verschijning van die Natura was de
inschrijvingstermijn erg kort. Voor beide reizen
kunt U zich nog opgeven, graag zo spoedig moge-
lijk, uiterlijk tot 31 juli. Zie voor verdere gegevens
de genoemde Natura, blz. 111.

Denk aan het inzenden voor onze Foto- en Tekenac-
tie '86.
Zie Natura maart 86, blz. 51. Aalscholver (tek.: M. J. C. Kolvoort)
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Waarnemingen en reacties van lezers

Eén aalscholver en drie schapen

Als ik die middag terugfiets naar Opperdoes, na een
bezoek aan het Egboetswater, duikt hij plotseling
naast me op in de sloot: een aalscholver. Eén blik
naar mij en weg is hij weer, onder water. Doodstil
blijf ik staan en wat er dan gebeurt maakt me spra-
keloos. Na enige seconden duikt hij weer op aan het
eind van de sloot, waar deze een bocht maakt om
het weiland heen. Moeizaam klimt hij de kant op. In
de hoek van het weiland installeert hij zich, zijn
vleugels wijd uitgespreid om ze te laten drogen.
Niet ver van hem grazen drie schapen.
Een beetje wezenloos kijken ze naar de vreemde
gast en langzaam beginnen ze zijn kant uit te lopen.
Dicht bij hem blijven ze staan en kijken nog eens.
Eén van hen trekt de stoute schoenen aan, loopt
naar de aalscholver, ruikt even aan een van de vleu-
gels en begint er aan te likken. De aalscholver ver-
roert zich niet. Het tweede schaap loopt naar de
andere vleugel en begint déze af te likken. De aal-
scholver laat ze rustig hun gang gaan.
Na een poosje gaan de schapen liggen, bij elke
vleugel een. Nu komt schaap nummer drie in bewe-
ging. Langzaam loopt hij op de aalscholver toe,
blijft vlak voor hem staan en ruikt aan zijn snavel.
Dit is voor de vogel te veel van het goede. Hij haalt
met zijn snavel flink uit naar het schaap dat zich
verschrikt omdraait en ook maar gaat liggen.
De zon schijnt, de lucht is blauw en . . . mijn dag is
goed.

Jannie Willemsen
Uit het blad van de KN NV-afdeling Hoorn,'West-

Friesland

Afgebeten bloemknoppen (1)

Naar aanleiding van de korte mededeling in „Natu-
ra" 83 (3):75 over afgebeten bloemknoppen wil ik
even berichten dat ik mij herinner dat over dit on-
derwerp ook reeds vroeger in „Natura" is gepubli-
ceerd. Ik meen in de jaren vijftig, misschien al iets
eerder. Toentertijd heb ik in „Natura" ook mijn
waarnemingen hierover beschreven. Helaas kan ik
het nu niet zo gauw meer terugvinden.
Wat betreft huismussen heb ik wel ervaren dat deze
vogelsoort in het vroege voorjaar, als de knoppen
gaan zwellen en uitkomen, vanuit hun broedgebie-
den in de steden en grote plaatsen naar de randen
van die steden komen en ook parken gaan bezoeken
en zich daar gaan bezighouden met bloem- en blad-
knoppen. En dat is dan zo omstreeks deze tijd van

het jaar. Wij zagen dat niet alleen in Hilversum toen
wij daar nog woonden, maar nu ook in Baarn. Het
aanpikken van gele crocusbloempjes heb ik echter
de laatste tientallen jaren niet meer waargenomen.
Soms heb ik wel eens huismussen „uit baldadig-
heid" bloemetjes zien plukken. Die lieten ze dan
liggen. Spreeuwen doen dat ook wel eens.
Door sommige auteurs is wel eens de gedachte ge-
opperd van een gebrek aan bepaalde vitaminen in
het voorjaar. Ik weet niet of de oplossing daarin
gezocht moet worden.

Jaap Taapken,
Bilderdijklaan 25,

3743 HR Baarn

Afgebeten bloemknoppen (2)

Met belangstelling hebben wij het berichtje „Afge-
beten bloemknoppen" in Natura (3) 1986 gelezen.
Het project Ecologische en Economische Betekenis
van Vogels is reeds jaren doende met het opsporen
van „schade-gegevens" veroorzaakt door vogels.
Het doel hiervan is o.a. om adviezen op te stellen
inzake ecologisch verantwoorde preventie van eco-
nomisch nadeel door vogels. Een en ander is afge-
leid van de EG-Vogelrichtlijn (79/409/EEG).
In de literatuur wordt wel meer gewezen op het
consumeren van bloemen in het voorjaar door vo-
gels. In veel gevallen wordt als mogelijke reden
opgegeven: eiwittekorten/tekorten aan vitaminen
aanvullen.
Ons is enig serieus onderzoek op dit gebied niet
bekend. In dit verband is het wellicht toch interes-
sant om enige privé-ervaringen van ondergeteken-
de te vermelden. In onze tuin is veel plaats voor
allerlei inheemse planten ingeruimd. De langslig-
gende tuintjes van de buren vormen het klassieke
patroon met veel cultuurgewassen en een open bo-
dem. „Wilde" planten groeien er niet, dat is in de
ogen van de eigenaars „onkruid".
Ondanks het feit, dat mijn tuin het gehele jaar door
rijk is aan vogels is nog nooit „schade" opgetreden.
Met opzet geplante gele crocussen worden door
huismussen met rust gelaten. Zelfs bij wijze van
experiment gestrooid graszaad! Inplaats van crocus-
sen pikken de huismussen aan het „hart" van made-
liefjes. Zeker in het voorjaar zijn deze rijkelijk
voorhanden. Het zogenaamde vraatbeeld is ty-
pisch. Een deel van de bloemblaadjes zijn wegge-
pikt, daarna wordt het bloemhoofdje grotendeels
opgepeuzeld. Het pikken van bladknoppen van
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Zilvermeeuw (tek.: M. J. C. Kolvoort)

de tuin halen. Elders in de overgecultiveerde tuinen
is immers niet veel van dat alles te vinden!
Om terug te komen op de mogelijkheid van tekor-
ten in de voeding bij het pikken aan bloemen: waar-
schijnlijk is dat altijd wel zo in het voorjaar. Er is
immers gedurende lange tijd vaak weinig verschei-
denheid in voedsel te vinden. Maar als de omgeving
waar de vogels leven schaars is aan , ,produkten" die
in hun behoeften kunnen voorzien zal dat ongetwij-
feld invloed uitoefenen op het schadebeeld. Daarbij
speelt de dominantie van al te cultuurlijk ingerichte
tuinen en plantsoenen zeker een rol. Dat geldt niet
alleen voor bloemen maar ook voor zaaigoed.

Pierre Maréchal,
postbus 1187,

5602 BD Eindhoven

* Goudvink (Pyrrhula pyrrhula), Ecoscript
12.18N., 1982: Mondiaal Alternatief, Zandvoort.

** Spreeuw (Sturnus vulgaris), Ecoscript 12.27N.,
1982: Mondiaal Alternatief, Zandvoort.

struiken en klimplanten heeft tot resultaat dat er in
feite een vergrote uitstoeling van nieuwe takjes
plaatsvindt. Voor een siertuin is dat niet nadelig.
Spreeuwenmannetjes dragen bij het nestgedrag
bloemen aan. Deze zijn waarschijnlijk bedoeld om
het vrouwtje te stimuleren. Kennelijk stellen veel
vrouwtjes dit materiaal niet op prijs. Het wordt
door haar dikwijls uit het nest verwijderd. Het ge-
volg hiervan is, dat het mannetje wederom bloemen
aanvoert. Dit proces herhaalt zich vaak. Het is mo-
gelijk dat niet alle spreeuwen dit gedrag vertonen.
Tenslotte heb ik nog een ervaring met betrekking
tot tuinen en vogels die interessant kan zijn. Vaak
wordt gepropageerd om in het najaar of het begin
van de winter een net te spannen of te leggen over
bodembedekkers. Uiteraard gebeurt dit in onze
tuin niet. Het blad en dergelijke blijft na de val
liggen. Tijdens een week durende afwezigheid van
ondergetekende, enige jaren geleden, bleek een
groot deel van de tuin „omgesnaveld" te zijn door
merels. Veel plantedelen waren losgetrokken, an-
dere waren verplaatst. Dit gebeuren veroorzaakte
bij de in de bodem staande planten kennelijk een
uitdunningseffect. Zij ontwikkelden zich in het
voorjaar sneller en beter. Kortom, de vogels had-
den een activiteit ontplooid welke anders door eige-
naars van tuinen moet worden uitgevoerd.
Overigens, de bedoelde tuin heeft een belangrijke
plaats ingenomen voor de lokale vogelwereld. Er is
niet alleen voldoende schuilgelegenheid in verhou-
ding tot andere tuinen in de omgeving, er is ook
voedsel, er is drinkwater en badgelegenheid. Zeker
zo belangrijk is het voorjaarsgebeuren. Dan komen
vogels, soms van straten verderop, nestmateriaal uit

Merel en meeuw

Op 18 maart 1986, bij een temperatuur van 6 a 7°,
met een zuidoostenwind en heiige bewolking en af
en toe zon, bevond ik me op het strand tussen paal
48 en 49 te Heemskerk, vanaf 08.00 tot ± 09.30 's
morgens.
Afgezien van trek naar het zuiden(!) [van totaal ±
300 scholeksters, enkele kieviten, een paartje mid-
delste zaagbekken, 12 brilduikers, een paartje
smienten, 2 gewone grutto's, een paartje slobeen-
den en 5 bontbekplevieren] en trek naar het noor-
den [van 10 (gewone) wulpen], telde ik in totaal 10
trekkende mannetjesmerels {Turdus meruia), die
vanuit het westen over zee kwamen aanvliegen en
landwaarts vlogen. De dieren verschenen ongeveer
om de 5 a 10 minuten, alle solitair, op een groepje
van 3 na.
Op een gegeven moment zag ik weer een merel in de
verte boven zee aankomen, maar deze werd gegre-
pen door een zilvermeeuw (Larus argentatus), ont-
kwam, werd voor de tweede keer gepakt, ontsnapte
weer, werd voor de derde keer gevangen, nu door
een andere zilvermeeuw en zo achtereenvolgens
een keer of tien, totdat de vogel als een baksteen in
het water viel, waaruit het dier nog enige keren door
de zilvermeeuwen opgevist werd en meegevoerd als
een zwart dweiltje.
De volgende ochend was er geen mereltrek; op 20
maart weer wel, in groepjes van 1 + 18 + 1 + 5 + 1
+ 1, eveneens tussen 08.00 en 09.30 uur.

Wim Gevinga,
Jean Monnetstraat 96,
1963 KG Heemskerk
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Boekbesprekingen

De Vlinders van Friesland, uitgave
van de Fryske Akademy 1986, Dr. J.
Botkerige nr. 18, 260 blz., 22,5 x
24,8 cm, geïllustreerd, prijs ƒ 50,-,
leden en donateurs ƒ 40,-. Verkrijg-
baar bij de boekhandel en bij de
Fryske Akademy, Doelestrjitte 8, tel.
058-131414.

Op 17 maart j. l. is het eerste exem-
plaar aan de schrijver B. J. Lempke
aangeboden in de zaal „Grutte Wie-
len" van de Fryske Akademy te
Leeuwarden. De auteur gaf hierna
een overzicht van de Friese vlinder-
kunde en van de totstandkoming van
het vlinderboek. Een en ander vinden
we terug in het boek zelf in de vorm
van een inleiding.
De soorten zijn gerangschikt volgens
„De Naamlijst van de Nederlandse
Lepidoptera" («NNV-uitgave nr. 21),
eveneens geschreven door de heer
Lempke. Daar waar het nodig was
zijn de namen op recente ontwikke-
lingen afgesteld.
Er wordt van een 1300 vlindersoor-
ten (meer dan de helft van de in Ne-
derland voorkomende soorten) de
plaatsen van waarneming gegeven.
De vele duizenden gegevens zijn af-
komstig van diverse verzamelingen,
notities en inventarisatieverslagen.
Het oudste materiaal dat in het boek
is verwerkt dateert van het jaar 1854.
De jongste gegevens zijn van 1984.
Uit oogpunt van leesbaarheid zijn
aanduidingen met uurhoknummers
vermeden. Er zijn geen versprei-
dingskaartjes opgenomen. Uit het
aangeven van data blijkt duidelijk
met welke tussenpozen een soort
werd gezien. Zo is Metendothenia
atropunctana in 1897 in Warga ge-
signaleerd en pas in 1985 weer door
ondergetekende in Weststellingwerf.
Van groot belang is de extra informa-
tie over voedselkeuze, vliegtijd, zeld-
zaamheid, trek, biotoop en verbrei-
ding. Achterin het boek treffen we
een eerste register aan met Neder-
landse en Friese namen en een twee-
de met wetenschappelijke namen.
Een aantal illustraties is van goede
kwaliteit (Lycaena dispar, Cucullia
scrophulariae, Issoria lathonia) an-
dere zijn onscherp (Pararge aegeria,
Fabriciana niobe, Maculinea alcon,

Acleris variegana) of flets (Pheosia
tremula, Melanchra persicariae). Op
bladzijde 109 en 160 dient de naam
Agriopis marginaria gewijzigd te
worden in Agriopis leucophaearia.
Friesland is op dit moment de enige
provincie waarin een dergelijk boek
is uitgegeven. Het verschijnen komt
op een zeer gelukkig moment. In
november 1985 namelijk is de „Vlin-
derwerkgroep Friesland" opgericht.
Het boek betekent voor de deelne-
mers een rijke bron van gegevens.
Dat geldt overigens ook voor al die-
genen die zich op welke manier dan
ook met vlinders bezighouden. Spe-
ciaal hen wordt het boek bijzonder
aanbevolen.

Philip Zeinstra

Reader's Digest Veldgidsen voor de
natuurliefhebber:
Zoogdieren en andere landdieren
van West- en Midden-Europa;
Vlinders en andere insekten van
West- en Midden-Europa; Vissen
en andere waterdieren van West-
en Midden-Europa;
Uitg. The Reader's Digest, Amster-
dam-Brussel, 1986, ca. 300-340
pag. per deel, 19,5 x 15 cm, vele ill.
in kleur. Prijs ƒ 39,90.

Juist nu het, gelet op persberichten
en telkenmale opduikende aanbie-

dingen tegen dumpprijzen, de ge-
vestigde natuurgidsenuitgevers niet
erg voor de wind lijkt te gaan en het
aanbod aan kwalitatief goede na-
tuurgidsen zienderogen afneemt,
verrast uitgeverij The Reader's Di-
gest ons met een uitbreiding van
haar reeks Veldgidsen voor de na-
tuurliefhebber.
De thans verschenen delen over fau-
na-elementen van West- en Midden-
Europa vallen, net als de reeds in
Natura besproken deeltjes over de
wilde planten, bomen en struiken,
paddestoelen en vogels (Men zie Na-
tura 12/82, 6/83 en 11/83), op door
hun verzorgde vormgeving en aan-
trekkelijke uiterlijk. Qua opzet ver-
schillen deze falinadelen niet noe-
menswaardig . van het eerder
verschenen vogeldeel. Na een inlei-
ding, waarin o.a. de classificatie van
de behandelde diergroep(en) en het
gebruik van het boek aan de orde
komen, volgt een hoofdstuk met al-
gemene achtergrondinformatie en -
soms wel wat al te summiere - aan-
wijzingen voor het herkennen en de-
termineren van de dieren. Het over-
grote deel van deze veldgidsen
wordt ingenomen door soortbe-
schrijvingen, gelardeerd met hoofd-
stukjes over biotopen, bepaalde oe-
cologische aspecten of diergroepen
(„Overdag vliegende nachtvlin-
ders", „Waarom vleermuizen zeld-

Parende blauwtjes (foto: Ferry Siemensma)
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zamer worden" e.d.). De gidsen wor-
den afgesloten met een vaak nogal
oppervlakkig hoofdstuk over het
waarnemen en bestuderen van de
beschreven dieren en een register
met wetenschappelijke en Neder-
landse namen.
De kracht van deze veldgidsen ligt
ongetwijfeld in de rijkdom aan illus-
traties die men in deze boeken aan-
treft. Met name de fraaie aquarellen,
waarvoor een keur van goeddeels
Engelse illustrators tekende, vormen
een lust voor het oog. In meestal -
niet altijd - goed getroffen kleuren en
met een artisticiteit en een technisch
raffinement die men van de „Engelse
school" mag verwachten worden de
dieren in hun leefmilieu afgebeeld.
Detailtekeningen en een enkele -
soms net even te klein/onduidelijk
uitgevallen - foto vullen een en ander
nog aan.
Ook de vertaling en bewerking,
waarvoor per regio een aantal des-
kundigen werden aangetrokken,
maakt over het algemeen een ver-
zorgde indruk. Al kunnen er - even
afgaande op het oordeel van enkele
specialisten die wij om commentaar
verzochten - wel kanttekeningen ge-
maakt worden bij de gebruikte no-
menclatuur, de soms gezochte en
overdadig van hoofdletters voorzie-
ne Nederlandse namen (Groot
Blauwtje) of de achtergrondinforma-
tie, vergeleken met andere veldgid-

sen springt deze reeks er bepaald
niet slecht uit.
Veel bezwaarlijker is het feit, dat
deze gidsen ten aanzien van sommi-
ge behandelde diergroepen hoogst
onvolledig zijn. Dit bezwaar geldt
nog het minste de zoogdieren en de
vlinders, waarbij de „modale natuur-
liefhebber" - en daar zijn deze gid-
sen voor bedoeld! - vaak zal vinden
wat hij zoekt. Wanneer hij echter in
het vissendeel op zoek gaat naar an-
dere waterbeestjes of in het vlinder-
deel naar andere insekten, bijv. een
penseelkever, dan komt hij bedro-
gen uit. Een titel als „Vlinders en an-
dere insekten" (Er staan trouwens
zelfs nog wat spinnen in! . .) sugge-
reert dan ook een ergerlijke pseudo-
compleetheid die afbreuk doet aan
de gebruikswaarde van deze ove-
rigens zo doordacht opgezette gid-
sen.

Ook een gemis vind ik het veelal ont-
breken van duidelijke, niet al te glo-
bale informatie over de verspreiding
van de verschillende soorten.
Ook al doet de gesignaleerde onvol-
ledigheid in een aantal gevallen af-
breuk aan de gebruiksmogelijkhe-
den als veldgids, tóch vormen deze
zeer fraai geïllustreerde en veel we-
tenswaardigheden bevattende gid-
sen een aanwinst op onze „groene
boekenmarkt".

Steven van den Brand

De levende aarde David Attenbo-
rough; Vertaald door L. A. Tjon Sie
Fat e.a.; Elsevier, Amsterdam, 1985;
Ingebonden; 319 blz.; Prijs ƒ 39,50.

Dit boek is het logische vervolg op de
terecht succesrijke serie „Het leven
op aarde".
De tekst is een ietwat monotone aan-
eenrijging van wetenswaardigheden
over de aanpassingen van planten
en dieren aan hun - vaak extreme -
leefomgevingen. Dit alles wordt ver-
mengd met enige „couleur locale".
Attenborough beschrijft per hoofd-
stuk een andere leefomgeving. In
een poging de verscheidene aan-
passingen wereldwijd met elkaar te
vergelijken springt het verhaal van
kontinent naar kontinent. De draad
van het verhaal wil dan wel eens zoek
raken.
Voor de een zal dit boek een onuit-
puttelijke bron van informatie vor-
men, voor een ander een boek waar
qua tekst niet doorheen te komen is.
Het boek bevat 127 redelijk fraaie
kleurenfoto's, die vrijwel allemaal
paginagroot (iets groter dan deze
Natura) zijn afgedrukt. De serie zal
nog door de VARA op de televisie
gebracht worden.
Ik heb het idee dat een videocassette
een beter bewaarmiddel is voor zo'n
serie.

Remy Lopes de Leao Laguna

Nieuws over natuur en milieu
samengesteld door A. L J. van Uzendoorn

Rijksweg 73

De Tweede Kamer gaat akkoord met
de aanleg van rijksweg 73 tussen
Venlo en Roermond op de oostelijke
oever van de Maas. De WD had al
eerder laten weten met het oostelijk
tracé te kunnen instemmen, maar
het CDA had zich tot nu toe nog niet
duidelijk uitgesproken.
PvdA en D66 blijven voorstander van
de aanleg aan de westelijke kant van
de Maas. Deze fracties wijzen op de
schade die aan de natuur wordt aan-
gericht door de aanleg op de ooste-
lijke oever. Vooral de dassenpopula-
tie zou in gevaar komen. Beide Nachtegaal (tek.: M. J. C. Kolvoort)

fracties brachten tevens naar voren
dat het westelijke tracé goedkoper is
dan het oostelijke.
(de Volkskrant van 24 april 1986)

Treffend bericht

Maandag 12 mei las ik in het Deense
dagblad Politiken een bericht dat in
Finland dode trekvogels waren ge-
vonden. Het waren onder andere
nachtegalen die hun vaste route over
de Oekraïne gevlogen waren. In hun
lijkjes werd vijftig maal het normale
niveau van radioactiviteit gemeten.
Ik vind dat dit bericht treffend de om-
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Watergentiaan in sloot (foto: Ferry Siemensma)

vang van de ramp in Tsjernobyl en de
kwetsbaarheid van het ecologische
systeem aarde illustreert. Ik was ver-
baasd dit bericht niet in de Volks-
krant aan te treffen. Ik vind dat men
Nederlandse lezers dit nieuws niet
mag onthouden.
(Jaap van Veen in de Volkskrant van
17 mei 1986)

Niet optimistisch

De nu zeventigjarige Doetinchem-
mer W. Douwes, al als jongetje van
twaalf te vinden in het veld, is niet
bepaald optimistisch.
Sinds het eind van de jaren vijftig
heeft de oud-rector van een Doetin-
chemse scholengemeenschap in
een gebied van 210 vierkante kilo-
meter rondom zijn woonplaats de
wilde flora geïnventariseerd voor het
Rijksherbarium te Leiden. Tot voor
enkele jaren. Toen ging hij een boek
schrijven over zijn ervaringen. Dat
verscheen vrijdag. Het is een lijvig
werkstuk geworden.
Vervuiling van lucht, grond en water
zorgen voor aantasting van de wilde
flora, net als voor en ook nog na de
oorlog ontbossing, ontwatering in de
afgelopen decennia terwille van de
landbouw en, sinds een jaar of twin-
tig, steeds overdadiger bemesting.
Douwes: „Die overbemesting is al
vanaf ongeveer 1950 bezig, maar
pas twintig jaar later begonnen de
gevolgen zichtbaar te worden. Nu
zijn er eindelijk maatregelen aange-
kondigd, maar invoering van de

meststoffenwet is meteen weer een
jaar uitgesteld. De bedreiging voor
planten wordt steeds groter. Door
verstoringen in de voedsel-water-
lucht-lichtbalans worden planten
minder veerkrachtig. Soms plotse-
ling, meestal langzamerhand ver-
dwijnen steeds meer soorten. In ge-
bieden met overbemesting krijgen
nitrofielen, planten die gek zijn op
nitraat „alle kans".

Uiteenlopende bedreigingen leiden
tot vermindering van het aantal soor-
ten wilde planten. De hoeveelheid
groen, de biomassa, neemt wel-
iswaar toe, maar de variëteit loopt
drastisch terug. We krijgen, vindt
Douwes, steeds meer van steeds
minder. Op het land, maar ook in het
water. Sloten en plassen, die vroeger
helder water vertoonden, zijn gevuld
met een waterige groene massa. Sa-
lamanders en stekelbaarsjes zijn
daarin niet meer te vinden.
Douwes: „Van de akkerkruiden is
niets meer te vinden, noch op het
zand, noch op de klei." Moerasplan-
ten (wilde orchideeën, lange zonne-
dauw, kleine valeriaan, moeras-
wolksmelk) zijn op grote schaal
verdwenen of alleen nog te vinden -
en ook daar steeds in mindere mate
- in natuurreservaten. Weilanden zijn
monocultures waarin andere planten
dan grassen geen kans meer heb-
ben. Sommige weideplanten
„vluchten" naar de wegbermen,
vooral toen het grondig maaien daar-
van stopte.
De voortwoekerende struisgrassen

en beemdgrassen, het overal opdui-
kende liesgras, het straatgras en het
klein liefdegras, ooit een enthousiast
begroete vreemdeling uit Zuid-Ame-
rika en nu niet meer weg te krijgen.
Naast de grassen woekeren de rude-
ralen, de storingsplanten op plaat-
sen waar wordt gewoeld, gewroet en
gestort, op bouwplaatsen en ver-
waarloosde plekken. En dan hebben
we het nog niet eens over nog ande-
re ubikwisten (planten die overal te-
gen kunnen) dan de agressieve gras-
sen, zoals de brandnetel en de
vogelmuur.
Wat gebeurt er als het zo doorgaat?
Douwes: „Dan krijgen we binnen af-
zienbare tijd een situatie waarin de
ubikwisten niet zestig percent, zoals
nu al, maar negentig percent van de
biomassa zullen vormen." Valt er
wat aan te doen? „Zuiniger omgaan
met de natuur - er is sprake van een
toenemend besef, storingen heel ver
weg houden van de resterende wilde
flora en vooral heel zuinig zijn op de
paar unieke vochtige heidegebieden
die we nog hebben."
Volgens de Doetinchemse veldbio-
loog zijn binnen afzienbare tijd radi-
cale maatregelen nodig die veel
weerstand zullen opwekken. Met
een verwijzing naar de Meststoffen-
wet: „Het is dat we het water ook
moeten drinken, anders was die wet
er vast nog niet geweest."
(de Volkskrant van 17 mei 1986)

*) Een nieuwe uitgave van de KNNV
(Red.).

Beenbreek; behoorlijk achteruit-
gegaan (foto: Alfons Vaessen)
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Agenda
In deze rubriek worden korte me-
dedelingen opgenomen over
kampen, excursies, tentoonstel-
lingen en dergelijke voor KNNV-
ers wetenswaardige zaken.
Mocht u een evenement via deze
rubriek aan willen kondigen,
stuur dan tijdig bericht aan de
redactie.

Op zondag 7 september 1986 is
er een landelijke excursie. Voor
meer informatie zie de vorige Na-
tura en pag. 178.

Van woensdag 24 september
t/m zaterdag 27 september zijn
er open dagen in ons nieuwe
kantoorpand Oude Gracht 237.
Meer hierover in deze Natura.

4 oktober is in Wageningen de
landelijke Natuurstudiedag. Een
aankondiging vindt u op pagina
,177.

De Landelijke Jongeren hou-
den van 24-29 juli een kamp in
Zuid-Limburg. Het mooie weer
en de prachtige omgeving staan
borg voor goede onderzoekjes
en een leuke vakantie.
Informatie bij het secretariaat van
de LJ (020-435562) of bij Made-
leine Heynens (020-761173).
Het gewest Noord-West orga-
niseert een vogelweekend op
27-28 september. Als onderdak
hebben we de jeugdherberg
Nieuwland te Oosterland vlakbij
Den Oever, die bekend is om zijn
unieke ligging: pal achter de
waddijk!

De kustlijn bij Den Oever is de
laatste jaren als vogelkijkpost in
de belangstelling gekomen,
mede door aktiviteit van de leden
van de KNNV-afdeling Wierha-
ven. Aan het eind van de Afsluit-
dijk bij Den Oever is tegenwoor-
dig in de herfst een trektelpost.
Eind september kunnen we nog
veel steltlopers aantreffen.
Mogelijke excursie-objecten zijn
het Balgzand, het Normerven,
een eendenkooi, het Rob-
benoordbos. Plaatselijke voge-
laars zullen ons vergezellen.
De deelnemers worden op zater-
dag tussen 10.30 en 11.00 u. ver-
wacht (koffietijd). Zondagmiddag
na de lunch sluiten we dit vogel-
weekend af. Op zaterdagavond
is er nog een diaverhaal over vo-
gels en landschap in de omge-
ving.
Aanmelding vóór 1 september
d.m.v. het overmaken van de
kosten - ƒ 52,50 per persoon -
op giro 1515102 tnv J. A. Marbus
te Hoorn, onder vermelding van
deelname vogelweekend Wierin-
gen.
Deelnemers ontvangen begin
september een informatiestencil.

De expositie „In de Friese een-
denkooi" wordt gehouden van
12 april tot 15 november 1986 in
het Natuurmuseum, Kleine Oos-
terstraat 12 te Dokkum, tel.
(05190) 7318. De openingstijden
zijn maandag t/m vrijdag van
10.00-17.00 uur. Zaterdag en
zondag van 14.00-17.00 (mei-
sept).

De expositie geeft een beeld van
de Friese eendenkooi. Er wordt
verteld over de ligging en ge-
schiedenis.
In de maanden Juli en augustus
kan men een bezoek brengen
aan de Buismans-eendenkooi
van It Fryske Gea bij Giekerk.
Excursiedata worden tijdig be-
kend gemaakt.
Tarieven museum: volwassenen
ƒ 1,50, t/m 15 jaar ƒ 0,75, hou-
ders museumkaart gratis.

Symposium Duinen bij Den
Haag
Doel: Aangeven van zowel de ar-
cheologische als de natuurwe-
tenschappelijke waarden van de
Zuidhollandse duinen tussen Ter
Heide en Meijendel en het voeren
van een discussie over de nood-
zaak voor bescherming van deze
waarden en de wijze waarop dit
optimaal kan geschieden.
Datum: woensdag 3 september
1986. Plaats: Aula van het Mu-
seon, Stadshouderslaan 41, Den
Haag. Tijd: 10.00-16.30 u.
Prijs per persoon incl. informatie
vooraf, verslag, koffie en thee:
ƒ 25.- voor instanties en overhe-
den, ƒ 12,50 voor partikulieren.
U kunt tevens een lunch bestel-
len, a ƒ 10,- p.p. Uitsluitend per
giro: op postrekening 3505200
t.n.v. Stichting Duinbehoud te
Leiden o.v.v. Symposium „Dui-
nen bij Den Haag" en aantal per-
sonen en lunches.
Opgeven voor 18 augustus 1986.
Inlichtingen: Stichting Duinbe-
houd, tel. 071-131800.

Omvormen a.u.b.

Wegen in het duingebied tussen
Wassenaar en Den Haag moeten
voor auto's worden afgesloten en
omgevormd tot fietspaden. De as-
faltweg tussen hotel Duinoord en de
Wassenaarse Slag kan zelfs geheel
worden verwijderd. De duinen zijn
tenslotte een natuurgebied en auto's
horen daarin niet thuis.
Dit vindt de Enige Nederlandse
Fietsersbond, zo blijkt uit een brief
aan de gemeenteraden van Wasse-
naar en Den Haag, Staatsbosbeheer

en Gedeputeerde Staten.
(Leidsch Dagblad van 17 april 1986)

Portugees verbod

Langs de gehele Portugese kust en
rondom nabij gelegen eilanden is de
jacht verboden. Bij deze bescher-
ming vinden alle diersoorten en hun
leefmilieu baat, en met name de tor-
telduif (Streptopelia turtur). Het be-
schermde gebied strekt zich uit van-
af de kustrotsen één kilometer
landinwaarts.
(Nieuwsbrief Raad van Europa, 86-2)

(advertentie)

UNIEKE CAMPING
Heeft nog een aantal plaatsen
vrij. Verhuur van luxe stacara-
vans ƒ 300,- all in. Rust verze-
kerd. Geen kantine. Max. 20 sta-
plaatsen.

CAMPING NOORDUKERVELD
p/a Borculoseweg 8
7161 HA Neede (Geld.)
Tel. 05450-4434 (na 14.00 uur)
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Waarnemingen en reacties van lezers
Kuifeend x wintertaling

Evenals ikzelf heeft een vriend van mij als hobby
het fokken van watervogels. In zijn collectie heeft
hij onder andere een stel kuifeendjes (Aythya fuli-
gula). Het kuifeendevrouwtje legt ieder jaar een
nestje van ± acht eieren en het is schitterend om de
kuikens te zien opgroeien.
Wat er nu sinds twee jaar gebeurde is het volgende;
tussen de kuifeendekuikens zat beide keren een
kuikentje dat wat kleiner, wat ranker en wat lichter
van kleur was dan zijn broertjes en zusjes. Ons was
al snel duidelijk dat de biologische vader niet de
kuifeendwoerd was.
Pas toen het eerste bastaardje op kleur kwam kon-
den we de vader herkennen. Dit bleek een winterta-
ling (Anas crecca) te zijn, die echter zelf ook al een
partner had maar samen hadden ze nog niet voor
nakomelingen gezorgd.
De kruising is in vele opzichten een intermediaire
vorm. De snavellengte en -breedte houden exact
het midden tussen de smalle lange snavel van de
taling en de korte gedrongen van de kuifeend, even-
als het lichaamstype, de pootstand (de kuifeend
heeft als een echte duikeend de poten ver naar
achter staan) en de oogkleur.

Verder hebben ze de dichte grijze en zwarte golf-
lijntjes op mantel en flank en de glanzend groen-en-
zwarte vleugelspiegel van de vader. Terwijl ze de
snavel- en pootkleur, leiblauw met donkere zwem-
vliezen, weer van de moeder hebben.
Dit vond ik wel wat merkwaardig, temeer daar bei-
de ouders reeds „gepaard" waren en beide soorten
bekend zijn, dacht ik, als monogaam. Terwijl ze
ook nog uit verschillende geslachten komen, name-
lijk de zwem- of grondeleenden (Anas) en de duik-
eenden (Aythya). Nog een typisch aspect is dat het
verschijnsel zich na een jaar herhaalde. Het lijkt
alsof de uitzondering de regel bevestigt. Ik heb in-
middels in ieder geval de twee voorbeelden op mijn
vijver. Twee krachtige, kerngezonde en zeer makke
dieren die zich echter hoogstwaarschijnlijk nooit
zullen voortplanten.
Wat ik zo graag zou willen weten is of deze gevallen
in het wild - bij watervogels - wel vaker voorkomen
en zo ja, bij welke soorten en hoe frequent?

P. S. Kreijger,
De Geer 44,

8214 AN Bant.
05279-1758

De Strandwerkgemeenschap bundelt de activiteiten van de KNNV en de Jeugdbonden voor Natuurstudie op het gebied van de
Nederlandse zeekust en de aangrenzende terreinen en brakke wateren. Tijdschrift „Het Zeepaard" (5 a 6 maal per jaar).
Penn./adm. P. J. Vos, Munnikenstraat 43, 2315 KV Leiden; tel. 071-124990 (alleen overdag op werkdagen).

De Bryologische en Lichenologische Werkgroep richt zich op de speciale studie van de mossenflora; er is een afzonderlijke sectie
voor de studie van lichenen. Orgaan: „Lindbergia" en „Buxbaumiella". Secretariaat: P. Hovenkamp, Eiberoord 3,2317 XL Leiden, tel.
071-212345.

SOVON (Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland) organiseert grootschalige landelijke onderzoeken om voor- en
achteruitgang van vogelsoorten in verscheidenheid en aantallen te kunnen volgen ondermeer ten behoeve van natuurbescherming. Zij
bevordert samenwerking op alle gebied van vogelstudie en onderhoudt contact met KNNV- en andere vogelwerkgroepen in den lande.
Jaarlijks: het Verslag Vogelstudie met een overzicht van activiteiten en verschenen artikelen en de organisaties van een landelijke
contactdag voor vogelaars. Inlichtingenadres: A. D. Bode, Kallenkoterallee 143-a, 8331 AD Steenwijk, 05210-12074.

De Contactcommissie voor Floristiek en Vegetatiekunde wil het contact bevorderen tussen Plantenwerkgroepen van afdelingen of
regio's binnen de KNNV; ook actieve floristen uit afdelingen waar (nog) geen plantenwerkgroep is, kunnen zich aansluiten. Secretariaat:
Mevr. C. Donath, Koterhoek 32, 8332 CX Steenwijk, tel. 05210-14286

Natuurbeschermingscommissie: corresp. adres: Postbus 1725, 3000 BS Rotterdam.

De KNNV organiseert ieder jaar ook een Biologisch Werkkamp voor het Onderwijs. Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot mevr. A.
Gortzak-Wals, Ruthardlaan 31, 1406 RR Bussum, tel. 02159-12071 of tot het Bureau der Vereniging.

De Algemene Kampeer Commissie organiseert jaarlijks ongeveer 20 kampen van Hemelvaartsdag tot in de winter. Ze worden in een
speciale „Kampnatura" aangekondigd. Secretariaat: Ina Hermans-Noorden, IJsselwaard 10, 2904 SP Capelle a/d IJssel, tel. 010-
4506079

De Algemene Reis Commissie organiseert natuurhistorische reizen naar het buitenland. Deze worden in een speciale „Reisnatura"
aangekondigd. Secretariaat: G. Middelman, Leeuweriklaan 40, 2691 CM 's-Gravenzande, tel. 01748-15469.

De Hollandse Kampeergroep organiseert korte weekendkampen in een meer sportieve stijl. Secretaris: Heleen Sissingh, Joz.ls-
raëlsln. 194, Rijswijk, tel.: 070-996552.

De Landelijke Jongeren staan open voor leden van de KNNV van 20 tot 30 jaar. Ze organiseert het hele jaar door een aantal activiteiten
en heeft een eigen orgaan „Nika". Adres: Henk Schobben, secr., Jacob de Graeflaan 123, 1181 DM Amstelveen: tel. 020-435562.
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Nieuws van de Stichting Uitgeverij KNNV

door Hein van Bohemen

WM 173
De Mierenfauna van de Benelux, door prof. J. K.
A. van Boven m.m.v. dr. A. A. Mabelis.

Mieren zijn insekten die vele natuurliefhebbers in-
trigeren. Hun sociale gedrag en het functioneren
van de mierenstaat geven een unieke, extra dimen-
sie aan deze diergroep, die men natuurlijk ook puur
taxonomisch of oecologisch kan bestuderen.
Basis bij elke studie van mieren is de noodzaak de
soorten te kunnen onderscheiden. De bij velen be-
kende WM 30 kwam destijds aan deze behoefte
tegemoet.
Zoals overal staat de kennis ook op dit gebied niet
stil. In een geheel opnieuw bewerkte tekst (thans
WM 173) heeft prof. Van Boven meer soorten be-
handeld en ook van meer oecologische en biogeo-
grafische informatie voorzien. Dr. Mabelis verleen-
de medewerking bij de beschrijving van de
oecologie en vindplaatsen.
Het betrouwbaar op naam brengen van mieren is
niet eenvoudig, zoals velen tot hun spijt wel eens
zullen hebben bemerkt. Dit wordt niet in de laatste
plaats veroorzaakt door de aanwezigheid van
(meestal) 3 kasten per soort en een variabiliteit in
het uiterlijk van de werksterkaste. In de nieuwe WM
173 zijn alle kenmerken gebruikt die bij de determi-
natie behulpzaam kunnen zijn en is het aantal af-
beeldingen verdrievoudigd tot meer dan 180. Een
betere hulp kan men bij de studie van mieren niet
vinden, dachten wij.
De prijs van WM 173, die ± 65 blz. omvat, bedraagt
ƒ 12,- (leden) of ƒ 15,- (niet leden). Te bestellen
door overmaking van het betreffende bedrag op
giro 130.28 t.n.v. Bureau KNNV te Hoogwoud.
De prijzen zijn inclusief verpakking en porto!

WM 174
Veranderingen in de wilde flora - Flora van Doe-
tinchem - door D. Douwes.
Prof. dr. M. F. Mörzer Bruyns schreef in het voor-
woord van deze uitgave o.m. „Over veranderingen
in de wilde flora" is een studie van de wilde flora
van Doetinchem en omgeving die bijzondere kwali-
teiten bezit, omdat hij meer biedt dan de titel doet
vermoeden. De heer Douwes geeft meer dan alleen
een flora. Hij gaat op een geheel eigen manier in op
floristische, taxonomische, geografische, oecolo-
gische en nog allerlei andere problemen, die zich
hebben voorgedaan in de tientallen jaren, die hij

VERANDERINGEN IN DE WILDE FLORA

Flora van Doetinchem

TUURHISTORISCHE VERENIGING

met zijn studie bezig is geweest. Daardoor komen
in alle hoofdstukken interessante aspecten ter
sprake, die zijn werk levendig maken, niet droog
botanisch wetenschappelijk, wel goed leesbaar en
boeiend."
„leder hoofdstuk brengt zijn eigen verrassingen.
Door het vastleggen van zoveel historische gege-
vens betreffende de veranderingen van de flora in
de loop der jaren en het bestuderen van de oorza-
ken daarvan - vooral de invloeden van de ingrepen
door de mensen - heeft deze beschouwing over de
flora van Doetinchem en omstreken meer dan ge-
wone betekenis gekregen.
Het werk heeft daardoor cultuurhistorische bete-
kenis in de letterlijke zin van het woord. De 'Flora'
geeft niet alleen een treffend beeld van de geleide-
lijke verarming van de plantenwereld in hef gebied.
Het documenteert met grote nauwkeurigheid wat
er nu nog aan waardevols aanwezig is. De combi-
natie van beide informaties biedt het perspectief,
mogelijkheden te vinden voor het behoud van de
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plekken en terreinen, die nu nog waardevol zijn. Er
kan daaruit ook worden afgeleid waar met succes
herstel kan, worden bewerkstelligd, zodra zich
daarvoor 'natuurbouw'-mogelijkheden voor-
doen."
„Dit werk is een goed voorbeeld van een wetmatig-
heid, die van veel verstrekkender betekenis is dan
men zich in het algemeen realiseert. De natuur
geeft zijn geheimen prijs naar de mate waarmee hij
met liefde en geduld wordt bestudeerd.
Dit boek is daarom niet zomaar een streekf lora. Het
is een veelzijdige verhandeling die niet alleen be-
langwekkend is voor de f loristiek en andere aspec-
ten van de plantkunde, ook voor de cultuurhistorie
en voor het natuurbehoud en het natuur- en land-
schapsbeheer."
Deze uitgave is te bestellen bij het Bureau van de
KNNV voor ƒ 17,50 (leden) of ƒ 2 5 - (niet leden);
giro 130.28 te Hoogwoud.

1g£& Serie Landschapsoecologische streekbeschrij-
W vingen buitenland

De Stichting Uitgeverij van de KNNV geeft een
aantal series uit, waaronder de serie Wetenschap-
pelijke Mededelingen en de Natuurhistorische Bi-
bliotheek. In de serie Wetenschappelijke Medede-
lingen verschenen reeds 174 uitgaven en in de
Natuurhistorische Bibliotheek 40 nummers. Daar-
naast zijn de Series Landschapsoecologische
Streekbeschrijvingen Binnenland respectievelijk
Buitenland.
„Het Dal van de Hohn" verschijnt, in samenwer-
king met het Natuurhistorisch Genootschap in
Limburg als nr. 1 in de KNNV-serie Landschapsoe-
cologische Streekbeschrijvingen Buitenland.
De komende nummers zullen waarschijnlijk Öland/
Gottland, Ierland en Gerolstein omvatten.
„Het dal van de Hohn"; vegetatie en bodem van
een natuurgebied in Noordoost-België, door M.
G. H. Bongers en A. A. N. Govers.
Steeds schaarser worden die gebieden waar de
planten- en dierenwereld zich relatief ongestoord
kunnen ontwikkelen. Een verademing in dit opzicht
is dan ook de benedenloop van het dal van de

Figuur 1. Topografische kaart van het dal van de Hohn en zijn omgeving.

Hohn in het noordoosten van België. Deze publika-
tie geeft een goed beeld van de vegetatie en bo-
dem, alsmede de relaties daartussen.
De ledenprijs bedraagt ƒ 12,90 en niet leden
ƒ 15,50 (incl. porto en verpakking).
Te bestellen door overmaking van het betreffende
bedrag op giro 130.28 tnv. Bureau KNNV te Hoog-
woud.

tiederland
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Stichting Uitgeverij KNNV

%

Onze botanische uitgaven. Zomeraanbieding

wetenschappelijke mededelingen K.N.N.V. « • . . * . «

BOTANISCHE TERMENLIJST

Beknopt overzicht van veel gebruikte
botanische termen

PIET CHEHERS ( f )

ELS HENDRIKS

W!M VAN HULST
KARST MEklEfl
THEOPMLe

8TELLA BERKHOUT (tltuitnUM)

contaclcommlssle voor floristlok tn vegatatlekund?

„Botanische Termenlijst" en
„Naamlijst van de Nederland-
se plantesoorten" te bestellen
voor ƒ 17,50 (leden), ƒ22,50
(niet-leden)

wetenschappelijke mededelingen K.N.N.V.»

NAAMLIJST

VAN DE

NEDERLANDSE PLANTESOOHTEN

J. HEIMANS |

Th. C. Th. VETHAAK

V. WESTHOFF

l'l- '

i • '

koninklijke nederlandse natuurhistorische vereniging

wetenschappeliike mededelingen K.N.N.V.

BEKNOPTE HANDLEIDING

VOOR

VEGETATIEKUNDIG ONDERZOEK

J. OEN HELD .r. A,l. D£N H

koninklijke nederlandse natuurhistorische vereniging

„Beknopte handleiding voor
Vegetatie-onderzoek" en
„Handleiding tbv. Vegetatie-
kartering"
voor ƒ 10,50 (leden), ƒ 13,50
(niet-leden)

etenschappelijke mededelingen K.N.N.V. _ ,

HANDLEIDING

TEN BEHOEVE VAN

VEGETATIEKARTERINGEN

i

koninklijke nederlandse natuurhistorische vereniging

wetenschappelijke mededelingen K.N.N.V. , ,n-~.

STINZENPLANTEN IN NEDERLAND

koninklijke nederlandse natuurhistorische vereniging
fryske akademy

„Stinzenplanten in Nederland"
Was lange tijd uitverkocht. Sinds enige maanden is deze uitgave
weer beschikbaar. Geheel bijgewerkt en in een nieuw lay-out jasje
gestoken. Een aanwinst; ƒ 9,- (leden), ƒ 12,- (niet-leden)

Te verkrijging door overmaking van het betreffende bedrag op giro
130.28 t.n.v. bureau KNNV te Hoogwoud. (Graag de gewenste uitga-
ven vermelden).
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De KNNV, opgericht op 27 december 1901, heeft op dit ogenblik 54 afdelingen, verspreid
over het land. Het aantal leden bedraagt ruim 9500. Doel van de vereniging is het verbreiden
van de kennis van de natuur in de ruimste zin van het woord en het medewerken aan de
bescherming van natuur en landschap door het voeren of steunen van acties die hierop zijn
gericht.

Men kan óf lid zijn van een der afdelingen óf algemeen lid. Nadere bijzonderheden verschaft
het Bureau van de KNNV (adres zie onder). Door de afdelingen en de uit enige afdelingen
gevormde gewesten worden o.a. lezingen en excursies georganiseerd. Landelijk worden er
verscheidene evenementen verzorgd door werkgroepen en commissies (zie achterzijde
omslag).

De Vereniging geeft het blad Natura uit, dat de leden gratis ontvangen. De onder de KNNV
ressorterende Stichting Uitgeverij geeft een serie WETENSCHAPPELIJKE MEDEDELINGEN
en een NATUURHISTORISCHE BIBLIOTHEEK uit.

Opzegging van het lidmaatschap of abonnement vóór 1 november: algemene leden bij
Bureau Hoogwoud; afdelingsleden bij secr. afdeling.

KOPIJAANWIJZINGEN: Kopij éénzijdig getypt met een linkermarge van 5 cm en een regelafstand 1V2. Nederlandse namen van planten
en dieren met een kleine letter beginnen; wetenschappelijke namen onderstrepen. Literatuur-aanhalingen in de tekst als volgt „volgens
Jansen 1984" of,,(Jansen, 1984)". In de literatuurlijst: naam en voorletters auteur, jaar, titel, tijdschrift nummer en bladzijde. Voor
illustraties komen in aanmerking: zwart-wit foto's en tekeningen in Oostindische inkt. Van kleurendia's moeten zwart-wit afdrukken
worden gemaakt. We adviseren daarvoor zelf te zorgen, maar ook kan de redactie dat laten doen. Twee kopieën van tekst en
tekeningen opsturen. Bijschriften niet in de originele tekst maar in de kopie. Kopij-papier en een stencil met nadere aanwijzingen voor
het maken van kopij zijn bij bovenstaand redactie-adres aan te vragen. Kopij èn advertenties voor een bepaald nummer moeten binnen
zijn vóór de 15e van de voor-voorafgaande maand (dus voor het juninummer vóór 15 april). Overneming van artikelen in overleg met de
eindredacteur.

BUREAU VAN DE KNNV: secretaresse mevr. N. Jansma-Rezelman, Burg. Hoogenboomlaan 24, 1718 BJ Hoogwoud; tel. 02263-1445.
Hier kan men terecht voor: inlichtingen betreffende de vereniging, aanmelding als lid of als abonnee op Natura, bestellingen van
Wetenschappelijke Mededelingen, nummers uit de Natuurhistorische Bibliotheek en andere uitgaven van de Stichting Uitgeverij en voor
losse nummers van Natura. Alle bestellingen door overschrijving van het verschuldigde bedrag op postrekening 13028 t.n.v. Bureau KNNV
te Hoogwoud. Voor prijzen zie de advertentie elders in dit nummer. Geef duidelijk aan wat u wenst!

Abonnementen op NATURA: Nederland en België ƒ 27,50 per jaar, overige landen ƒ 42,50 per jaar.
Losse nummers ƒ 3,00; dubbele nummers (meer dan 28 pagina's tekst) ƒ 4,25 inclusief porto.
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De hydrobiologische waarde van de
oppervlaktewateren in het stroomgebied
van een Brabantse beek: het Merkske bij
Baarle-Nassau

door Ronald Buskens

Bijna alle beken in West-Brabant zijn min of meer gekanaliseerd. Slechts enkele beken zijn tot
op heden grotendeels ontsnapt aan de nivelleringsdrang. Eén daarvan betreft het Merkske
ten zuidwesten van Baarle-Nassau. Deze beek is een zijbeek van de Mark.
Het behoud van het sterk meanderende karakter van het Merkske en het natte karakter van
het beekdal zijn vooral te danken aan het feit dat de beek over een groot deel van haar lengte
de grens vormt tussen Nederland en België. Anderzijds vormt de rijksgrens een hindernis voor
de uitvoering van een adequaat beheer van de natuur in het beekdal.
In het hiernavolgende wordt het hydrobiologisch onderzoek, dat is verricht aan de oppervlak-
tewateren in het Nederlandse deel van het stroomgebied, aan de orde gesteld. Overigens
wordt alleen aandacht besteed aan de vegetatie en de macrofauna, d.w.zz. de met het blote
oog waarneembare ongewervelde dieren.

De waterhuishouding In het stroomgebied van het Merkske worden slecht
doorlatende lagen bestaande uit fijn zand, leem en

Het oorsprongsgebied van het Merkske en de ande- klei (behorend tot de Formaties van Kedichem en
re zijlopen van de Mark (fig. 1) wordt gevormd door Tegelen) tot dicht onder het maaiveld aangetroffen,
het plateau van Baarle-Nassau. Het betreft een Hierdoor zal infiltratie van het jaarlijks neerslag-
hoge uitloper van het Kempisch plateau in België en overschot naar dieper watervoerende pakketten
het vormt de waterscheiding tussen het stroomge- nauwelijks plaatsvinden. Het zal uiteindelijk wor-
bied van de Dommel en de Mark. den afgevoerd via het beekstelsel (fig. 2).

Fig. 1. Overzichtskaart van het stroomgebied van het Merkske.
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Fig. 2. Het Merkske na zware regenval. Het beekdal
heeft hier een open karakter.

Fig. 4. Het Merkske heeft in de zomer een lage afvoer.

In het Merkskedal zijn de kleilagen ingesneden (fig.
3), waardoor toevloeiing van grondwater uit die-
pere watervoerende pakketten kan plaatsvinden.
De kwel draagt ertoe bij dat de grondwaterstand in
het beekdal op veel plaatsen het gehele jaar hoog is.
De beek meandert sterk. De landschappelijke
waarde van het stroomdal wordt hierdoor in belang-
rijke mate verhoogd. Het verhang van het Merkske
naar de Mark bedraagt ongeveer 1 : 1000. Het be-
trekkelijk geringe verhang en de relatief lage
stroomsnelheden zijn kenmerkend voor laagland-
beken.
Vooral na veel neerslag kan het water in de beek
snel stijgen. Jaarlijks treedt de beek in het winter-
halfjaar één- of meermalig uit haar oevers en kun-
nen inundaties van laaggelegen terreinen optreden.
Gedurende een groot deel van het jaar is de water-
stand in de waterlopen tegenwoordig echter laag
(waterdiepte ca 20 cm) (fig.4).
In de loop der jaren hebben enige belangrijke ingre-
pen plaatsgevonden in het regime van het Merkske.
In de zestiger jaren is het Merkske geschoond en
uitgediept. Verder heeft men de stroomkuilen doen
dichtslibben (DE KROON, 1969). In de daaropvol-
gende periode is het gemiddelde waterpeil bij Stee-
nenbrug met 25 cm gedaald. In 1976 is een stuw
geplaatst bij de Steenenbrug.

De waterkwaliteit

De hogere gronden zijn voornamelijk in gebruik ten
behoeve van de landbouw, zodat oppervlaktewater
en grondwater veelal verontreinigd worden met
meststoffen. „Ongestoorde" schone oppervlakte-
wateren zijn dan ook nauwelijks te vinden. In het
bosgebied ten westen van Baarlebrug zijn enige
vennen aanwezig, die gevoed worden met neerslag-
water. In het beekdal zijn er kwelmilieus die vooral
schoon grondwater ontvangen.
De samenstelling van het water in de grotere water-
lopen wijst duidelijk op vervuiling. Met name de
fosfaatconcentraties van het beekwater zijn in de
loop der jaren gestegen (fig. 5). Het Merkske wordt
vooral in het winterhalfjaar extra belast door het
intensief bemesten van landbouwgronden en door
de opwerveling van slib bij relatief hoge afvoeren.

De vegetatie

In de waterlopen ontwikkelt zich op veel plaatsen
een rijke plantengroei door het ontbreken van be-
schaduwing van beekbegeleidende houtopstanden
en door de hoge gehalten van stikstof- en fosforver-
bindingen in het water.
In de beek zijn waterplanten als pijlkruid, water-
pest, liesgras en kleine egelskop tegenwoordig alge-
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meen (fig. 6). De gele plomp kan als gevolg van de
langzame stroming van de beek in de zomer drijf-
bladeren ontwikkelen. De waterranonkel (Ranun-
culus peltatus var. heterophyllus) is slechts hier en
daar te vinden op plaatsen waar de stroomsnelheid
wat hoger is en geen slibafzetting optreedt.
De meeste bovenlopen groeien 's zomers dicht met
soorten als sterrekroos, mannagras en riet. De ne-
gatieve invloed van de omringende landbouwgron-
den op de natuurwaarden in de waterlopen is hier
duidelijk.
De in het beekdal aanwezige slootjes en greppels,
die niet in contact staan met intensief bemeste land-
bouwgronden en gevoed worden met kwelwater,
zijn duidelijk soortenrijker. Aldaar zijn fraai
bloeiende soorten als kleine watereppe, dotter-
bloem, pijptorkruid en soms waterviolier of beek-
punge te vinden.
Poelen zijn schaars in dit gebied en botanisch weinig
interessant. Enkele malen is het in Brabant vrij
zeldzame waterpostelein aangetroffen op open
plekken aan de oever van een poel.
De vennen in het bosgebied zijn zuur: knolrus of
veenmos domineert. Hier zijn nog zeldzame soor-
ten aanwezig zoals witte snavelbies.

zuid

Merkske

. 15

- 10

- 5

100 m.

beekafzettingen

veen

De beekfauna

Door de afwisseling van milieus in een meanderen-
de en altijd stromende beek ontstaat een veel rijke-
re macrofauna dan in een gekanaliseerde
waterloop. (MOLLER PILLOT, 1971;TOLKAMP, 1980).
In het Merkske mag dan ook de aanwezigheid van
typische beekorganismen verwacht worden. Inder-
daad zijn diverse stroomminnende soorten aange-
troffen, zoals de vedermuggen Odontomesa fulva
en Thienemanniella flaviforceps, de haft Baetis en
de kokerjuffer Hydropsyche angustipennis. De aan-
wezigheid van vegetatie in de beek begunstigt soor-
ten als de vedermuggen Nanocladius bicolor en Cri-
cotopus bicinctus.
In Markske en Noordermark is de slibbewoner Chi-
ronomus gr. plumosus veel aanwezig, terwijl de
abundantie stroomafwaarts in het Merkske af-
neemt. De haft Baetis en de kevers Laccophilus
hyalinus en Potamonectes depressus elegans komen
vooral stroomafwaarts voor. Blijkbaar worden de
levensmogelijkheden voor de echte beekfauna
stroomafwaarts meer optimaal (BUSKENS & BIJLMA-
KERS, 1985).
Diverse soorten die in 1973 nog door MOLLER PIL-
LOT (1974) zijn waargenomen, zijn later niet meer in
het Merkske teruggevonden. Het betreft onder an-
dere regionaal zeldzame soorten als de kevers Orec-
tochilus villosus, Brychius elevatus, de haft Centrop-
tilum luteolum en kokerjuffers als Anabolia
nervosa, Tinodes assimiles en Hydropüla cf. sparsa.

dekzand

klei

f \ \ 4 zand en kleiige afzettingen

Fig. 3. Vereenvoudigd geologisch profiel van het
Merkskedal bij Hal.
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Fig. 5. Jaarlijkse ortho-fosfaatgehalten + stan-
daardafwijking van het beekwater bij Baarlebrug ge-
durende 1976 t/m 1984 (bron: Hoogheemraadschap
West-Brabant).
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Fig. 6. Een mozaïek van liesgras en
pijlkruid in de beek. Op het talud
domineert de grote brandnetel.

In het systeem van MOLLER PILLOT (1971) voor de
beoordeling van organische verontreiniging van
niet-gekanaliseerde laaglandbeken in Brabant is de
fauna van het Merkske nu in feite te classificeren in
de Hirudinea-groep wat duidt op verontreinigd wa-
ter, terwijl zij in 1973 nog behoorde tot de Gamma-
mr-groep. De vraag is waardoor de achteruitgang in
de beekfauna is veroorzaakt. De morfologie van het
bekensysteem is nog vrij gaaf en er hebben zich
sinds het onderzoek van MOLLER PILLOT (1974) geen
grote ingrepen in de waterhuishouding voorgedaan.
De jarenlange slechte kwaliteit als gevolg van de tot
op heden toegenomen belasting van het stroomge-
bied is een beperkende factor geworden voor hand-
having of herkolonisatie van allerlei karakteristieke
beekorganismen. De invloed van de extreme droog-
te in 1976 en het plaatsen van een stuw in de beek is
daarbij vermoedelijk mede verantwoordelijk ge-
weest voor het ter plaatse uitsterven van diverse
soorten.

Ook de fauna in de bovenlopen is nu veelal soorten-
arm. Dominant is de vedermuglarf Chironomus gr.
plumosus. Zwak stroomminnende soorten als de
vedermuggen Macropelopia nebulosa, Conchapelo-
pia melonops en in mindere mate Prodiamesa oliva-
cea worden regelmatig aangetroffen evenals water-
pissebedden (Asellidae) en diverse kevers
(Hydrophilidae). De soortensamenstelling en de af-
zetting van slib wijzen duidelijk op een verontrei-
nigde situatie. Waar grondwater in de waterlopen
uittreedt, kunnen de vedermuglarven Chaetoda-
dius piger agg., Zavrelymia nubila en de steenvlieg
Nemoura cinerea nog aanwezig zijn.
Slechts enkele bovenlopen hebben een rijker ont-
wikkelde fauna waar kriebelmuglarven (Simulii-
dae) of zelfs vlokreeften {Gammarus pulex) zijn
aangetroffen. Laatstgenoemde soort komt in het
stroomgebied van de Mark nauwelijks meer voor
(RONKEN & VAN DE VELDEN, 1982).

Zowel de intensieve landbouw op de hogere gron-
den met overmatig (drijf-) mestgebruik als de lozin-
gen van veelal ongezuiverd afvalwater belasten het
Merkske en de bovenlopen. Met name de lozingen
van Belgische dorpskernen veroorzaken een ernsti-
ge verontreiniging van het Merkske via de Noor-
dermark. Ook het verdwijnen van beekbegeleiden-
de houtopstanden gedurende de laatste decennia
heeft een verandering teweeggebracht in de
beeklevensgemeenschap.
Toch heeft het Merkske nog steeds een belangrijke
hydrobiologische waarde. Bij verbetering van de
waterkwaliteit is te verwachten dat de karakteristie-
ke beeklevensgemeenschap zich in bepaalde mate
kan herstellen. Enkele bovenlopen en het beneden-
stroomse deel van de beek hebben momenteel nog
een functie als refugia voor allerlei diersoorten. De
waarde van het Merkske wordt nog verhoogd door
het feit dat het een van de meest westelijk gelegen
niet-rechtgetrokken laaglandbeken in ons land is
(MOLLER PILLOT, 1974) en het de minst door vergra-
ving aangetaste beek is in het Nederlandse deel van
het Mark-systeem.

De fauna van poelen en vennen

De weinige stilstaande watertjes in dit gebied zijn
voornamelijk gelegen op de hogere gronden. Het
betreft enerzijds enige zure vennetjes in bos, ander-
zijds poelen in grasland die sterk beïnvloed worden
door landbouwactiviteiten.
De poelen, deels aanwezig in voormalige vennen,
hebben een soortenarme fauna. Meestal domineren
muggelarven als Chironomus gr. plumosus, Psec-
trotanypus varius en Chaoborus flavicans. Verder
kunnen haften (Cloeon dipterum), duikerwantsen
(Corixideae), waterkevers en waterpissebedden
frequent aanwezig zijn. Zeldzaamheden ontbreken
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echter. Vaak hebben de poelen nog een functie als
voortplantingsbiotoop voor amfibieën.
De vennen herbergen zowel zuurminnende als meer
algemeen voorkomende soorten. Aangetroffen zijn
bijvoorbeeld de vedermug Psectrocladius platypus,
de wants Hesperocorixa castanea en de waterspin
Argyroneta aquatica. Slakken, bloedzuigers en plat-
wormen ontbreken. De afwezigheid van vis in zure
plassen is vaak de oorzaak van de dominantie van
rovers als duikerwantsen en kevers.

De fauna van kwelmilieus

Tot onze verrassing bleken de kwelmilieus in het
beekdal bijzonder interessant te zijn (fig. 8).
De greppels in het beekdal die kwelwater afvoeren
hebben een relatief soortenrijke macrofauna. Dit
geldt met name voor die kwelgreppels die niet of
niet langdurig droogvallen. In dergelijke milieus is
onder andere de aanwezigheid van waterpissebed-
den (Asellidae), slakken zoals Lymnaea peregra,
tweekleppigen (Pisidium sp.), de platworm Dugesia
lugubris, de steenvlieg Nemoura cinerea, kevers
met name van de genera Hydroporus, Helophorus
en Anacaena en vedermuglarven aangetoond. De
vedermuggen Chaetocladius piger agg., Zavreli-
myia nubila en Natarsia zijn kenmerkend voor
kwelsituaties(MoLLERPiLLOT&KREBS, 1981). Ver-
rassend was de vondst van Beraea pullata, een ko-
kerjuffer die karakteristiek is voor bronmilieus
(med. B. HIGLER).

Vooral de greppels in het beekdal waar gedurende
een groot deel van het jaar grondwater uittreedt en
afgevoerd wordt, blijken hydrobiologisch van be-
lang te zijn. Het aangevoerde grondwater is vaak
ijzerrijk. Onder invloed van ijzerbacteriën wordt
het ijzer geoxideerd.
Aangezien het aantal greppels in de beekdalhooi-
landen meestal beperkt is en de greppels een gerin-
ge omvang hebben (breedte veelal minder dan 50
cm en diepte tot 50 cm onder het maaiveld) is de
afvoercapaciteit beperkt. Hierdoor is de ontwate-
ring niet van dien aard, dat ernstige uitdroging van
de graslanden optreedt.
Vooral op die plaatsen in het beekdal waar het
grondwater opwelt tot aan of iets boven het maai-
veld, is een interessante bodemfauna aanwezig. Al-
daar in hooilanden is de aanwezigheid van veder-
muglarven als Pseudorthocladius curüstylus agg.,
Paraphaenocladius impensus agg. en zelfs Krenope-
lopia aangetoond (BUSKENS & BIJLMAKERS, 1985).
Laatstgenoemde was uitsluitend bekend van bron-
milieus (MOLLER PILLOT, 1984)! Dergelijke situaties
zijn in Brabant schaars.
De hoge kweldruk in het dal van het Merske en de
tot op heden beperkte ontwatering lijkt een belang-
rijke voorwaarde te zijn voor de aanwezigheid van

Fig. 7. Onderzijde van de kop van Prodiamesa oliva-
cea, een stroomminnende vedermuglarf (tekening: S.
Terwisscha van Scheltinga).

bijzondere soorten. Het voorkomen van zowel nau-
welijks begreppelde kwelmilieus als extensief be-
greppelde percelen in het beekdal verhoogt de na-
tuurwetenschappelijke waarde van een stroomge-
bied zoals dat van het Merkske in belangrijke mate.

Behoud en herstel

Handhaving van het huidige karakter van het
Merkske en de Noordermark is van groot belang.
Door de verslechtering van de waterkwaliteit zijn
de waterlopen hydrobiologisch in waarde gedaald.
Met name het Merkske zelf is echter, ook regionaal,
nog steeds van grote betekenis. Sanering van, deels
Belgische, vervuilingsbronnen zal een belangrijk
herstel van de beekfauna kunnen betekenen. Her-
stel of opnieuw inrichten van beekbegeleidende
bosjes, hagen en houtwallen is eveneens van belang
voor een meer gedifferentieerde beeklevensge-
meenschap.
Het natte karakter van het beekdal als gevolg van de
hoge kweldruk en de aanwezigheid van extensief
gebruikte graslanden aldaar heeft als gevolg gehad
dat levensgemeenschappen van kwelmilieus nog
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Fig. 8. De greppel en het beekdalhooiland zijn door de
hoge kweldruk een interessant milieu voor allerlei
bijzondere organismen.

steeds voorkomen. Een extensief graslandbeheer
en zowel niet als beperkt begreppelen in percelen
zijn voorwaarden voor het behoud van kwelafhan-
kelijke organismen. Meer uitgebreide ontwatering
of verhoging van de produktie door bemesting is
dan ook funest.
De laatste jaren worden percelen aangekocht en
extensief beheerd door Staatsbosbeheer om botani-
sche en faunistische waarden van het stroomgebied
veilig te stellen. Verder is het de bedoeling om voor
bepaalde delen beheersovereenkomsten af te slui-
ten in het kader van de Relatienota. Hoewel daar-
mee een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan
het in stand houden van de natuurwaarden, kunnen
externe negatieve invloeden via de atmosfeer en via
grond- en oppervlaktewater met deze instrumenten
niet geweerd worden. In hoeverre de overbemes-
ting aangepakt kan worden via de Meststoffenwet
en de Wet op de bodembescherming is op dit mo-
ment nog niet te overzien. Het nemen van bescher-
mende maatregelen is echter noodzaak om de
sluipende aftakeling van dit unieke beekdal in Bra-
bant een halt toe te roepen. Het stroomgebied van
het Merkske dient dan ook aangewezen te worden
als bodembeschermingsgebied.
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Enige floristische aantekeningen uit
Zuidoost-Brabant

door Marcel Wasscher

Zuidoost-Brabant was eens een parel aan Nederland's kroon. Voor bezoekers mag dat
misschien allang niet meer zo zijn: het veelal verkavelde landschap lijkt weinig plaats te
kunnen bieden aan een nog enigszins interessante flora. Toch blijkt er nog wel iets te zijn
overgebleven van de rijkdommen van weleer. Daarvan wordt in dit artikel een beeld ge-
schetst.

De beken

De middenlopen van de laaglandbeken hebben in
de afgelopen decennia zeer geleden onder de ver-
anderingen in het landschap, die ten behoeve van de
landbouw hebben plaatsgevonden. Tegenwoordig
is nog slechts 5% van de natuurlijke beeklopen
over. Dit Nederlandse gegeven gaat ook op voor de
Zuidoost-Brabantse situatie.
Daarnaast is de waterkwaliteit de laatste tientallen
jaren sterk achteruit gegaan. Momenteel treedt hier
gelukkig weer wat verbetering in op door de uitbrei-
ding van het aantal waterzuiveringsinstallaties.
De algemeenste waterplanten in de middenlopen
van de Zuidoost-Brabantse beken zijn, in volgorde
van afnemende algemeenheid: gewoon sterrekroos,
kleine egelskop, schedefonteinkruid, drijvend fon-
teinkruid en brede waterpest. Schedefonteinkruid
kan plaatselijk overheersen. Dit is in de Dommel na
Eindhoven en in de Grote Beerze na Casteren het
geval. Dit zijn beide plaatsen vlakbij lozingen van
waterzuiveringsinstallaties. Dit lijkt er op te wijzen
dat schedefonteinkruid een van de meest vervui-
lingstolerante soorten is in de beken in het werkge-
bied. Ook in Engeland is dat het geval (HASLAM,
1978).

Enkele waterplantesoorten lijken een voorkeur te
hebben voor bepaalde beekstelsels, beken of beek-
trajecten. Aarvederkruid komt vrijwel uitsluitend
voor in het Kleine Dommelstelsel. Ook in de Beer-
ze blijkt deze soort (schaars) voor te komen. Op
dezelfde plaatsen komt drijvende waterweegbree
talrijk voor. Mogelijk zijn beide soorten vooral aan
modderrijke bodems gebonden. Daartegenover
staat naaldwaterbies graag op zandige bodems,
meestal op beschaduwde plaatsen.
Groot moerasscherm (Apium nodiflorum) komt ten
zuiden van Eindhoven in drie beken voor, steeds in
combinatie met kleine watereppe en rode waterere-
prijs. Dit zijn de Beekloop en de Keunisloop bij
Bergeijk en de Princenloop, een zijtak van de Ton-
gelreep ter hoogte van Valkenswaard. Het is op-

merkelijk dat de genoemde plaatsen ook de enige
zijn waar in Zuidoost-Brabant twee libellen, de bos-
en weidebeekjuffer (Calopteryx virgo en C. splen-
dens), naast elkaar voorkomen. Tevens zijn dit be-
ken met een relatief lage watertemperatuur.
Een andere oeverplant, beekpunge, is slechts op
twee plaatsen gevonden: langs de Hooidonkse beek
bij Nuenen en langs de Esschestroom bij Haaren.
Deze soort is in andere delen van het land juist
regelmatig langs beken te vinden.
De oevers van de zandvanger van de Tongelreep in
Eindhoven, vormen een speciaal milieu. Hier ko-

Sterkselse Aa in het Heezer bos met plaatselijk naald-
waterbies (dia: Marcel Silvius).
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men enige soorten voor, die kenmerkend zijn voor
de slijkgroen-associatie. Rond de waterlijn staat
gesteeld glaskroos (Elatine hexandra) vergezeld van
gewoon sterrekroos. Op iets drogere plaatsen
groeien plakken naaldwaterbies en pollen dwerg-
bies. Als biotoop voor gesteeld glaskroos wordt
door HEUKELS & VAN DER MEIJDEN (1983) opgege-
ven: op periodiek overstroomde zandgrond, aan
oevers en zandgroeven, visvijvers en vennen. Hier-
mee komt het biotoop bij de zandvanger ongeveer
overeen. Iets verder stroomopwaarts komt de soort
echter ook voor op, aan de oever van de Tongelreep
liggende, afgebrokkelde stukken beekoever. Hier
komt hij niet zo massaal, maar wel regelmatig in
kleine aantallen voor, begeleid door onder andere
moerasmuur en de landvorm van het gewoon sterre-
kroos. Dit is mogelijk het oorspronkelijke milieu,
waar de soort langs beken in voor kan komen. Ook
in 1874 werd de soort namelijk al eens langs een
beek, de Beerze bij Spoordonk gevonden (COOLS &
COOLS, 1980).

De bovenlopen

In het gebied zijn weinig stroompjes over die als
bovenloop van de laaglandbeken aangemerkt zou-
den kunnen worden. Welke minder algemene soor-
ten in natuurlijke bovenlopen te verwachten waren,
kan misschien geïllustreerd worden aan de hand van
de beschrijving van vier verschillende typen sloten.
Ten eerste is er een 's zomers droogvallende sloot
die op een heide, de Malpie bij Valkenswaard, ligt.
Op de bodem van deze „bovenloop" staat plaatse-
lijk veel naaldwaterbies.
Ten tweede stroomt een „bovenloop" op de grens
van heide en akker, langs een deel van de Rovertse
heide bij Esbeek. Hier treedt plaatselijk kwel van
voedselarm water op. Ondanks een bruine drab die

Gesteeld glaskroos gevonden op
de oever van de zandvanger van
de Tongelreep/ Eindhoven (tek.:
Alfons Vaessen).

het water bedekt, staan hier witbloemige waterra-
nonkel {Ranunculus ololeucos), duizendknoopfon-
teinkruid en waterpostelein.
Ten derde is er een „bovenloop" die geheel in een
landbouwgebied ligt, bij het gehucht Riel, even ten
oosten van Eindhoven. Hier groeide tot voor kort
(1979) ondergedoken moerasscherm (Apium inun-
datum) begeleid door onder andere waterpostelein
en schildereprijs. Door intensivering van het ge-
bruik van de omliggende landbouwpercelen zijn
deze soorten echter verdwenen.
Ten vierde een voorbeeld van een stroompje dat het
meest als „bovenloop" aangemerkt zou kunnen
worden. Nadat de Elzenloop bij Bakel over een
lang traject als sloot door landbouwgebieden heeft
gestroomd, meandert hij als stroompje door een
bos. Hier staat plaatselijk, in het verder vegetatielo-
ze watter, drijvende waterweegbree. Deze soort kan
vrij regelmatige in „bovenlopen" gevonden wor-
den.

De beekdalen

De schraalgraslanden en grote moerassen, die vroe-
ger de beekdalen sierden, zijn nu slechts in relict-
vorm aanwezig. Van de elzenbroekbossen is
gelukkig iets meer bewaard gebleven. De niet ont-
gonnen delen zijn echter moeilijk in optimale condi-
tie in stand te houden door de toenemende eutrofië-
ring en ontwatering.
Een mooi voorbeeld van een vroeger beekdal, met
een overgang naar hogere zandgronden, is te zien
bij de Collse Zegge bij Geldrop. Behalve een uitge-
strekt rietveld met plaatselijk wilgenstruwelen en
een klein stukje vegetatie behorend tot de moeras-
varen-riet-associatie, ligt er aan de rand nog een
fraai schraalgraslandje. Hier staan nog vele planten
die kenmerkend zijn voor de vochtige beekbegelei-
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Drijvende waterweegbree in de
Esperloop, Bakel (dia: Peter Smit).

dende graslanden, zoals welriekende nachtorchis,
Spaanse ruiter en parnassia, naast minder zeldzame
soorten als heidekartelblad, gewone vleugeltjes-
bloem, gevlekte orchis en klokjesgentiaan. In het
noorden van het gebied ligt de Varkensput. De
vroegere verlanding van deze beschut liggende plas
met krabbescheer, heeft plaatsgemaakt voor een
verlanding met slangewortel. In het omringende
bos komt massaal grote keverorchis en eenbes voor.
Een ander beekdalmilieu, dat waarschijnlijk min-
der karakteristiek voor de Brabantse situatie is, ligt
langs de Tongelreep bij de Achelse kluis. In een
wegberm langs de bosrand stonden hier zeldzaam-
heden als weideklokje (Campanula patuia) en
steenanjer (Dianthus deltoides). In 1974 ontdekten
we beide soorten. In 1975 was de eerste soort toege-
nomen tot 10 exemplaren en de tweede soort afge-
nomen tot 15 exemplaren. In 1976 werd helaas het
ondiepe slootje naast de wegberm uitgegraven, wat
ertoe leidde dat de tweede soort in 1977 was ver-
dwenen. In dat jaar werden nog 11 exemplaren van
het weidèklokje gevonden, maar die werd daarna
ook nooit meer teruggevonden. Dat de steenanjer
niet direct aan beken is gebonden, bewijst de recen-
te vondst van de soort, in 1982 en 1983, bij een
zandafgraving bij Nuenen.
Een min of meer gevoelige beekbegeleidende soort,
is klein glidkruid {Scutellaria minor). Deze tengere
soort is mogelijk gebonden aan bepaalde grensmi-
lieus tussen voedselarme en voedselrijke situaties.
Gedurende de afgelopen jaren is het klein glidkruid
op verschillende plaatsen langs de beken gevonden.
In 1974 langs de Witte Loop op de Strabrechtse
heide, en in 1981 langs de Reusel in de Hertgang
(mond. med. J. VAN KESSEL). Bovendien kwam de
soort massaal op na het kappen van een elzenbroek-
bos in 't Sang, in het dal van de Kasteelloop bij
Mierlo (mond. med. F. SONNEBERG). Wonderlijk
genoeg bleek het klein glidkruid zich ook te kunnen

vestigen op een kunstmatig grensmilieu. In 1981
werd een groepje van 75 exemplaren gevonden op
het talud van de gekanaliseerde Beerze bij de Baest
bij Oirschot. Op een dergelijke plaats is hij in 1982
door medewerkers van het RIN ook gevonden in het
Strijper Aa gebied bij Soerendonk.
Een andere soort die zich vooral in grensmilieus
thuisvoelt is heelblaadjes. Rond Eindhoven komt
deze soort weinig voor en doorgaans in kleine aan-
tallen. Heelblaadjes werd op vier plaatsen langs
beken aangetroffen. Deze plaatsen zijn langs de
Hooidonkse beek bij Nuenen, langs de Tongelreep
onder Aalst, langs de Keersop bij Veldhoven en
langs de Beekloop bij Westerhoven. Verder is mij
de soort bekend van de Sonse heide bij Son en
massaal bij een recent gegraven visvijver bij Veld-
hoven.
Tot slot een voorbeeld van een fraai ontwikkeld
elzenbroekbos: de Geijzenrooise Zegge, bij Eind-
hoven. Naast soorten als zwarte bes, moerasviooltje
en wateraardbei groeit hier de kamvaren (Dryopte-
ris cristata). Jammer genoeg zijn uit dit gebied soor-
ten als gewoon blaasjeskruid en moeraswespenor-
chis al geruime tijd verdwenen.

Matig voedselrijke heidevennen

Ondanks de grote ontginningen, die oonder andere
in de jaren dertig hebben plaatsgehad, zijn er in de
buurt van Eindhoven nog vrij veel heidevennen te
vinden. Op de grens van zandgrond naar beekdalen
konden soms zeer interessante matig voedselrijke
heidevennen liggen. Voorbeelden hiervan zijn de
Oisterwijkse vennen. Dit is een reeks vennen waar-
van de hoogstgelegen voedselarm zijn, liggend op
de Kampinase heide, en de laagstgelegen min of
meer voedselrijk, liggend in het dal van de Rozep of
Achterse stroom. De tussengelegen vennen waren
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Hergraven „bovenloop" met kwel (dia: Marcel Was-
scher).

Schraalgrasland bij Collse Zegge, Geldrop (dia: Mar-
cel Wasscher).

in allerlei gradaties matig voedselrijk. Het nauwe
evenwicht van matige voedselrijkdom is gemakke-
lijk te verstoren door eutrofiëring (b.v. inwaaien
van kunstmest) enerzijds, of verzuring (door de
zure regen) anderzijds.
De weinige matig voedselrijke vennen die momen-
teel nog in Zuidoost-Brabant zijn te vinden, worden
vrijwel allemaal in stand gehouden door een zeer
lichte mate van voedselrijke „verstoring". Dit kan
de instroom van een beekje zijn (in het geval van het
Beuven bij Someren met waterlobelia) of zwemmen
(bij een van de Oisterwijkse vennen met biesvaren
en stekelbiesvaren). Bij de Valkenswaardse visvij-
vers bestaat de „verstoring" vermoedelijk uit door
een dijkje sijpelend voedselrijk water. Op een laag
onverteerde plantenresten kan zich hier de gemeen-
schap van de kleinste egelskop handhaven. Naast de
kleinste egelskop (Sparganium minimum) staan
hier andere zeldzaamheden als plat en klein blaas-
jeskruid {Utricularia intermedia en minor) tussen
duizendknoopfonteinkruid en knolrus.
Een bij toeval ontstaan matig voedselrijk vennetje
is het Peerven, dat even ten zuiden van de E-3
autosnelweg ligt, op de Leenderhei bij Eindhoven.
Vermoedelijk heeft een boer hier enige jaren gele-
den ooit eens een giertank met water gevuld. Door

deze eenmalige geringe eutrofiëring kan witbloemi-
ge waterranonkel (Ranunculus ololeucos) zich hier
al jaren tussen het mannagras handhaven. Vanuit
de zuidoosthoek van het ven breidt zich een smalle
rietkraag uit.

De kanalen

De watertypes die oorspronkelijk op de Zuidoost-
Brabantse zandgronden aanwezig waren, zijn de
vennen, venen en beken met hun dode armen. In de
loop der eeuwen zijn er, door toedoen van de mens,
nieuwe watertypes aan toegevoegd. Dit zijn bij-
voorbeeld sloten, klotputten (veenafgravingen) en
vijvers. De afgelopen eeuw is er een totaal nieuw
type bijgekomen. Dit zijn de grote gegraven voed-
selrijke wateren: kanalen en zandafgravingen. Ver-
moedelijk konden zich hierdoor organismen vesti-
gen die van nature niet op de zandgronden
voorkwamen.
Sommige kanalen hebben zich tot prachtige natuur-
gebieden ontwikkeld. Een voorbeeld hiervan is het
Eindhovens kanaal, waar al enige jaren geen grote
boten meer op varen. In het water heeft zich plaat-
selijk een weelderige waterplantenvegetatie ont-
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Witbloemige waterranonkel en mannagras in het
Peerven, Eindhoven (dia: Marcel Wasscher).

Zwaaikom Eindhovens kanaal met grote egelskop en
gewoon blaasjeskruid (dia: Marcel Wasscher).

wikkeld met o.a. aarvederkruid, waterlelie en veen-
wortel . Aan de kades groeit tot 25 cm lang bronmos.
In de zwaaikommen zijn verschillende verlandings-
stadia te zien. Plaatselijk staat massaal grote egels-
kop met daartussen het op de zandgronden zeldza-
me gewoon blaasjeskruid. Op een riet-
verlandingstil in een andere zwaaikom staat o.a.
moeraswederik. In de oevervegetatie komt verder
kalmoes voor en zelfs (bij de Collse Zegge) zeebies.
Ook de dijkjes aan weerszijden van het kanaal zijn
de moeite waard. Hier staat o.a. echt duizendgul-
denkruid, grote keverorchis, bosbies en de welrie-
kende agrimonie.
Tot slot nog enige vondsten die niet in een van de
voorafgaande categorieën onder te brengen waren.
Bospaardestaart bij Eikenburg in Eindhoven, stip-
pelvaren in de Baest bij Oirschot en in de Meelak-
kers bij Heeze en akkerleeuwebek langs de oude
spoorlijn bij Borkel en Schaft. Op een blauwgras-
land in de Moerputten bij Den Bosch vonden we in
1978 op een KNNV-excursie nog een pol van een
melkviooltje, een uit Nederland vermoedelijk snel
verdwijnende soort.
Om de overgebleven rijkdommen in de toekomst te
behouden, zal op lokaal, nationaal en internatio-
naal niveau gewerkt moeten worden. Op lokaal

niveau door aankoop en beheer van natuurgebie-
den. Dit zou het beste kunnen gebeuren in grotere
„eenheden", zoals bijvoorbeeld het natuurreser-
vaat Kranendonk bij Soerendonk. Op nationaal ni-
veau door te werken aan een sluitende wetgeving,
zoals bijvoorbeeld de mestwet om dumping van gier
tegen te gaan. En op internationaal niveau door de
zure neerslag te bestrijden.

Met dank aan Peter Smit.

Adres van de schrijver:
Minstraat 15 bis,
3582 CA Utrecht
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Het voedsel van de klapekster in het
winterhalfjaar aan de hand van
braakbalvondsten op de Tongerense Heide

door Frans en Han Bosch

Al in het voorjaar van 1984 vonden we onder een vrijstaande grove den op de Tongerense
Heide veel kleine braakballen. Geen braakballen van een bos- of ransuil, dat was duidelijk.
Ook niet van een dagroofvogel, want daar zitten bijna geen botjes in. De Diersporengids
(BANG, 1980) gaf geen uitsluitsel. De braakballen leken wel op de daarin afgebeelde exempla-
ren van de steenuil, maar het biotoop is nou niet bepaald geschiktt voor steenuilen (fig. 1 en
tabel 1).

Inleiding

Er ging ons een licht op, toen we in het gebied een
klapekster observeerden. Het diertje was zo vrien-
delijk even in de „braakballenboom" te gaan zit-
ten. De link was gelegd; daar zat een leuke moge-
lijkheid tot onderzoek in.
De klapekster is een in Nederland weinig voorko-
mende vogel en over zijn voedsel stonden weinig
exacte gegevens in de ons bekende literatuur. De
Atlas van Nederlandse Broedvogels (TEIXEIRA e.a.
1979) melden als prooi kleine en middelgrote vogels
en muizen en plaatsen daarbij een afbeelding van
een klapekster met een hagedis in de bek. Ook
insekten komen voor op het menu (o.a. PETERSON
1984).
Wat vormt nu precies het voedsel van de klap-
ekster? De vraag interesseerde ons en het antwoord
zou misschien ook een antwoord kunnen zijn op de
vraag welke kleine diersoorten op de Tongerense
Heide voorkomen.

CADE (1967) en ULLRICH (1971) hielpen ons wat
meer op weg met hun studies in respectievelijk
Alaska en West-Duitsland. Zij beschrijven de klap-
ekster beiden als een weinig trekkende vogel. Het
kan zelfs zo zijn, dat één vogel van een paar in het
broedterritorium blijft en de ander een winterterri-
torium in de nabijheid zoekt. De dieren leven dan
dus solitair, maar hebben zo nu en dan wel contact,
zodat de paarvorming in de lente zeer snel geschied
is. Of het door ons waargenomen exemplaar op de

. Veluwe broedt of van verder weg hierheen trekt, is
ons onbekend. Wel zijn er enkele data bekend
waarop een klapekster op de Tongerense Heide
gezien is (zie tabel 2).
Daarbij valt op, dat de waarnemingen zich uitstrek-
ken van half oktober tot begin april m.u.v. januari
en februari. Waar het dier dan verblijft is weer de
vraag. Misschien toch naar zuidelijke streken weg-
getrokken? Met name de afgelopen strenge winter
zou dit doen vermoeden, ware het niet dat Cade
zoals gezegd weinig trek opmerkt, terwijl hij zijn

Figuur 1. Klapekster-braakballen
(ware grootte)

1 en 2 met weinig botjes
3 met mestkeverdelen en onder-

kaak en tand van een dwerg-
muis

4 met keverdelen
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Tabel 1. Kenmerken van klapekster-braakballen

gemiddeld
grootste ex.
kleinste ex.

lengte mm
24,2
41
18

breedte mm
11,8
15
9

gewicht gr
0,63

Tabel 2. Data waarop een klapekster op de Tonge-
rense Heide werd waargenomen.

31 - 3-1984
7- 4-1984

12- 4-1984

20-10-1984
29-12-1984
23- 3-1985

3- 4-1985

2 0 - 1 0 - 1985
21 - 12 - 1985
22-12 -1985

voorjaar 1984

najaar 1985

Tabel 3. Verzameldata en aantallen
braakballen onder één
Heide.

15- 4-1984
29- 4-1984

13-11 -1984
27-11 -1985

7-12-1985
16-12-1985
21 -12-1985

81 ex.
18 ex.

16 ex.
4 ex.
1 ex.
2 ex.
2 ex.

boom op

y 99

25

van klapekster-
de

ex.

ex.

Tongerense

voorjaar 1984

najaar 1985

onderzoek toch in Alaska verrichtte! Hij bestudeer-
de o.a. de vangtechnieken van de klapekster.
De meest bekende techniek is het vanaf boomtop-
pen wachten en speuren naar prooi. Een onver-
wachte duik naar het prooidier volgt daarop. Mui-
zen worden dan vaak met de bek gedood, door
middel van felle uithalen naar de nek, terwijl de
vogel om de prooi springt, pogend geen beten op te
lopen. Meestal vertoont het dode slachtoffer geen
uitwendig letsel en is de enige verwonding een-ge- '
broken nek. Insekten worden met de bek uit de
lucht gevangen en ook vaak van de grond opgepikt.
CADE beschrijft een geval van een klapekster die
een hommel op een afstand van ± 100 meter zag,
achtervolgde en ving.
Vogels worden meestal op een ware roofvogel-ma-
nier met de poten geslagen en middels een beet in de
nek gedood.
De tweede manier van jagen is het opjagen van
prooien door wild door struikgewas te vliegen.
Slachtoffers worden naar het open veld gedreven en
overmeesterd.
Tenslotte jaagt de klapekster ook wel door vrij hoog
over het gebied te vliegen en hier en daar te bidden.
Voor het eten van zijn prooidieren gebruikt de klap-

Figuur 2. Overeenkomst tussen de snavels van een
klapekster en een valk. Naar Cade (1967).

1. klapekster 2. valk

ekster speciale klauwieren-technieken: het spietsen
aan doorns en het klemmen in de vork van twee
takken. Dit schijnt een compensatie te zijn voor het
ontbreken van scherpe klauwen.
De prooi wordt zo aan kleine, voor consumptie
geschikte stukjes gescheurd.
De snavel vertoont overeenkomsten met de snavel
van valken. Aan de bovensnavel zit de „roofvogel-
haak" en een hoornig uitsteeksel: de tomiaal-tand.
De ondersnavel is bij valken aan de vorm van de
bovensnavel aangepast, dit in tegenstelling tot de
ondersnavel bij de klapekster (figuur 2).
De gewoonte van spietsen en klemmen heeft geleid
tot de wetenschappelijke naam van de klapekster:
Lanius excubitor. Lanius betekent slager. In het
oude Rome hingen de slagers hun vlees op aan
haken op de markten. Deze naam stamt al van vóór
de huidige wetenschappelijke naamgeving.
Excubitor wil zeggen: wachter, schildwacht. Dit
deel van de naam houdt verband met de eerste
hierboven beschreven jachttechniek. Mag de naam
slager misschien niet vriendelijk klinken, die is nog
heel aardig in vergelijking tot het Duitse Raubwür-
ger en het Engelse Shrike (wurger).
Imde herfst en winter slaat de klapekster soms voed-
sel op. Zeer kleine stukjes (0,1-1,0 gram) worden
verstopt. De vogel blijkt zelden een opslagplaats te
vergeten.

Materiaal en methode

In het voorjaar van 1984 verzamelden we de braak-
ballen. Het was mogelijk, dat vrijwel volledig te
doen. De boom die als rustplaats gebruikt wordt,
heeft takken die tot op de grond reiken. Daardoor is
er vrijwel geen ondergroei.
De tweede verzamelperiode was het najaar van
1985. Wanneer het materiaal precies verzameld
werd is te zien in tabel 3.
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Figuur 3. Hagedisse-kaak 5x ware grootte

1. binnenzijde
2. buitenzijde

Daar de aantallen braakballen sterk uiteenlopen,
hebben we ervoor gekozen twee tabellen te maken:
één voor voorjaar '84, één voor najaar '85.
Voor de determinatie van de zoogdieren is gewerkt
met de Tabel voor Braakballenonderzoek door F.
v. D. STRAETEN (1978).
Waar deze onduidelijkheden of onwaarschijnlijk-
heden opleverde, is het RIN geraadpleegd. We stel-
den het voorkomen van hagedissen vast aan de hand
van hun kaakjes (figuur 3).

Omdat het vaak moeilijk vast te stellen was of het
een onder- of bovenkaak betrof, is het minimum
aantal individuen het quotiënt van het aantal kaken
gedeeld door 4. De soort hagedis konden we aan de
hand Van de kaken niet vaststellen. O.a. uit eigen
waarnemingen is het voorkomen van de zandhagge-
dis, de levendbarende hagedis en de hazelworm in
het biotoop bekend.
De vogels zijn gedetermineerd aan de hand van hun
veren (pimpelmees) of snavel (Fringillidae). Wat de
laatsten betreft, was het in alle gevallen bijna zeker
een vink.
Voor een determinatie van de insekten is Elseviers
Insektengids door M. CHINERY (1975) gebruikt.

Resultaten

De tabellen 4 en 5 geven een overzicht van de ge-
vonden prooidieren. Beide tabellen geven het mini-
mum aantal individuen en de percentages van de
aangetroffen soorten weer. Daarnaast in hoeveel
braakballen een prooidiersoort voorkomt en de
percentages daarvan.
Het minimale wintertérritorium is weergegeven op
het kaartje (fig. 4).
Het aangegeven gebied is gebaseerd op eigen waar-
nemingen.

Tabel 4. Analyse van 99

soort prooidier

Dwergspitsmuis
Sorex spec.
Veldmuis
Rosse woelmuis
Aardmuis
Microtus spec.
Woelmuis onb.
Bosmuis
Dwergmuis
Ware muis onb.
Muis onb.
totaal zoogdieren
Hagedis onb.
totaal reptielen
Pimpelmees
Vogel onb.
totaal vogels
Driehoornmestkever
Mestkever onb.
Kever onb.
Oorworm onb.
Insekt onb.
totaal insekten
totaal

klapekster-braakballen van

minimum
aantal
individuen

6
1
7

11
3
8
5

10
2
1
-

12

1
-

26
29
24
4
1

151

de Tongerense Heide

% van het
totaal aantal
individuen

3,9
0,7
4,5
7,2
2,0
5,2
3,3
6,5
1,3
0,7

-
37,0

7,8
7,8
0,7

-
0,7

16,9
18,8
15,6
2,6
0,7

54,6

aangetroffen
in aantal
braakballen

9
1
9

13
2

11
12
11

1
1

25

9

1
' 17

19
22
29
4
1

voorjaar 1984

frequentie
in %

9,1
1,0
9,1

13,1
2,0

11,1
12,1
11,1

1,0
1,0

25,3

9,1

1,0
17,2

19,2
22,2
29,3

4,0
1,0
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Tabel 5. Analyse van 25 klapekster-braakballen van de Tongerense Heide

soort prooidier

Veldmuis
Microtus spec.
Dwergmuis
Muis onb.
totaal zoogdieren
Pimpelmees
Fringillidae spec.
Vogel onb.
totaal vogels
Driehoornmestkever
Mestkever onb.
Kever onb.
Sabelsprinkhaan onb.
Oorworm
Insekt onb.
totaal insekten
totaal

minimum
aantal
individuen

1
1
1
3

1
3
-

4
2
3
2
3
6

30

% van het
totaal aantal
individuen

3,3
3,3
3,3

10,0
20,0

3,3
10,0

-
13,3
13,3
6,7

10,0
6,7

10,0
20,0
66,7

aangetroffen
in aantal
braakballen

1
2
1
4

1
3

15

4
2
3
1
3
6

najaar 1985

frequentie
in %

4
8
4

16

4
12
60

16
8

12
4

12
24

Discussie

Opmerkelijk is het geringe aantal braakballen na 13
november 1985 (tabel 3).
Er ontstond enige twijfel of de klapekster zich nog
ophield op de Tongerense Heide omdat hij zich niet
liet zien.
De onzekerheid hield aan tot 21 december toen de
vogel zich weer in de omgeving vertoonde. (Voor
het gemak gaan we ervan uit dat het één exemplaar
betreft).
Volgens CADE produceert een klapekster 2 a 3
braakballen per dag. Als de klepekster doorlopend
op de Tongerense Heide aanwezig was, zouden er
meer braakballen te vinden moeten zijn. En inder-
daad. We hebben op twee andere plaatsen wat ge-
vonden. Vijf braakballen in totaal. Deze hebben we
echter niet in de gegevens verwerkt. Het maakte
wel duidelijk, dat de klapekster meerdere bomen
als rustplaats kan gebruiken en dat ook zonder
braakballen onder de bij ons bekende boom het dier
aanwezig kan zijn.
Ten aanzien van de tabellen 4 en 5 plaatsen wij de
volgende opmerkingen:
Er zijn veel soorten muizen aangetroffen. Van de in
de omgeving voorkomende muizen ontbreken al-
leen de huismuis en de grotere spitsmuizen. Het is
natuurlijk de vraag of deze soorten in het biotoop
voorkomen.
Vooral het voorjaar van 1984 geeft een zeer uitge-
breid beeld. De rosse woelmuis en de bosmuis val-
len het vaakst ten prooi aan de klapekster.
Opmerkelijk hierbij is, dat de bosmuis steeds als
een typisch nachtdier beschreven wordt en de klap-
ekster geacht wordt overdag te jagen.

De aardmuis en de dwergmuis behoren minder vaak
tot de prooidieren. Komen zij misschien minder
voor op de hei?
Een echte afkeer voor spitsmuizen, zoals sommige
uilen die kennen, kan de klapekster niet toegeschre-
ven worden. Tien procent van de muizen bestaat uit
dwergspitsmuizen. Dit is de enige door ons gevon-
den spitsmuizensoort.
Onze gegevens stemmen wat dit betreft niet over-
een met ULLRICH en CADE.

ULLRICH treft onder de zoogdieren alleen knaagdie-
ren aan. CADE meldt op een totaal van 222 braakbal-
len met 389 prooidieren slechts 1 spitsmuis.
Hagedissen ontbreken op het menu in het najaar.
De klapekster werd voor het eerst gezien op 20
oktober. Vóór die datum hebben de hagedissen
waarschijnlijk reeds definitief hun winterschuil-
plaats opgezocht.
In het voorjaar vormen de hagedissen mogelijk een
gemakkelijke prooi i.v.m. het voortplantingsge-
drag.
Vogelresten zijn vaak niet te determineren. Wel is
duidelijk waarneembaar wanneer er veertjes of vo-
gelbotjes in braakballen aanwezig zijn.
Enkele malen troffen we ook resten van geplukte
zangvogels aan in de buurt van braakballen.
In deze gevallen is het niet zeker dat de klapekster
de predator was.
Het percentage braakballen met vogelresten ver-
schilt zeer sterk: in totaal 18,2% van het voorjaar
van '84 tegen in totaal 76% in het najaar van '85. De
percentages bij de muizen zijn niet zonder meer
optelbaar, omdat in sommige braakballen meer
soorten muizen voorkomen. Desalniettemin is dui-
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Figuur 4. Winterbiotoop van een
klapekster op de Tongerense Hei-
de.

•^ysSv/^?
schaal 1:25.000

heide

bos

minimum winter-biotoop

delijk, dat het percentage „voorjaar '84" hoog is en
dat van „najaar '85" laag.
Een mogelijke verklaring zou kunnen liggen in het
feit, dat november een zeer koude maand was en de
muizen daardoor misschien minder actief waren.
Een andere mogelijkheid is, dat er in de late herfst
nog vrij veel vogels doortrekken en dan relatief
gemakkelijk door een op wacht zittende klapekster
verrast kunnen worden.
Zo zou de klapekster gebruik kunnen maken van
zijn bekendheid met het terrein. Volgens CADE
(1967) worden juist in het voorjaar en in de zomer
veel vogels geslagen: eerst baltsende mannetjes,
lager pas vliegvlugge jongen.
Hierbij worden soms vogels gevangen die groter en
zwaarder zijn dan de jager zelf.
ULLRICH (1971)) noemt de merel en de zanglijster,
CADE een Amerikaanse lijsterachtige: de robin,
(Turdus migratorius).

Het percentage insekten in beide perioden verschilt
niet wezenlijk. Het is hoog, maar dat beeld is verte-
kend, want relatief gezien is de voedingswaarde van
één insekt natuurlijk minder dan die van één gewer-
veld dier.
Het enige insekt dat we op naam kunnen brengen, is

de driehoornmestkever. Dat is opvallend, omdat
wij meenden met een hier vrij zeldzaam insekt te
doen te hebben. Gezien het hoge percentage van
deze soort binnen het totaal van de insekten, mogen
wij veronderstellen dat de driehoornmestkever op
de Tongerense Heide niet zeldzaam is. Ook in de
wintermaanden komt hij in de braakballen voor.
Op 24 december 1985 namen we zelf nog een actieve
driehoornmestkever waar.
Ook CADE vindt in alle maanden van het jaar insek-
tenresten in de maaginhoud van klapeksters.
Bij een observatie van de klapekster op 22.decem-
ber 1985 leek het dier dan ook op insektenjacht.
Steeds volgde vanaf een boomtop een korte vlucht
naar de grond. Te kort om een muis of een vogel te
doden en/of te eten.
Ook werd geen zichtbare prooi meegenomen.

Samenvattend kan gezegd worden dat de klapekster
in het winter-halfjaar weinig selectief zijn prooi
kiest en dat de gewervelde dieren het hoofdbestand-
deel van het voedsel vormen. Hierin komen mui-
zen, hagedissen en kleine vogels in wisselende per-
centages voor.
Het lijkt erop, dat gemakkelijk te vangen prooi
enige voorkeur geniet.
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Klapekster

Vervolg

Van alle mogelijke vervolgstudies lijkt ons met
name een studie naar het voorkomen van kleine
zoogdieren op de Tongerense Heide interessant.
Hierbij zal niet alleen naar de soorten gekeken
moeten worden, maar ook naar dichtheden en ver-
houdingen om een vergelijking te kunnen maken
met het voedsel van de klapekster.

Ook in de toekomst zal de klapekster op de Tonge-
rense Heide door ons nauwlettend worden gevolgd.
Wij zijn dan ook bijzonder geïnteresseerd in zowel
nieuwe als oude klapekster-waarnemingen.
Voor het overige zijn wij van mening, dat er geen
honden los dienen te lopen in. het natuurgebied de
Tongerense Heide.

Adres van de schrijvers:
Eikelkamp 65,
8162 ZK Epe

(Uit:.Natuurklanken; afd. Epe-Heerde)
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De foto's van Betty Coops op deze 2 pagina's geven een beeld van het werk dat gedaan is en van het
resultaat.
Links boven: de vlaggestok wordt getest. Rechts boven: het interieur. Volgende pagina: Fop Fockens
geeft het koperwerk zijn oude glans terug (links). De KNNV-vlag wappert midden in Utrecht.
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Open huis

Ons kantoor in Utrecht, Oudegracht 237, houdt open huis op
donderdag 25 september (10.00 tot 21.00 uur)
vrijdag 26 september (10.00 tot 17.00 uur)
zaterdag 27 september (10.00 tot 17.00 uur)

ledere KNNV-er is dan van harte welkom!
Ter gelegenheid van de aanbieding van de nieuwe uitgave van de Stichting Uitgeverij
„Bescherming van vleermuizen" op 24 september zal er een tentoonstelling over vleermuizen
zijn.

Voor de route zie Natura 6 (juli/augustus) pagina 177.

In de KNNV-Veldwinkel in Utrecht zijn behalve boeken en Wetenschappelijke Mededelingen
van de Stichting Uitgeverij ook KNNV-artikelen te koop: insignes, vlaggetjes, balpennen,
stickers, schrijfpapier, enveloppen, briefkaarten, overdruk Natura symposium Ede, overdruk
Nika van de LJ.
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De Jan Nijkamp-lezing in het teken van het
natuurbehoud

door Peter Veen

Op 22 februari jl. vond in een stijlvolle zaal van
Artis een even stijlvolle bijeenkomst plaats. Zowel,
vanuit de KNNV zelf als ook vanuit vele ambtelijke
en niet-ambtelijke organisaties was er veel belang-
stelling voor dit gebeuren. De eerste Jan Nijkamp-
lezing werd gehouden.
De Jan Nijkamp-lezingen hebben tot doel een ver-
dieping van het denken over het natuur- en land-
schapsbehoud en het milieubesef te bewerkstelli-
gen. En met de naam van de lezingen wordt wel heel
duidelijk een symbolische relatie gelegd met de
„groten" uit de natuurbescherming. J. A. Nijkamp,
staande in de traditie van onder meer Jac. P. Thijsse
en E. Heimans, heeft immers jarenlang in de voor-
hoede gestaan van de Nederlandse natuurbewe-
ging. De KNNV was blij dat zij zich op deze wijze in
de lijn van de traditie van deze „groten" mocht
plaatsen.

Prof. J. I. S. Zonneveld was uitgenodigd een refe-
raat te houden over de relatie van de mens met de:
natuur. Een wel heel actueel onderwerp als we ons
de studiedag over natuurbehoud van de KNNV uit
voorjaar 1985 in Ede herinneren.
Alvorens prof. Zonneveld gelegenheid kreeg zijn
referaat uit te spreken, leidde drs. J. Pieters van het
Ministerie van Landbouw en Visserij de spreker in.
Hij bepleitte een offensief natuurbeschermingsbe-
leid, dat zou moeten aansluiten op bestaande ont-
wikkelingen in de maatschappij. Een dialoog,met
de andere sectoren van de maatschappij is essen-
tieel. Concreet dacht drs. Pieters aan aandachts-
punten als: streven naar grootschalige gebiedsbe-
scherming ten behoeve van bijvoorbeeld een
ecologische infrastructuur; bij aankopen van nieu-
we natuurgebieden letten op strategische ligging en
kansrijke gebieden; niet-kansrijke gebieden des-
noods afstoten; soortenbescherming bezien tegen
de achtergrond van een totale biotoopbescherming;
het milieuhygiënische beleid heeft ook een functie
ten aanzien van een bredere milieubescherming en
tenslotte aandacht besteden aan public relations.

Na dit prikkelende voorgerecht, dat een ieder met
meer of minder instemming zal. hebben aange-
hoord, kwam het eigenlijke hoofdgerecht. Prof.

Zonneveld tekende in grote lijnen een beeld van de
ontwikkeling van de mensheid en haar houding je-
gens de natuur.
Deze schets mondde uit in een overzicht van de
functies van natuur en landschap. Hij sloot aan bij
de indeling van het Globaal Ecologisch Model:
- produktiefuncties: levering van voedsel;
- draagfuncties: bodem als standplaats voor plan-

ten bijvoorbeeld;
regulatiefuncties: zuiveringsfunctie;

- informatiefuncties: verscheidenheid aan planten
en dieren.

De spreker schetste vervolgens het proces van ver-
vreemding ten opzichte van de natuur, dat met
name in de steden optrad. In de 18e eeuw ontstond
er een eerste belangstelling, die niet op romantische
motieven gebaseerd was. Later was vooral de nivel-
lering van het landschap oorzaak van veel aandacht.
Spreker wees op het „egaliserend vermogen",
waardoor de identiteit van landschappen verdwijnt
en,het contact met het verleden verloren gaat.
Prof. Zonneveld schetste het dilemma tussen be-
houders en vernieuwers van het landschap. Er zijn
enkele maatschappelijke invalshoeken te onder-
scheiden:
- milieuproblemen opheffen door technische op-

lossingen (zgn. milieutechniek);
- milieuproblemen bij de bron aanpakken door

middel van educatie, voorschriften of ecodicta-
tuur;

- milieuproblemen oplossen door verandering van
de totale maatschappij;

- uitgaan van een holistisch maatschappijbeeld
waarbij alles met alles te maken heeft;

- bezinning op drijfveren van de mens zelf.

De spreker plaatste tenslotte een aantal kantteke-
ningen bij deze maatschappelijke invalshoeken, die
tot doel hadden de zwart-wit schema's ook enigzins
te relativeren.
Zo; legde hij de vinger bij de idealisering van het
verleden: de historie leert'dat de mens van nature
niet zo goed is; bij de gedachte dat de natuur een'
overblijfsel is van de cultuur raakt het historisch
gegroeide landschapsbeeld letterlijk buiten beeld.
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En prof. Zonneveld pleitte dan ook niet onverwacht
voor „behoud in vernieuwing". Wij moeten mee-
denken met andere sectoren uit de maatschappij,
denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden van een
geïntegreerde landbouw^ Er moeten juist meer
ideeën worden ontwikkeld. Het doel zal moeten

blijven om de eenheid tussen mens en landschap te
behouden.
De eerste Jan Nijkamp-lezing is inmiddels historie.
De KNNV is het aan z'n eerbiedwaardige ouder-
dom verplicht op de ingeslagen weg voort te gaan, in
de lijn van Nijkamp.

Mededelingen

Denk er aan dat de inzend termijn voor de foto- en
tekenaktie op 30 september sluit. Zendt uw bijdra-
ge(n) tijdig naar:
Kadercommissie p/a v. Tienhovenlaan 23, Naarden.
Zie Natura, maart, pag. 51.

Natuurstudiedag, 4 oktober 1986 te Wageningen

,,Natuurstudie, bron van vreugde" stond in Dronten
te lezen tijdens de jubileumviering in de Meerpaal.
Immers, een van de hoofddoelstellingen van de
KNNV als Vereniging voor Veldbiologie, is het be-
drijven en stimuleren van natuurstudie.
De veelzijdige natuur laat zich op veel manieren
bestuderen. Of je nu kijkt hoe de hommels in je tuin
de bloemen bezoeken of je telt de huiszwaluwnes-
ten in je woonwijk, het heet allemaal natuurstudie.
Het een is wat vrijblijvender dan het ander, en
misschien ook zinvoller.... maar we zijn amateurs,
we doen het als vrijetijdsbesteding, voor ons genoe-
gen.
Toch kan dat liefhebberij werk heel zinvol zijn. In
de KNNV worden ontzettend veel waarnemingen
gedaan. Als die nu eens allemaal doorgegeven wer-
den. Dat zou al een geweldige bijdrage aan de veld-
biologische kennis in ons land zijn. Wie heeft er niet
bij het doorbladeren van de Atlas van de Neder-
landse Flora opgemerkt dat die ene groeiplaats van
die en die soort er niet in staat?
Hoeveel afdelingen houden een waarnemingenar-
chief bij?

De natuurstudiedag heeft tot doel het veldwerk bin-
nen de KNNV te animeren. Door te horen en te zien
welke waarnemingen gevraagd worden, waaraan en
hoe men kan meewerken, hopen we in veel afdelin-
gen mensen op het spoor te zettenen gericht waar-
nemingen doen te stimuleren.
De dag zal veel aanknopingspunten bieden voor het
veldbiologisch werk in de afdeling.
Specialistische werkgroepen zijn aanwezig, maar
ook eenvoudig te volgen opzetjes van met elkaar
met de natuur bezig zijn. Er is ook ruimschoots de
tijd voor persoonlijke uitwisseling van ideeën en
ervaringen.

Het programma bevat enerzijds een informatie-
markt waar ca. 20 instellingen, afdelingen en orga-
nisaties acte de présence geven. Zij tonen beknopt
wat zij doen, voor staan, gedaan hebben of verko-
pen.
Daarnaast loopt een serie inleidingen: 3/4 uurs
praatjes over de bijdrage die de KNNV-amateur
met zijn waarnemingen kan leveren. Ook zijn er
enige 20-minuten verhaaltjes van afdelingen die
hun ervaringen vermelden van een onderzoek of
inventarisatie en wat daarmee gedaan is.

We hebben ernaar gestreefd de dag zo veelzijdig
mogelijk van inhoud en opzet te doen zijn. Elke
serieuze veldbioloog vindt er dan ook iets van zijn
gading. Elke natuurliefhebber kan er ideeën op
doen.
We rekenen op ruime deelname van alle afdelingen.
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Hoe komt u bij het IAC?
Per openbaar vervoer: vanaf de NS-stations Arn-
hem, Ede, Rhenen zijn goede busverbindingen-zie
kaartje - uitstappen bij het busstation en dan nog 5
min. lopen.

N.B. Benut zo mogelijk de meermanskaart.

Met eigen vervoer: het IAC ligt aan de Lawickse
Allee, tussen het busstation en schouwburg Junus-
hof-zie kaartje.

Er is gelegenheid de lunch te gebruiken in het zelf-
bedieningsrestaurant van het IAC (a f 7,50). Dit
dient men op te geven vóór 25 september bij Klaas
Kaag, F. vanMierisstraat64,1071 RW Amsterdam.

PROGRAMMA:
09.30 uur zaal open
10.30 uur opening
10.35 uur inleiding over het natuurwetenschappe-

lijk archief
11.15 uur afd. Voorne: Westplaat-onderzoek
11.35 uur afd. Helmond: een nieuw combi-onder-

zoek
11.55 uur lunchpauze en ruime gelegenheid tot be-

zoeken van info-markt
13.30 uur inleiding RIN, de rol van de amateur
14.15 uur afd. Arnhem:
14.35 uur Ben Brugge over beheerswerk en insek-

ten
14.55 uur afsluiting
16.00 uur zaal dicht.

Waarnemingen en reacties van lezers

Het wonder der groei

In Natura 1985 blz 231 en 300 wordt gevraagd naar
de oorzaak van fasciatie. In het boek van WERNER
RAUH ,, Wondere wereld van Cactussen en Vetplan-
ten" (Nederlandse bewerking J. C. van Keppel)
staat op pag. 113:
Het is hier de plaats iets over kamvormen bij cactus-
sen in het algemeen te zeggen. Het zijn monstruosi-
teiten die ontstaan doordat de plant, die normaal
slechts één vegetatiepunt heeft er meerdere vormt,
die aaneengroeien en alle op één lijn liggen. Daar-
door wordt de oorspronkelijk ronde en radiale
vorm afgevlakt en neemt de plant een kamvorm
aan. Over het ontstaan van cristaten, die niet alleen
bij cactussen, maar ook bij vele andere plantesoor-
ten optreden, is niets bekend. De cristaatvorm is
ook niet erfelijk. Bepaalde Cereus soorten geven in
hun zaaisels regelmatig monstrueuze vormen
(Vert.) Men heeft vaak geprobeerd kamvormen
kunstmatig te kweken, bijv. door beschadiging van
het groeicentrum door behandeling met chemische
middelen en door bestraling met röntgenstralen, tot
nu toe zonder succes. Ook de bewering dat een
virusziekte de oorzaak is, is niet duidelijk bewezen.
Bij kamvormen domineert de vegetatieve groei,
waardoor zij zelden tot bloei komen. Zij kunnen
door deling worden vermeerderd, waarbij de afge-
sneden stukken geënt moeten worden op een krach-
tige onderstam. Door de sterke groei van een cri-
staat verkrijgt men een bizarre vorm, die vaak nog
sterker opvalt door een mooie bedoorning of beha-
ring.
Tot zover Werner Rauh.
Een prachtig onderwerp om te theoretiseren. Bij

(sommige? alle?) planten produceren groeipunten
remstoffen, die het ontstaan van andere groeipun-
ten in de onmiddellijke nabijheid onderdrukken.
Na snoei ziet men soms een aantal uitlopers begin-
nen, waarvan enkele doorzetten, andere terugblij-
ven. Bij plantesoorten, waar dit mechanisme zwak
ontwikkeld is, zullen makkelijker cristaten of fas-
ciaties ontstaan dan bij andere. Bij de allereerste
ontwikkeling van (zoog-)dieren is bekend, dat
groeistoornissen sterk afhankelijk zijn van het mo-
ment, waarop een schadelijke stof inwerkt, en van
de concentratie. Tussen een op dit tijdstip niet
werkzame dosis en een op dit tijdstip niet met het
leven verenigbare dosis, ligt maar een concentratie
tussen nauwe grenzen, die groeistoornissen kan ge-
ven. Wanneer dit ook voor fasciatie zou gelden: een
zeer speciale mate van schadelijke invloed tussen
onwerkzaam en dodelijk, op een zeer bepaald mo-
ment, dan is dit zeer moeilijk te vinden.
Momenteel zijn van mijn karmozijnbes twee tros-
sen voorzien van fasciatieachtige zijtrossen. Hierbij
zou ik bijvoorbeeld kunnen denken aan de tempe-
ratuurschommelingen tijdens de groei: daling, na-
dat de groei al ingezet had (leve de fantasie).
Als kind zag mijn man, dat van de door zijn vader
geplante rozenstruik de ene langer werd dan de
andere, en hij vroeg zich met schrik af of zijn ene
arm ook langer zou worden dan zijn andere. Het zal
u niet verbazen, dat zijn armen even lang zijn, of
bezit u nog de kinderlijke verwondering over het
wonder der groei?

P. J. Ypenburg-Visser,
Lobo-Braakensiekstr. 84,

1065 HP Amsterdam.
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Van het hoofdbestuur
De komendeVertegenwoordigende Vergadering te-
kent zich weer af. We behandelen de agenda. Een
lange rij van punten!
Het wordt een hele dag vergaderen. Deze keer géén
excursie vooraf. Wél gaan we de vergadering onder-
breken met 3 pauzes, een dia-serie voor propagan-
dadoeleinden en een vaarkampfilm.

Uit de begroting blijkt, dat we de opgebouwde re-
serves nu moeten benutten. En zoals in de Beleids-
notitie 1986 e.v. en de bijbehorende begroting was
voorzien, moeten we nu voor 1987 de afdracht per
lid met f 2,50 verhogen, gevolgd door eenzelfde
verhoging in 1988. Dit was al aangekondigd en be-
sloten op de vorige V.V. (Apeldoorn 1985).
Hiermee kunnen dan alle kosten (aanloop en vaste)
gedekt worden, die gemaakt moeten worden voor
de (noodzakelijke) verandering in de bureauvoe-
ring van onze vereniging. Daarover zijn al de nodige
woorden gezegd en geschreven.
Alle andere werkzaamheden kunnen gewoon
voortgang vinden.

Wat betreft Natura kunnen wij de kostprijs verla-
gen, o.a. door op een standaardformaat over te

gaan. We komen dan op de grootte A4. Behalve
kostenvoordeel geeft het de mogelijkheid de be-
schikbare ruimte beter te benutten. Tevens is dit
formaat gunstig voor de opmaak (of zoals men
meestal zegt: de lay-out). Dit laatste was al langer
een stille wens van de redactie.
Wij willen daarom op de komende V.V. een model
aanbieden, zoals Natura er uit zou kunnen gaan
zien.

De samenstelling van het hoofdbestuur zal ook gaan
veranderen. Algemeen voorzitter Fockens vindt,
dat voor hem de tijd van aftreden is gekomen. De
bedoeling is, dat onze huidige vice-voorzitter ir. J.
W. G. Pfeiffer de hem „nog toegemeten tijd" zal
optreden als voorzitter.
Helaas moet onze actieve natuurhistorisch secreta-
ris, Ron Poot, door privé-omstandigheden gedwon-
gen, zijn functie ter beschikking stellen. Het H.B.
kan zijn redenen volledig begrijpen en legt zich bij
dit besluit neer. Hij zal een paar taken blijven be-
hartigen. Zo blijft hij nog contactman bij de Stich-
ting Natuur en Milieu en rondt hij de werkzaamhe-
den voor de oprichting van de Herpetologische
studiegroep af.

't Is weer tijd voor paddestoelen en het weer is gunstig!
Enkele van de vele aanwezige titels:
BRITISH ASCOMYCETES- Dennis
CHAMPIGNONS DU NORD ET DU MIDI - Marchand
DER GROSSE PILZFÜHRER - CETTO
HANDBUCH FÜR PILZFREUNDE - Michael es.

KLEINE KRYPTOGAMENFLORA Il/bl, Nichtblatterpilze
KLEINE KRYPTOGAMENFLORA II/b2, Röhrlinge usw.
LES MORILLES - Jacquetant
NORTH-AMERICAN POLYPORES - Gilbertson es. (Nieuw!)
NOUVEAU GUIDE DES CHAMPIGNONS - Lemoine es.
PILZE-Gerhardt
PILZE DER SCHWEIZ I, Ascomyceten - Breitenbach es
PILZE DER SCHWEIZ II, Nichtblatterpilze
PILZE DER SCHWEIZ III
PILZE DIE AN HOLZ WACHSEN - Jahn
PILZMIKROSKOP1E - Erb
LES RUSSULES- Romagnesi
700 PILZE in FARBFOTOS - Dancke
en vele andere titels, voorradig bij boekhandel

architectura+natura Lf^
I n t e r n a t i o n a l b o o k s e l l e r s winkeiop

ƒ 260,00
8 delen a f 69,50
4 delen a ƒ 89,50
deel 1 ƒ 67,50
deel 2 ƒ 79,50
deel 3 ƒ 89.75
deel 4 ƒ 85,40
deel 5 ƒ 72,50
deel 6 in herdruk

ƒ 112,50
f 81,90
ƒ 115,00
f 196,30
ƒ 77,30

2 delen a ƒ 54,50
ƒ 199,50
ƒ 234,95

in voorbereiding
ƒ 93,50
ƒ 98,40
ƒ315,00
ƒ 119,50

t 44, 1015 DH Amsterdam
£1 o/:
O 1 oO

en: di.-vr. 9-18 uur; za. 9-17 uur.

NB. Prijzen vrijblijvend, incl. BTW, ecxl. verzendkosten. De delen uit de series zijn ook los verkrijgbaar.
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Boekbesprekingen

Landschapsbeheer. Aanpak en
educatieve mogelijkheden voor vrij-
willigers, uitgegeven met medewer-
king van velen door het IVN te Am-
sterdam.
Dit boek is geschreven voor alle
mensen die via zelfstudie of in cur-
susverband educatief natuur- en
landschapsbeheer willen leren be-
geleiden. De eerste helft van dit leer-
zame boekje behandelt vooral de
„theorie" van dit werk, terwijl de
tweede helft gericht is op de „prak-
tijk". Er wordt veel aandacht besteed
aan verschillende visies op natuur en
landschap en aan het ontstaan van
een tiental landschappen. Uitvoerig
wordt beschreven hoe je het werk
kunt organiseren, hoe je veilig kunt
werken, welke educatieve methoden
je kunt toepassen, enzovoort.
Het boek is ook voor mensen die niet
actief kunnen of willen meedoen aan
vrijwillig natuur- en landschapsbe-
heer van belang: er staan erg veel
interessante en nuttige dingen in.
Het is een goedkoop naslagwerk,
dat onmisbaar is voor alle mensen
die werken in het veld. Het boek be-
vat 215 pagina's, is gedrukt op
kringlooppapier, heeft een hand-
zaam formaat (A5) en is geïllustreerd
met foto's en tekeningen. U kunt het
kopen door f 17,50 te storten op
postgiro 34 71 47 ten name van IVN,
postbus 20 213, 1000 HC Amster-
dam.

A. L. J. van Uzendoorn

Tegelijkertijd verschenen twee affi-
ches die het IVN heeft uitgegeven in
samenwerking met de Belgische Na-
tuur- en Vogelreservaten. Deze pos-
ters tonen beheerswerkzaamheden
in verschillende typen heideterrein
en landschapselementen in waterrij-
ke gebieden. Ze zijn uitgevoerd in
vierkleurendruk, meten 60 (b) x 80
(h) cm en kosten f 7,50 per stel. Te
bestellen door storting van dit be-
drag op bovenvermeld postgiro-
nummer.

van het Natuurhistorisch Genoot-
schap in Limburg. Reeks XXXV, afle-
vering 3-4, 1985 (verschenen maart
1986). Te bestellen door f 17,30 (in-
clusief porto) over te maken op post-
giro 10 36 366 ten name van het Na-
tuurhistorisch Genootschap te
Maastricht.

Deze publicatie van 68 bladzijden -
boeiende en aanbevelenswaardige
lectuur voor sterk floristisch/bota-
nisch geïnteresseerden - is de neer-
slag van de eerste jubileum-activiteit
van het 75-jarige genootschap. Te-
recht wordt in het voorwoord opge-
merkt: „...nu we jubileren kunnen we
maar al te vaak alleen nog jammeren.
De afgelopen 75 jaar is de soorten-
rijkdom van de wilde flora sterk
achteruit gegaan."
De voordrachten van elf deskundi-
gen - alle het lezen waard, hoe sterk
verschillend ook van toon en inhoud
- zijn aan het eind van de publicatie
in twintig hoofdlijnen en aanbevelin-
gen samengevat. De laatste stelling
luidt: „Beter één bedreigde plant in
het veld dan tien in de wet." Prikke-
lend is stelling 14: „Voorlichting en
educatie inzake de (mogelijkheden
tot de) bescherming van de wilde flo-
ra dienen met kracht ter hand te wor-
den genomen. Hierbij dient niet al-
leen de individuele burger benaderd
te worden maar ook de overheid en
beherende organisaties". Laten we

daaraan meewerken, voorzover wij
kunnen.
Misschien helpt het een beetje om te
redden wat er nog te redden is...

A. L J. van Uzendoorn

Boeksignalementen

Evolutionstheorie und dynami-
sche Systeme-Mathematische
Aspekte der Selektion door J. Hof-
bauer en K. Sigmund. 213 blz., DM
58, Berlin; Hamburg: Parey, 1984.
ISBN 3-489-61834-3.
Een boek voor mathematisch geïnte-
resseerde biologen en biologisch
geïnteresseerde mathematici. Be-
handeld worden aspecten van de
populatiegenetica, populatieoecolo-
gie, prebiotische evolutie en socio-
biologie.

Waterlogged Wealth: Why waste
the world's wet places?, door Ed-
ward Maltby, 200 blz., £ 3,95,
Earthscan Paperback, International
Institute for Environment and Deve-
lopment. ISBN 0-905347-63-3.
Dit werk, dat tot stand kwam met
financiële steun van het WWF en de
IUCN, behandelt de waarde en de
bedreigingen van waterrijke gebie-
den. Informatie wordt gegeven over
venen en moerassen over de hele
wereld.

Wilde flora bedreigd! Beschermd?
Verslag van het symposium te Maas-
tricht op 2 en 3 mei 1985. Publicatie

Illustratie uit Zandschapsbeheer: Hoe trek ik een boompje uit de grond
zonder mijn rug te blesseren.
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N4TUUR CULTUUR (KSiZEti
Ornithologische

excursie Vogelreis Amerika
2 weken Arizona, 1 week Californië

In Arizona bezoeken we canyons, hooggebergte, deserts
en de grensstreek met Mexico.

In Californië excursies in de bergen, langs de
Pacific kust en op zee.

De uitstekende gidsen Michael Dale en Roger Andrew.
ons welbekend, met specifieke kennis van de
Amerikaanse avifauna, zijn onze begeleiders.

Prachtige landschappen; ± 250 soorten.
Reisdatum: augustus 1987

Reissom: ± f 5.900,— (maaltijden niet inbegrepen).

24'daagse Natuurreis Tanzania'Rwanda
Tanzania: Ngorongoro krater - neushoorn,
Serengeti National Park - trek wildebeest,

Rwanda: Akagera National Park -
oorsprong Nijl - Pare National des Volcans

- voettocht naar gorilla's.

Begeleid door Drs. Titia Brantsma-van
Wulfften Palthe.
Reisdatum: 23 januari - 15 februari 1987.
Reissom: f 8.935,— p.p.
(volledige verzorging).

Zeiltocht door de Galapagos Archipel
Wie de Galapagos echt wil beleven krijgt
de kans dit per zeilboot te doen; eilanden

als Fernandina, James, Tower etc. kunnen
vanaf vlak onder de kust bekeken worden.

Een telg van de familie Angermeyer, zal
een kleine groep natuurliefhebbers langs

de eilanden varen.

Begeleid door Magda de Groeve, Hoofd
Educatieve Dienst van de Koninklijke
Maatschappij der Dierkunde van
Antwerpen.
Reisdatum: 28 februari - 22 maart 1987.
Reissom: f 9.500,— p.p.
(volledige verzorging)

Natuurreis India
Een gevarieerde reis langs de mooiste

natuurparken: Forest Lodge in Kaziranga,
Kanha National Park, vogelobservaties in
Bharatpur. Tentenkamp-safari tochten in

Rann of Kutch. Architectuur en cultuur o.a.
in Delhi, Jaipur en Agra.

Begeleid door dhr. A.J.J.J.M, van Hooff,
directeur Burgers Dierenpark,
geassisteerd door Raj Singh.
Reisdatum: 14 maart - 5 april 1987.
Reissom: f8.335,— p.p.
(volledige verzorging).

STICHTING
avicula

ter bevordering van

N4TUUR
CUIJUUft
REIZEN

Wilt U nadere informatie over deze
reizen, zendt dan deze coupon in een
ongefrankeerde envelop naar:

Holland Travel Service
Antwoordnummer 1153,
3000 WB Rotterdam

Tel. inlichtingen: R. J. E. Schaab
Telefoon (010) 4252388/4252331
St. Jobsweg 30, 3024 EJ Rotterdam
Verantwoordelijk voor de uilvoering en organisatie
Blue Air BV handelende als Holland Travel Service

Gaarne wens ik informatie over:

Reis naar:

Onder leiding van:

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:
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Nieuws over natuur en milieu

samengesteld door A.L.J. van Uzendoorn

Otterreservaat

Milieu- en natuurconsulent Vincent
van Laar uit Amersfoort opperde een
nieuw plan voor de ruilverkaveling
van de Eempolder: de aanleg van
een otterreservaat aan de oever van
het Eemmeer.
Volgens Van Laar kwamen de visot-
ters vroeger in de Eempolder veel-
vuldig voor en hij deed de landinrich-
tingscommissie het idee aan de
hand om bij het opnieuw indelen van
Eemland, ook de otters niet te verge-
ten. „Wanneer er voldoende vis zit
en de inrichting van het gebied is
zodanig, dat de dieren zich daar kun-
nen nestelen, dan zouden de visot-
ters zich prima thuisvoelen", ver-
klaarde de Amersfoorter.

(Amersfoortse Courant van 30 april
1986)

Kleine ingreep, groot gevolg

De wildstand in het nationale park
van Etosha in Zuid-Afrika verkeerde
in een ogenschijnlijk stabiel even-
wicht. In verband met de aanleg van
een weg door het gebied, werden
echter enkele grindputten gegraven,
en deze kleine ingreep leidde tot een
dramatische verandering in de wild-

stand: de aantallen wildebeesten en
zebra's werden gedecimeerd, de
aantallen jachtluipaarden, bruine
hyena's en elandantilopen namen
eveneens af, terwijl er meer leeuwen,
gevlekte hyena's, jakhalzen en
springbokken kwamen. De bioloog
Hugh Berry zocht uit hoe dat kwam.
Regenwater verzamelde zich in de
grindputten. In dat alkalische milieu
bleek de anthraxbacterie, de ver-
wekker van miltvuur, uitstekend te
gedijen. Nu zijn vooral wildebeesten
en zebra's vatbaar voor miltvuur. De
rest van de grote zoogdieren in Etos-
ha is immuun of in elk geval veel min-
der vatbaar voor deze dodelijke ziek-
te. Wildebeesten en zebra's stierven
dus met duizenden. Zo ontstond er
een enorme overvloed aan zieke en
dode dieren. De grootste roofdieren
en aaseters - de leeuw en de gevlek-
te hyena - profiteerden hier het
meest van. Zij zijn immuun voor milt-
vuur.

Er kwamen dus steeds meer leeu-
wen en die vergrepen zich ook naar
hartelust aan elandantilopen. Deze
zijn weliswaar immuun voor miltvuur,
maar behoren tot het voorkeursme-
nu van de leeuw. Doordat er zo veel
leeuwen kwamen, kwam ook het op
een na grootste roofdier in het ge-
bied - het jachtluipaard - in het ge-
drang, ondanks de overvloed aan

prooi. Ook bij de aaseters deed zich
een dergelijk verdringingsverschijn-
sel voor: het aantal bruine hyena's,
die kleiner zijn dan de gevlekte hye-
na's, nam af.
De jakhals moet het als kleinste van
de roofdieren/aaseters normaal ge-
sproken afleggen tegen het jachtlui-
paard en de bruine hyena. Maar nu
de stand van deze twee soorten door
een overvloed aan leeuwen en ge-
vlekte hyena's werd ingeperkt, flo-
reerde de jakhals. Bij de planteneters
kreeg de springbok meer ruimte
doordat er zoveel wildebeesten en
zebra's minder waren. De springbok
profiteerde bovendien van de afge-
nomen jachtluipaardstand. Het
jachtluipaard is namelijk de voor-
naamste predator van de springbok.
Ecologen zouden nooit toestem-
ming krijgen om zo maar 25 000 wil-
debeesten te doden, alleen om te
kijken wat er dan met de rest van de
wildstand gebeurt. Het alert reage-
ren van Berry op het uitbreken van
miltvuur heeft nu toch een uniek in-
zicht verschaft in de manier waarop
predatie en concurrentie de wild-
stand in een bepaald gebied bepa-
len. (Nature 13 mrt 86)

(NRC-Handelsblad van 27 maart
1986)

Otter
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Maatregelen onvoldoende

In Europa is inmiddels zes miljoen
hectare bos door de zure neerslag
aangetast. Ook de schade aan land-
bouwgewassen, het water van de
meren en aan cultuurgoederen is
groter dan men had gedacht. De hui-
dige maatregelen tegen de luchtver-
ontreiniging door verzurende stoffen
zijn onvoldoende om de schadelijke
gevolgen een halt toe te roepen.
Wetenschappelijke onderzoekers
die deze week in Amsterdam deelna-
men aan de internationale conferen-
tie van landen uit het Westen en het
Oostblok zijn gisteren tot deze slot-
som gekomen.

(Alkmaarsche Courant van 10 mei
1986)

Illegale lozingen

Er wordt veel meer olie illegaal in de
Noordzee geloosd dan werd aange-
nomen. Bovendien zijn niet de sche-
pen maar offshore-installaties de
grootste boosdoeners. Dat blijkt uit
een onderzoek van Rijkswaterstaat.
Per jaar lozen schepen naar schat-
ting vijftienduizend ton olie in Noord-
zee. Offshore-installaties, met name
olie-produktieplatforms op het En-
gelse en Noorse deel van het conti-
nentaal plat, laten zeker veertigdui-
zend ton olie clandestien in zee
lopen.

(Alkmaarsche Courant van 26 april
1986)

Agenda
In deze rubriek wórde korte me-
dedelingen opgenomen over
kampen, excursies, tentoonstel-
lingen en dergelijke voor KNNV-
ers wetenswaardige zaken.
Mocht u eeen evenement via deze
rubriek willen aankondigen, stuur
dan tijdig bericht aan de redactie.

Van donderdag 25 t/m zater-
dag 27 september zijn er open
dagen in ons nieuwe kantoor-
pand Oude Gracht 237 in
Utrecht. Meer hierover op pagina
211.

4 oktober is er in Wageningen de
landelijke natuurstudiedag. Een
aankondiging staat op pagina
209.

Op 17 oktober vindt in Utrecht
het symposium Eenheid en ver-
scheidenheid in natuur- en mi-
lieudoelstellingen plaats. Het
wordt georganiseerd door de
vakgroep Maatschappelijke Bio-
logie, RU Utrecht. Nadere infor-
matie: Jos Dekker, tel.: 030 -
392397/392377.

De provincie Gelderland organi-
seert op 7 november het sympo-
sium Bestuur van de natuur.
Nadere informatie: Monica Brou-
wer, tel.: 085 - 592281.

Gewestelijke excursie Vlie-
land, afdeling Utrecht/Gewest

Centrum. Vrijdag 26 t/m maan-
dag 29 september. Leiding:
Kees Marsman en Wim Spee.
Geheel verzorgd - eigen ver-
voer (auto parkeren in Harlin-
gen).
Na het geslaagde weekend op
Schiermonnikoog verwachten
wij ook op dit fraaie autoloze ei-
land op velerlei manieren van de
natuur te genieten. Vlieland is in
elk jaargetijde boeiend.
We gaan logeren in het Posthuis.
Het Posthuis ligt midden in de
duinen, op 7Vz km van het dorp,
en op het smalste gedeelte van
Vlieland; de Noordzeekust,
Kroon's Polders en de vogel-
broedgebieden liggen in de on-
middellijke nabijheid van onze
verblijfplaats.
In het Posthuis beschikken we
over zit-slaapkamers voor 2-7
personen (linnengoed zelf mee-
brengen, eventueel te huur voor
f 6,75 per stel). De verblijfkosten
van dit long-weekend, geheel
verzorgd, bedragen f 135,-. Be-
langstellenden worden verzocht
voor 17 september 1986 f 7 0 -
over te schrijven op postgiro
2821139 t.n.v. KNNV, Gewest
Centrum, Amersfoort. Ter nadere
informatie: vanuit Harlingen ver-
trekt de boot dagelijks om 9.30/
14.30/19.15 uur naar Vlieland.
Terugvaart te 7.00/12.00/17.00
uur. Retourprijs f 29,50. Verdere
inlichtingen: A. Vendrik, tel.: 030 -
516733.

oentje doov \

ün...\M bestudeer
de r/estbouoj uan

de koekoek !!!

man de boekenkast
herken je iemands^

ecialióime'
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Nieuws van de Stichting Uitgeverij KNNV
door Hein van Bohemen

W. M. 175 Winterswijk, Geologie deel I. Inleiding
tot de geologie van Winterswijk, door W. Peletier en
H. G. Kolstee.
Recent werd in Museum Freriks te Winterswijk het
tweede deel van een serie Wetenschappelijke Me-
dedelingen over natuur en landschap van Winters-
wijk en omgeving gepresenteerd. Het betreft WM
175 en heeft als titel „Inleiding tot de Geologie van
Winterswijk". Beide auteurs, de heren W. Peletier
en H. G. Kolstee, hebben in de afgelopen jaren een
grote hoeveelheid wetenswaardigheden over de
geologie van Winterswijk verzameld. Tijdens de
vele excursies, waarbij zij enkele duizenden excur-
siegangers wegwijs in de geologie van Winterswijk
maakten, bleek dat er veel behoefte bestond aan
wat meer achtergrondinformatie. Deze uitgave
biedt de geïnteresseerde in de geologie van het ge-
bied van Winterswijk, op een plezierig leesbare ma-
nier, veel informatie.

Na een overzicht over de ontwikkeling van onze
geologische kennis van Winterswijk, wordt inge-
gaan op de verschillende aspecten van de „geologi-
sche mozaïekvloer". Deze naam kreeg Winterswijk
naar aanleiding van de omstandigheid, dat nergens
anders in Nederland zoveel uiteenlopende geologi-
sche afzettingen uit verschillende perioden aan of
zeer nabij het oppervlak komen als juist in de ge-
meente Winterswijk.
Achtereenvolgens komen aan de orde de Bontzand-
steen en de Muschelkalk, resp. ca. 225 en 200 mil-
joen jaar geleden gevormd, gevolgd door Jura- en
Krijtvoorkomens. Bijzondere aandacht wordt be-
steed aan de vindplaatsen en de vondsten uit het
Oligoceen (ca. 30 miljoen) en het Mioceen (ca. 15
miljoen jaar geleden afgezet). Ten slotte blijken
ook de vormingen uit het Kwartair van de laatste 2,5
miljoen jaar hun sporen in het landschap te hebben
achtergelaten.

Fig. 2. De geologische mozaïekvloer. Op deze geologische overzichtskaart van de omgeving van Winterswijk
zijn de pleistocene en holocene-afzettingen weggelaten, behalve in het pleistocene dalsysteem, waar deze afzet-
tingen tot op grote diepte voorkomen (naar G.P. Gonggrijp en M. van den Bosch, 1983).

Kwartair

I I Plioceen

iïJïïjTi] Mioceen

V/ff Oligoceen

I Boven-Krijt - Cenomaan

IIIIIIH Onder-Krijt - Albien

r ^ * ! J u r a * Dogger

| : : ; ; [ Jura - Lias

illlil Trias - Muschelkalk

KYKÜ Trias - Bontzandsteen

Breuk
Opschuivingsbreuk

Bebouwing
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Het boekje is rijk geïllustreerd met kaarten, profie- WM 176 „Bescherming van Vleermuizen", door A.
len, foto's en tekeningen. M. Voüte en P. H. C. Lina. In september zal dit
U kunt in het bezit komen van deze uitgave door interessante en op de praktijk van de bescherming
overmaking van f 16,75 (leden) of f 20,- (niet-le- van vleermuizen gerichte werkje uitkomen. In de
den) op giro 130.28 t.n.v. Bureau KNNV te Hoog- komende Natura zal uitgebreid op deze uitgave
woud. worden ingegaan.

Ledenadvertenties
• AANGEBODEN

Swift Osprey 7,5 x 42 nw. st. 1.1. gar., f 425- , beoord. in „Vogels" 30(nov.-dec. '85). Inl. 05612-222.

Strijbos Vogelvrij f 25,-; Tinbergen Vogels in hun domein f 25,-; Vogels onderweg f 25,-; Reader's Digest Birds of
Britain f 45,-; Frieling Was f liegt denn da 1985 f 25,-; Hayman Birdwatcher's Pocket Guide f 10,-; Sauers Watervogels
f 10,-; Makasch Die Vogel Europas f 25,-; Avifauna Neerlandica f 35,-; Macdonald Birds of Brewery Creek f 30,-;
Zinderen Bakker Het Naardermeer f 25,-. Tel. 02526-73029.

• GEVRAAGD

Wie heeft voor mij plaatje 123 (Meniezwammetje) uit Verkade's album „Paddestoelen" (uiteraard tegen vergoeding). P.
R. den Duik, Sleedoornstraat 37, 2565 WL 's-Gravenhage. Tel. 070-635231.

J. Landwehr, Atlas van de Nederlandse grassen; V. Westhoff en A. J. den Held, Plantengemeenschappen in Neder-
land; en stereo-microscoop, 20x vergroting. Ria van Leest, 085-610761.

Flowers of South-West Europe door Oleg Polunin en B. E. Smythies. J. Joziasse, Vromoldsland 12, 4337 CW
Middelburg.

Stichting Uitgeverij KNNV
Let op!
De Boeken, Wet. Mededelingen en de „diversen", zijn te bestellen bij
Bureau K.N.N.V., B. Hoogenboomlaan 24, 1718 BJ Hoogwoud, postgiro 130.28.
De uitgaven worden franko toegezonden na ontvangst van het vermelde bedrag, onder
vermelding wat verlangd wordt. Bij bestelling van 10 of meer ex. van boeken en/of W.M.
10% korting.
Bij ondergenoemde adressen worden de K.N.N.V.-uitgaven ook verkocht. Hier kunnen
zij gehaald worden.
- Natuurmonumenten, Schaep en Burgh, Noordereinde 60, 1243 JJ 's-Graveland;
- I.V.N., Plantage Middenlaan 41, 1018 DC Amsterdam-C;
- De B.N.V.R., Vautierstraat 29, 1040 Brussel.
- Orn. Ver. De Wielewaal, Graatakker 11, 2300 Turnhout.
- J.N.M. Kortrijksepoortstraat 140, 9000 Gent.
- „De Bolster" Spoorlaan 434 D, 5038 CH Tilburg.
- „De Groenwinkel", Weth. Nooter Hof, Zwolle.
- „De Veldwinkel" van de K.N.N.V., Oude Gracht 237, Utrecht.

Nr.
21- Zuiginfusoriën—Suctoria, door M.H. Oppenheim ten dr. A.G. Vorstmant.2edruk. 5,20 6,70
34 - De hingi van Nederland. De geslachten der Agaricales (Plaatjeszwammen en Boleten), door

dr.G.L.vanEyndhoven,3eherzienedruk 8,20 10,20
50- Dehooiwagens(Opilionida)vanNederland,doordr.G.L.Spoek,2edruk. 4,70 6,20
61- Ons Krijtland-Geologische geschiedenis van Zuid-Limburg, door drs. B.J. Romein, 3edruk. 7,70 10,20
63- Insekten-Hexapoda.Algemeneinleiding,doorG.vanRossem,tweedeherzienedruk. 4,20 5,20
71 - Ons Krijtland - De ondergrondse kalkgroeven van Zuid-Limburg, door dr. A. van Wijngaarden, 2e

druk. 4,20 5,20
76- OnsKrijtland-Deorchideeën-enzinkflora.doordr.S.J.Dijkstraenmevr.dr.D.J.W.Pool. 5,70 7,20
92 - Insekten - Hexapoda. Tabel tot de orden en families van Nederlandse insekten, door dr.

ElsN.G.Joosse,J.H.deGunsttenA.Littel,2edruk. 6,70 8,20

219



97- Beknopte handleiding voor vegetatiekundig onderzoek, door drs. J.J. den Held en drs.
A.J. den Held, 5e oplage.

103 - Inleiding tot de kennis van de ongewervelde zoetwaterdieren en hun milieu, door dr.
L.W.G.Higler,2edruk.

113 - De clavarioide fungi, door dr. R. A. Maas Geesteranus.
114- De Nederlandse Symphyta, door dr. S.J. van Ooststroom.
115 - Mariene en Zoetwatersponzen - Porifera, door dr. R.W.M, van Soest.
116- Plantevirussen. Beknopte inleiding tot de plantevirologie, door dr. ir. L. Bos, 3e oplage.
118 - De Isopoden van de Nederlandse kust, door drs. P.H.M. Huwae.
120 - De Nederlandse Vaucheria-soorten, door dr. J. Simons.
121 - De Luizen (Anopluraen Mallophaga) van zoogdieren in Nederland, door drs. E. v.d. Broek
122 - Stinzenplanten in Nederland, door drs. M.T. Jansen en D.T.E. van der Ploeg 3e volledig herziene druk
124 - DeNederlandse Cladonia's (Lichenes), dr. E. Hennipman; 2e druk door drs. H.J.M. Sipman.
126- Ons Krijtland - Geologische bezienswaardigheden in het Mergelland, door

P.J. Felder.
129- De Nederlandse mariene Mosdiertjes, Bryozoa, door A.W. Lacourt.
130- Handleiding ten behoeve van vegetatiekarteringen.doorH.N. Leys.
131 - De teken (Ixodida) van de Benelux-landen, door mevr. dr. J.E.M.H. van Bronswijk, drs.

R.H.Rijntjes& drs. A.F.M. Garben. Tekeningen van H. Vos.
132- Dewatermijten(Hydrachnellae)vanNed. Levenswijze en voorkomen,door dr. C. Davids.
133- De kakkerlakken en bidsprinkhanen - Dictyoptera - van de Benelux, door dr. G. Kruseman.
134- Beknopt overzicht van Ned. plantengemeenschappen, door drs. J.J. den Held, 2e oplage.
135 - Eikapsels van de kraakbeenvissen, roggen, haaien, draakvissen (Chondrichtyes) van Noord-

en West-Europa, door A.W. Lacourt.
136 - Het systeem van de fungi, hoofdgroepen en determineerwerken, door dr. W. Gams + aanvulling 6 blz.
138 - De dazen (Diptera Tabanidae) van de Benelux-landen, door J. Timmer.
139 - Amfibieën en reptielen in Nederland, door drs. W. Bergmans en drs. A. Zuiderwijk.
140 - Biologische en geïntegreerde bestrijding, door dr. H.H. Evenhuis.
141 - Ned. spinnen, door pater Chrysanthus f, 4e (herziene) druk, door dr. P.J. v. Helsdingen.
142 - De Acrochaetiaceae, een roodwierenfamilie, van de Ned. kust, door dr. H. Stegenga en drs. I. Mol.
143 - Zeevissen van de Nederlandse kust, door dr. H. Nijssen en dr. S.J. de Groot.
145 - De inktvissen (Cephalopoda) van de Ned. kust, door A.W. Lacourt en drs. P.H.M. Huwae.
146 - Het stroomgebied van de Mark en Aa of Weerijs ten zuiden van Breda, door Chr. Buiks en S. Geerts.
147 - Winterswijk, landschap en vegetatie. Deel 1. Ontstaan en opbouw van het landschap, door

St.H. van den Brand m.m.v.M. van den Bosch, D. Hamhuis en ir. W. van de Westeringh.
148 - De Europese Diptera. Determineertabel, biologie en literatuuroverzicht van de families van de

muggen en vliegen, door dr. PjotrOosterbroek.
149 - De Nederlandse zonnediertjes (Actinopoda, Heliozoa), door F. J. Siemensma.
150 - Mineerders van bomen, struiken en kruiden, door A. van Frankenhuyzen, G. Houtman en

dr.WJ.Kabos.
151 - De sprengen en sprengenbeken van de Veluwe. Ontstaan, beheer en watervoorziening,

doorir. A.J. Ijzerman.
152 - Familietabel van de Hymenoptera in Noordwest-Europa, door dr. ing. C. van Achterberg.
153- De Desmidiaceeën van Nederland—Sieralgen—deel 1, door dr. P.F.M. Coesel.
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De KNNV, opgericht op 27 december 1901, heeft op dit ogenblik 54 afdelingen, verspreid
over het land. Het aantal leden bedraagt ruim 9500. Doel van de vereniging is het
verbreiden van de kennis van de natuur in de ruimste zin van het woord en het medewer-
ken aan de bescherming van natuur en landschap door het voeren of steunen van acties
die hierop zijn gericht.

Men kan óf lid zijn van een der afdelingen óf algemeen lid. Nadere bijzonderheden
verschaft het Bureau van de KNNV (adres zie onder). Door de afdelingen en de uit enige
afdelingen gevormde gewesten worden o.a. lezingen en excursies georganiseerd. Lan-
delijk worden er verscheidene evenementen verzorgd door werkgroepen en commissies
(zie achterzijde omslag).

De Vereniging geeft het blad Natura uit, dat de leden gratis ontvangen. De onder de
KNNV ressorterende Stichting Uitgeverij geeft een serie WETENSCHAPPELIJKE MEDE-
DELINGEN en een NATUURHISTORISCHE BIBLIOTHEEK uit.

Opzegging van het lidmaatschap of abonnement vóór 1 november: algemene leden bij
Bureau Hoogwoud; afdelingsleden bij secr. afdeling.

KOPIJAANWIJZINGEN: Kopij éénzijdig getypt met een linkermarge van 5 cm en een regelafstand 1 Vz. Nederlandse namen van
planten en dieren met een kleine letter beginnen; wetenschappelijke namen onderstrepen. Literatuur-aanhalingen in de tekst als
volgt „volgens Jansen 1984" of „(Jansen, 1984)". In de literatuurlijst: naam en voorletters auteur, jaar, titel, tijdschrift, nummeren
bladzijde. Voor illustraties komen in aanmerking: zwart-wit foto's en tekeningen in Oostindische inkt. Van kleurendia's moeten
zwart-wit afdrukken worden gemaakt. We adviseren daarvoor zelf te zorgen, maar ook kan de redactie dat laten doen. Twee
kopieën van tekst en tekeningen opsturen. Bijschriften niet in de originele tekst maar in de kopie. Kopij-papier en een stencil met
nadere aanwijzingen voor het maken van kopij zijn bij bovenstaand redactie-adres aan te vragen. Kopij èn advertenties voor een
bepaald nummer moeten binnen zijn vóór de 15e van de voor-voorafgaande maand (dus voor het juninummer vóór 15 april).
Overneming van artikelen in overleg met de eindredacteur.

BUREAU VAN DE KNNV: secretaresse mevr. N. Jansma-Rezelman, Burg. Hoogenbobmlaan 24, 1718 BJ Hoogwoud; tel. 02263-
1445. Hier kan men terecht voor: inlichtingen betreffende de vereniging, aanmelding als lid of als abonnee op Natura, bestellingen
van Wetenschappelijke Mededelingen, nummers uit de Natuurhistorische Bibliotheek en andere uitgaven van de Stichting Uitgeverij
en voor losse nummers van Natura. Alle bestellingen door overschrijving van het verschuldigde bedrag op postrekening 13028
t.n.v. Bureau KNNV te Hoogwoud. Voor prijzen zie de advertentie elders in dit nummer. Geef duidelijk aan wat u wenst!

Abonnementen op NATURA: Nederland en België ƒ 27,50 per jaar, overige landen ƒ 42,50 per jaar.
Losse nummers ƒ 3,00; dubbele nummers (meer dan 28 pagina's tekst) ƒ 4,25 inclusief porto.
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Akkeronkruiden langs het spoor

doorA. Koster

„Soms ziet men dan nog wel akkeronkruiden plotseling opduiken in omgewoelde wegber-
men en langs spoordijken. Maar de meeste soorten kunnen zich in dergelijke situaties op
lange termijn niet handhaven." (citaat: BAKKER & WAPENAAR, 1986).

Indien beide auteurs op de hoogte zouden zijn geweest met de inhoud van enkele spoorweg-
rapporten en publicaties (KOSTER, 1982-1986), zouden zij zich, met betrekking tot spoorweg-
treinen, zeker wat genuanceerder hebben uitgelaten. Het is te hopen dat zij na het lezen van
dit artikel en de spoorwegrapporten hun mening zullen herzien t.a.v. de akkeronkruiden langs
het spoor. In dit artikel wordt een poging gedaan, aan te tonen dat spoorwegterreinen voor
veel akkeronkruiden aanmerkelijk belangrijker zijn dan de geciteerde auteurs aangeven.

Standplaatsen van akkeronkruiden in het
algemeen

Het karakteristieke van akkeronkruiden is dat zij
voorkomen op gronden waarin wordt gewoeld. Dit
zijn voornamelijk akkers en moestuinen. Verder
allerlei plaatsen waar wordt gegraven, grond wordt
verzet of op een andere wijze wordt open gehou-
den. Op akkers is de aanwezigheid van akkeron-
kruiden een jaarlijks terugkerend fenomeen. De
samenstelling van de soorten hangt o.m. af van de
grondsoort, de bodemstructuur, de zuurgraad, de
vochtigheidsgraad, de historie van de grond, de
teelt en de teeltwisseling, de bemesting etc.
Door zaaizaadzuivering, (over)bemesting, intensie-
ver gebruik van het bouwland en toepassing van
herbiciden zijn vooral de laatste 25 jaar veel akker-
onkruiden sterk achteruitgegaan of zelfs al geheel
uit de akkers verdwenen. De sterke opkomst van de
snijmaïscultuur (thans ca. 160.000 ha), die met een
extreme overbemesting en gebruik van persistente
herbiciden met een breed werkingsspectrum ge-
paard gaat, lijkt de genadeslag te worden voor onze
akkerflora. Hier en daar zijn nog wel akkers aanwe-
zig met wat restanten van de voormalige flora, maar
ook deze plaatsen worden steeds schaarser. In en-
kele akkerreservaten tracht men zoveel mogelijk
van de akkerflora te behouden.
Op de meeste andere open of omgewoelde plaatsen
zijn akkeronkruiden meestal tijdelijk aanwezig. Za-
den die lange tijd rustend in de grond hebben gele-
gen, kunnen in de omgewoelde grond alsnog ont-
kiemen. Door concurrentie van andere, veelal
meerjarige plantesoorten, kunnen deze akkeron-
kruiden binnen enkele jaren weer zijn verdwenen.
Echter, hun tijdelijke verschijning is niet geheel
zonder betekenis. De soorten worden hierdoor
meestal ruimschoots in de gelegenheid gesteld zaad

te vormen en zich verder te verspreiden. Na verloop
van tijd zijn de soorten ter plaatse wel verdwenen,
maar hun zaden liggen dan weer opnieuw in de
bodem opgeslagen. Soorten met langdurig kiem-
krachtige zaden kunnen op deze wijze uiteindelijk
worden behouden voor de landelijke of plaatselijke
flora.

Standplaatsen langs het spoor

De standplaatsen langs het spoor kunnen in ver-
schillende typen worden onderverdeeld, te weten:
plaatsen die jaarlijks of met een lagere frequentie
door middel van herbiciden worden opengehouden

Kroontjeskruid (tek. Ferry Siemensma)
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Fig. 1: Een dwarsprofiel van een spoorlijn; 1. over-
gang schouwpad-talud, 2. schouwpad, 3. ballastbed,
4. ballastbed tussen de staven, 5. overgang schouw-
pad-ballastbed.

(zie o.m. KOSTER, 1982 en 1986) en plaatsen die ten
gevolge van graafwerkzaamheden tijdelijk open lig-
gen . Verder standplaatsen die door natuurlij ke oor-
zaken zoals erosie, vraat en graven van dieren zijn
ontstaan. In het algemeen spelen deze natuurlijke
oorzaken een ondergeschikte rol bij de akkerflora
langs het spoor. De snelheid waarmee open plaat-
sen dichtgroeien hangt nauw samen met de voedsel-
rijkdom en waterhuishouding van de bodem. Het
zal duidelijk zijn dat de open plaatsen langs het
spoor, die doorgaans voedselarm en relatief droog
zijn, minder snel dichtgroeien in vergelijking met
die van de vele vruchtbare bodems elders in het
landschap. Een andere standplaats wordt gevormd
door volkstuinen, die veelvuldig langs het spoor
aanwezig zijn. Deze volkstuinen worden door mij
evenwel niet tot het echte spoorwegmilieu gere-
kend. Bovendien belemmeren ze langs het spoor de
ontwikkeling van vele andere natuurlijke functies.
Omdat deze milieus feitelijk in breder verband be-
sproken dienen te worden, blijven volkstuinen in dit
artikel verder buiten beschouwing.
De nadruk wordt hier gelegd op akkeronkruiden
die voorkomen op plaatsen die gewoonlijk d.m.v.
herbiciden worden open gehouden. Dit zijn
schouwpaden, ballastbedden, overgangszones tus-
sen schouwpad en berm, respectievelijk talud (fig. 1
en 2). Verder bij overwegen, rond relaiskasten en
op emplacementen op de meeste plaatsen die in fig.
2 zijn weergegeven. De overgangszone tussen open
en min of meer gesloten vegetaties langs het lijnge-
deelte en op de emplacementen is voor veel akker-
onkruiden en andere pionierplanten een belangrij-
ke standplaats. De grens is nooit scherp aanwezig en
zeker niet constant. Dit is vermoedelijk één van de
oorzaken waardoor vele akkeronkruiden langs het
spoor zich langdurig kunnen handhaven.

Akkeronkruiden langs het spoor in het algemeen

Het voorkomen van akkeronkruiden langs het
spoor is een zeer gewoon verschijnsel. Eigenlijk is

het ongewoon als zij ergens ontbreken. De meeste
algemene soorten komen langs het spoor voor. De
opvallendste zijn wel de klaprozen (Papaver), die
langs de rand van het schouwpad (een overgangszo-
ne) lange, rode linten kunnen vormen. Wat minder
opvallend, maar wel even massaal komen op dezelf-
de standplaats het akkerviooltje (Viola arvensis) en
het middelste vergeet-mij-nietje (Myosotls arven-
sis) voor. Onder de tientallen andere min of meer
algemene akkeronkruiden, die hier minder massaal
voorkomen, bevinden zich soorten als grote ereprijs
(Veronica persica), kroontjeskruid (Euphorbia he-
lioscopia), éénjarig bingelkruid (Mercurialis annua)
en rood guichelheil (Anagallis arvensis ssp. arven-
sis). Zulke soorten zijn voor de meeste floristen niet
zo spectaculair. Toch dienen er met betrekking tot
deze groep onkruiden enkele opmerkingen te wor-
den gemaakt. Ook veel algemene soorten zien we in
akkers verminderen. In maïsakkers is de hele flora
zelfs tot enkele neofytische grassoorten zoals glad
vingergras (Digitaria ischaemum) en hanepoot
(Echinochloa crus-galli) en enkele andere zeer alge-
mene plantesoorten gedegradeerd. Mede hierdoor
lijken ook de oorspronkelijke min of meer algeme-
ne akkeronkruiden in toenemende mate te zijn aan-
gewezen op andere standplaatsen. Dat algemene
soorten snel zeldzaam kunnen worden is de afgelo-
pen jaren overduidelijk gebleken. Een schoolvoor-
beeld wordt gevormd door de korenbloem (Centau-
rea cyanus), die destijds nog zo talrijk in de akkers
voorkwam, dat imkers er hun bijenvolken plaatsten

Fig. 2: Schematische voorstelling van een emplace-
ment.
A. station
B. eindstukken van het perron; meestal betegeld
C. verhoogde losplaats; vaak met klinkers of kinder-
hoofdjes bestraat
D. Van Gend & Loos; ook een bron van adventieven
E. de vrije ruimte; bestaat uit zand en grind
F. schouwpad en paden voor rangeerders; koolas,
porfiergruis of mijnsteen
H. overlaadplaats; klinkers of kinderhoofdjes
I. overhoek; wordt nooit bespoten met herbiciden
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oecologische groep
1 a: voedselrijke akkers
1 b: kalkrijke akkers
1e: kalkarme akkers

UFK

tot.

0

1

1

1

2
1
3

2

1
3
2
6

3

4
1
5

4

2
6
3
11

5

2
2
5
9

6

7
1
12
20

7

11

5
16

8

9

3
12

9

6

6

tot. oecol.
groep

39
18
32
89

syntaxa WESTHOFF &
DEN HELD

12Aa'
13Ab 13Aa
12Aa" 13Aa 13Ab

Tabel 1: Een statistisch overzicht van akkeronkruiden langs het spoor. Samengesteld naar VAN DER MEIJDEN
e.a. (1983).

om er honing van te winnen. De mate waarin de
soort thans nog in akkers voorkomt, is nog niet
genoeg om één volkje honingbijen (Apis mellifera)
in leven te houden. De Nederlandse populatie van
dit akkeronkruid is dus vele malen gedecimeerd.
Hoewel het niet te hopen is dat algemenere akker-
planten hetzelfde lot als dat van de korenbloem
zullen ondergaan, is het vooralsnog gelukkig dat
veel soorten zich kunnen handhaven en verspreiden
op standplaatsen zoals spoorwegterreinen.
De akkeronkruiden die langs het spoor voorkomen,
kunnen in twee groepen worden ingedeeld, wan-
neer wij gebruik maken van WESTHOFF & DEN HELD
(1975). Deze indeling is gebaseerd op vegetatiety-
pe, te weten: onkruiden van de graanakkers en die
van de hak- of rooivruchtakkers. Tevens kan hierbij'.
worden verwezen naar VAN DORD & ZONDERWIJK
(1964), BANNINK e.a. (1974), SISSINGH (1950) en
VAN DER MEIJDEN e.a. (1983). Aan de hand van het
laatste artikel is tabel 1 samengesteld.

Onkruiden van de graanakkers

Van de minder algemene tot zeer zeldzame akker-
• onkruiden die op spoorwegterreinen kunnen wor-

den aangetroffen, komt de kleine leeuwebek
(Chaenorrhinum minus) het meest voor. Op allerlei
open plaatsen is de plant vaak massaal aanwezig. In
het Fluviatiel district, in Zuid-Limburg en in ver-
schillende andere gebieden is deze soort ook vaak
talrijk tussen het plaveisel te vinden. Langs het
spoor staat de kleine leeuwebek zeer regelmatig in
zeer soortenarme pioniervegetaties. Het meest op
open plaatsen die jaarlijks met herbiciden worden
bespoten. Op overhoeken van de emplacementen
en op andere plaatsen langs het spoor staat hij daar
vaak samen met andere akkeronkruiden (tabel 2).
In Zuid-Limburg en in het Fluviatiel district groeit
de kleine leeuwebek geregeld samen met spiesleeu-
webek (Kickxia elatine). Elders zijn deze twee soor-
ten vaak samen met koolas en mijnsteen aange-
voerd (KOSTER, 1985 b). In het oostelijk gedeelte
van Noord-Brabant en in Midden-Limburg komt de
kleine leeuwebek zelfs samen met raai (Galeopsis
ladanum ssp. angustifolia) en bleekgele hennepne-
tel (G. segetum) voor. De beide laatstgenoemde
soorten zijn op verschillende plaatsen op grote op-
pervlakten talrijk aanwezig. De plaatsen waar deze
drie soorten buiten het spoor nog gezamenlijk voor-
komen zijn vermoedelijk op de vingers van één
hand te tellen. In 1983 zijn op het emplacement van

Gele ganzebloem en echte kamille
op overgang schouwpad-spoor-
berm. (Z-L)
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Amsinckia menziesii (amsinckia)
Anthemis arvensis (valse kamille)
Anthoxanthum aristatum (slothak)
Aphanes arvensis (akkerleeuweklauw)
Aphanes microcarpa (kleine leeuweklauw)
Buglossoides arvensis (ruw parelgras)
Berteroa incana (grijskruid)
Campanula rapunculoides (akkerklokje)
Centaurea cyanus (korenbloem)
Chaenorrhinum minus (kleine leeuwebek)
Chrysanthemum ladanum ssp. angustifolia (raai)
Galeopsis segetum (bleekgele hennepnetel)
Galeopsis speciosa (dauwnetel)
Geranium columbinum (fijne ooievaarsbek)
Kickxia elatine (spiesleeuwebek)
Mercurialis annua (eenjarig bingelkruid)
Holosteum umbellatum (heelbeen)
Mibora minima (dwerggras)
Misopates orontium (akkerleeuwebek)
Myosotis discolor (veelkleurig vergeet-mij-nietje)
Papaver argemone (ruige klaproos)
Minuartia hybrida (tengere veldmuur)
Sagina apetala (tengere vetmuur)
Saxifraga tridactylites (kandelaartje)
Veronica peregrina (vreemde ereprijs)
Veronica triphyllos (handjes-ereprijs)
Vicia tetrasperma (vierzadige wikke)
Vicia villosa ssp. villosa (zachte wikke)
Viola tricolor (driekleurig viooltje)

UF-NS
4

13
32
2
-
3

46
3PP

47
262

12
25
20

3
16pp
-
1
1

16
13

140
1

25pp
25pp
33
2

32pp
40pp
34

ABUN

Pt
Pt
rt
t
Pt
Pt
rt
t
pt
t
t
Pt
pt
pt
Pt
Pt
t
t
s
t
t
t
t
t
t
pt
t
rt
rt

UFK
-

76
65
55
65
63
65
55
86
66
33
76
66
43
54
66
53
22
65
66
66
31
55
55
34
52
65
54
66

Onkruidstatus in:
G
z en o van het land
Oost-Nederland
Limburg
op diluviale grond
Z-L; F; Dui.
Europa
Z-L
zand; leern; loss
Kr; F; L
Z-L; M-L
op diluviale grond
op diluviale grond
Z-L
Z-L; zuidelijk F
Z-L; zuidelijk F
M-L; F
Continentaal Europa
Zuidelijk Nederland
Zandgronden
Zandgronden
Kr
L; F; zavel
Kr; IJsseldal
noordelijk Haf
oostelijk F
Limburg; F
zuidoostelijk
op diluviale grond

UF
UFK
Abun

uurhokfrequentie langs het spoor.
uurhokfrequentieklasse volgens VAN DER MEIJDEN e.a. (1983)
Abundantie

t = abundant
pt = plaatselijk talrijk
rt = geregeld talrijk aangetroffen
s = meestal in kleine aantallen

pp ten dele; alleen voor de gebieden waar de soort oorspronkelijk als akkeronkruid voorkomt of -kwam.
- niet exact bekend
Onkruidstatus: gebied, district of grondsoort waar de soort als akkeronkruid bekend was. Districten en provincies zijn
afgekort

Tabel 2. Een overzicht van de voornaamste „akkeronkruiden" langs het spoor.

Weert vrijwel alle planten van raai en bleekgele
hennepnetel door toepassing van een chemisch on-
kruidbestrijdingsmiddel verloren gegaan. Een jaar
later bleken beide soorten weer talrijk aanwezig.
Kennelijk zat er voldoende zaad in de grond om
zo'n vergissing weer goed te maken. Dat kleine
leeuwebek samen met raai ook in het ballastbed
voorkomt is niet zo verwonderlijk. In zuidelijk Eu-
ropa groeien deze soorten gezamenlijk op rolsteen-
hellingen (o.m. SEIBERT, 1974); (ook daar) samen
met een hier bekende spoorwegbegeleider het kle-
verig kruiskruid (Senecio viscosus). Het ballastbed
van het spoor schijnt qua milieu sterk overeen te
komen met dat van de rolsteenhellingen.

Enkele andere soorten die in gezelschap van de
kleine leeuwebek voorkomen zijn de kleine wolfs-
melk (Euphorbia exigua) en de ruige klaproos (Pa-
paver argemone). De eerste soort is maar op enkele
plaatsen langs het spoor waargenomen en steeds in
kleine aantallen. De ruige klaproos is daarentegen
een gewone verschijning langs het spoor en is op
vele plaatsen talrijk aanwezig (fig. 3). Deze plant
kan zich voor hedendaagse begrippen in merkwaar-
dig gezelschap bevinden. Het meest sprekende is
het kandelaartje (Saxifraga tridactylites), dat we
reeds vele jaren niet meer als akkeronkruid hebben
waargenomen en als akkeronkruid in de vergetel-
heid is geraakt. In Zuid-Limburg groeit het kande-
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Ruige klaproos
(tek. Ferry Siemensma)

laartje ook samen met kleine leeuwebek, tengere
vetmuur (Sagina apetala) en enkele andere akker-
onkruiden. Alleen de oudste generatie floristen zal
dergelijke beelden nog met akkers kunnen associë-
ren zonder gebruik te hoeven maken van de litera-
tuur. Voordat we Zuid-Limburg gaan verlaten,
dient nog te worden opgemerkt dat hier langs het
spoor één van de zeer weinige plaatsen voorkomt
waar de vegetatie voor een belangrijk gedeelte van
nature openblijft. Het is een steil kalkgrasland-ta-
lud waarop de tengere veldmuur (Minuartia hybri-
da), die reeds lang op akkers is uitgestorven, jaar-
lijks in groten getale voorkomt. Valse kamille
(Anthemis arvensis) en korenbloem worden in Mid-
den-Limburg en Noord-Brabant regelmatig aange-
troffen. Plaatselijk kunnen zij talrijk optreden en
gemeenschappelijk voorkomen en vergezeld wor-
den door andere akkeronkruiden. Meer in het oos-
ten van het land is de slofhak (Anthoxanthum arista-
tum) langs het spoor aan het inburgeren. Langs het
spoor maakt deze eenjarige grassoort in Noord-
Brabant een fikse uitloper naar het westen en is ook
al elders in het land op spoorwegterreinen waarge-
nomen. Een van de weinige akkeronkruiden die
wettelijk zijn beschermd, is het akkerklokje (Cam-
panula rapunculoid.es). In akkers is deze soort vrij-

Fig. 3. Verspreidingskaart van rui-
ge klaproos, Papaver argemone.
Komt voor op allerlei open plaat-
sen, in hoofdzaak op emplace-
menten en schouwpaden, verder
in schrale vegetaties in bermen en
taluds. Vaak massaal. Vaak op
plaatsen die met herbiciden zijn
bespoten.
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Klaprozen en korenbloemen tussen het grind. N-Br. Een open plaats langs het lijngedeelte met ruige klap-
roos en kandelaartje. (Z-L)

wel verdwenen, maar in akkergebieden is de plant
langs het spoor op verschillende plaatsen nog aan-
wezig. Het akkerklokje komt ook vaak op spoor-
wegterreinen binnen de bebouwde kom voor. In
veel gevallen zullen we hier ook met verwilderde
populaties te maken hebben.
Ten slotte worden nog enkele zeer zeldzame graan-
akkeronkruiden besproken, die zeer plaatselijk tal-
rijk langs het spoor zijn waargenomen. Deze soor-
ten komen in akkers nog maar zeer sporadisch voor
of zijn daar thans geheel afwezig. Dit zijn o.m.
handjesereprijs (Veronica triphyllos), ruw parel-
zaad (Buglossoides arvensis) en heelbeen (Holos-
teum umbellatum). Deze soorten zijn al enkele ja-
ren langs het spoor waargenomen en zullen hier
onder de huidige omstandigheden nog lang kunnen
standhouden. Een keer is er een zeer grote popula-
tie van bolderik (Agrostemma githago) langs het
spoor gevonden. Doordat de zaden van deze soort
maar kort kiemkrachtig zijn, is het niet erg waar-
schijnlijk dat deze soort zich langs het spoor zal
handhaven. Voor groot spiegelklokje (Legousia
speculum-veneris) die ook eenmaal talrijk bij Suste-
ren werd aangetroffen, geldt hetzelfde. In dit geval
niet zo zeer door de kiemkracht van het zaad, maar

door de kleine kans om tot zaadvorming te komen.
Deze winterannuel is al door herbiciden vernietigd
voordat de bloeiperiode is bereikt. De zeldzame
soorten die solitair of in kleine groepjes langs het
spoor zijn waargenomen laten wij hier buiten be-
schouwing. Hiervoor wordt verwezen naar enkele
andere overzichten (KOSTER, 1984; 1985; 1986).

Onkruiden van de hakvruchtakkers

Hakvruchten zijn landbouwgewassen met een rui-
me onderlinge zaai- of plantafstand die voorkomen
op plaatsen waar oorspronkelijk met de hak werd
gewied. Een groot aantal soorten van deze akkers is
eveneens langs het spoor aanwezig. Een soort als
duivekervel (Fumaria officinalis) wordt door het
gehele land langs het spoor waargenomen. Meer
plaatselijk vinden we soorten als doffe en gladde
ereprijs (Veronica polita en V. opaca). Dun ver-
spreid over het spoorwegnet komt de akkerleeuwe-
bek (Misopates orontium) voor. Deze plant is thans
vrij zeldzaam geworden. Helaas doet de plant het
langs het spoor nog niet zo goed als de eerder ge-
noemde nauw verwante familiegenoten. Het
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maximale aantal planten van een vindplaats be-
droeg ca. 30 stuks; in alle andere gevallen bleef het
aantal beperkt tot enkele exemplaren. In 1984 werd
voor het eerst akkerandoorn (Stachys arvensis)
langs het spoor gevonden. Hier en vermoedelijk
ook elders gaat deze plant wat schuil in de ruigere
vegetatie. Het is daardoor zeer wel mogelijk dat ze
op verschillende plaatsen over het hoofd wordt ge-
zien. Een soort die juist weer het open terrein op-
zoekt is de akkerspurrie (Spergula arvenis). Omdat
deze soort langs het spoor zo algemeen voorkomt en
ook gelukkig daarbuiten nog zeer regelmatig wordt
aangetroffen, heb ik hem maar zelden apart geno-
teerd. De gele ganzebloem (Chrysanthemum sege-
tum) wordt vooral in het zuiden van het land gere-
geld waargenomen. Plaatselijk kunnen er redelijk
grote populaties van deze plant voorkomen. Het is
echter zeer de vraag of deze soort langs het spoor
algemeen zal kunnen worden. Vermoedelijk zal
deze soort evenals de korenbloem wel geregeld
worden waargenomen, maar steeds solitair of in
kleine aantallen. Voor de zeldzame fijne ooievaars-
bek(Geranium columbinum) ziet het er iets gunsti-
ger uit. In Zuid-Limburg is de soort van verschillen-
de plaatsen bekend en ze breidt zich plaatselijk
langs het spoor uit.
Bij deze, bovengenoemde, onkruidengroep kunnen
langs het spoor ook weer allerlei plantencombina-
ties worden aangetroffen. Een voorbeeld hiervan is
reeds eerder gegeven (KOSTER, 1982).

Enkele andere onkruiden

Niet alle planten die op een akker voorkwamen,
kunnen we nog als akkerplant betitelen. Een voor-
beeld is het eerder genoemde kandelaartje, dat in
de meeste gevallen geen akkeronkruid is en de laat-
ste halve eeuw ook niet als zodanig is waargenomen
(WEEDA, 1985 a). Bij andere soorten ligt het wat
minder extreem. Dit zijn bijvoorbeeld tengere vet-
muur en driekleurig viooltje (Viola tricolor). Beide
soorten komen langs het spoor talrijk voor en de
standplaats kan hier als „verworven" worden be-
schouwd.
Ten slotte nog een opmerking over enkele plante-
soorten die in de gangbare Nederlandse naslagwer-
ken niet of in geringe mate als akkeronkruid bekend
zijn. De ontwikkeling van de akkerflora is een pro-
ces van eeuwen geweest. Onder invloed van de
mens zijn uit alle windrichtingen van het euro-azia-
tische continent - en in de jongste geschiedenis ook
van andere continenten - plantesoorten in onze ak-
kers terecht gekomen. Dat we sommige soorten
liever kwijt zijn dan rijk o.m. de knolcyperus, laten
we hier buiten beschouwing. Uiteraard gaat dit pro-
ces nog steeds door. Ten gevolge van de intensieve
agrarische produktiemethoden van de moderne

landbouw zien slechts weinige plantesoorten kans
zich een plaats in de akker te veroveren. Veel on-
kruiden die hier niet als zodanig bekend zijn, zijn
potentiële kandidaten voor de akkerflora. Zo komt
Amsinckia (Amsinckia menziesii) hier nog maar
zelden in akkers voor evenals voórjaarskruiskruid
(Senecio vernalis) en grijskruid (Berteroa incana).
Elders in Europa (o.m. Denemarken: Midden-Jut-
land) zijn de eerste twee soorten in akkers ingebur-
gerd en de laatste soort is plaatselijk talrijk in ak-
kers aanwezig. De soorten die hier als voorbeeld
zijn genoemd en eveneens op spoorwegterreinen
worden aangetroffen, zullen onze akkers zeker niet
misstaan, tenzij het begrip akkerflora door nostal-
gie is gefixeerd.

Betekenis van het spoorwegmilieu voor de
akkerflora

Uit het voorgaande zal duidelijk zijn geworden dat
het spoorwegmilieu voor veel akkeronkruiden van
meer betekenis is dan door het in de aanhef geci-
teerde artikel wordt gesuggereerd. Ook uit recente
literatuur blijkt dat spoorwegterreinen voor akker-
onkruiden veel meer betekenen dan voorheen (zie
o.m. WEEDA EN WESTRA, 1985; MENNEMA e.a.,
1985, VAN DER MEIJDEN e.a., 1983). Van een groot
aantal soorten is een belangrijk gedeelte van de
Nederlandse populatie dus op spoorwegterreinen
aanwezig. In tabel 2 is een overzicht van de voor-
naamste soorten gegeven. Welke betekenis bepaal-
de akkeronkruidencombinaties langs het spoor heb-
ben, zal nader moeten worden onderzocht. Op

Bleekgele hennepnetel op de overgang schouwpad-
spoorberm.
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Chaenorrhinum minus
Sagina apetala
Papaver argemone
Kickxia elatine
Saxifraga tridactylites
Mercurialis annua
Galeopsis ladanum
Galeopsis segetum
Misopates orontium
Veronica peregrina
Anthemis arvensis
Centaurea cyanus
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Tabel 3. Een overzicht van akkeronkruiden die langs het spoor gemeenschappelijk zijn waargenomen.
P: eveneens grote, eensoortige pioniervegetaties.

klasse-niveau zijn deze combinaties doorgaans goed
in te delen; of een fijnere indeling mogelijk of zinvol
is zal uit zo'n onderzoek moeten blijken. Met be-
trekking tot het gezamenlijk voorkomen van plan-
ten wordt hier slechts volstaan met een kwalitatieve
tabel voor de voornaamste soorten (tabel 3).
Zoals eerder in dit artikel is gebleken, is de beteke-
nis niet voor alle akkeronkruiden hetzelfde. Veel
soorten zijn zelfs in het geheel niet van spoorweg-
terreinen bekend, maar dit doet geen enkele af-
breuk aan de functie die het spoor voor een groot
gedeelte van onze akkerflora heeft. Voor de flora in
het algemeen is deze functie al door verscheidene
auteurs beschreven (o.m. ZONDERWIJK, 1974 en
1978).

Kanttekeningen over het beheer

Verschillende zeldzame akkeronkruiden zijn lande-
lij k of plaatselij k langs het spoor ingeburgerd .Tien-
tallen andere soorten van deze akkerplanten blijken
het er goed te doen, maar zijn nog niet in die om-
vang aanwezig dat er sprake is van inburgering.
Juist deze soorten lopen het meeste kans om weer te
verdwijnen. Het is echter zeer de vraag of men het
zover moet laten komen. Akkers en spoorwegter-
reinen hebben met elkaar gemeen dat de aanwezig-
heid en de verspreiding van akkeronkruiden sterk
antropogeen wordt bepaald en door middel van

betrekkelijk intensief beheer in stand moeten wor-
den gehouden. Vanuit het oogpunt van soortsbe-
houd is er dus geen reden om akkeronkruiden die
langs het spoor voorkomen minder te waarderen
dan in akkerreservaten. Natuurlijk kunnen aan ak-
kers nog andere waarden worden toegekend zoals
een natuurhistorische en een landschappelijke
waarde, maar in dit artikel zijn akkers alleen als
standplaats voor akkeronkruiden besproken. Wel-
nu, zolang de meeste van de in dit artikel genoemde
zeldzame soorten onvoldoende in akkers aanwezig
zijn, hun behoud nog te weinig is veilig gesteld of ze
zelfs geheel in akkers ontbreken, is het raadzaam
om ze op andere plekken in stand te houden.
Evenals de boeren vinden de terreinbeheerders van
de NS akkeronkruiden op de meeste plaatsen onge-
wenst. Dat ze evenwel talrijk langs het spoor voor-
komen, is geen kwestie van beleid, maar van een
samenloop van omstandigheden. Met het verande-
ren van deze omstandigheden is de kans te groot dat
verschillende zeldzame soorten weer verdwijnen.
Om dit te voorkomen, is een actief beheer noodza-
kelijk.
Onderzocht zou moeten worden welke mogelijkhe-
den er langs het spoor aanwezig zijn om zeldzame
akkeronkruiden in stand te houden. Hierbij kan
o.m. worden gedacht aan aanpassing van de chemi-
sche onkruidbestrijding. Op verschillende plaatsen
is het in principe mogelijk de standplaatsen van
zeldzame akkerplanten te verruimen zonder dat de
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NS hiervan nadelige gevolgen ondervindt. We kun-
nen er echter niet zonder meer vanuit gaan dat de NS
de kosten die hieraan verbonden zijn voor eigen
rekening neemt. Het verdient daarom aanbeveling
dat instanties met een natuurbeschermingsdoelstel-
ling de NS de helpende hand bieden.

Adres van de schrijver:
A. Koster,

Adviesgroep Vegetatiebeheer,
Bornsesteeg 69,

6708 PD Wageningen.

(Foto's van de schrijver)
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Substraat: dode takken!
door L F. M. Raaijmakers

Juni 1985. Ik maak een wandeling in een bos dat vrij regelmatig door mij wordt bezocht.
Tijdens deze wandeling vind ik een aantal dode, reeds half vergane takken, welke kort
daarvoor zijn afgezaagd. Mijn belangstelling voor paddestoelen, maar vooral het waarnemen
van enkele myxomyceten geven de aanzet tot een kort, maar wel nauwgezet onderzoek.
Dit heeft geleid tot het registreren van een soortenrijkdom, waar ik in eerste instantie in het
geheel niet op had gerekend. Het volgende relaas geeft het resultaat weer van enkele weken
intensief speuren en determineren. Het onderzoek heeft eveneens gezorgd voor een groot
aantal uren prezierig bezig zijn met en in de natuur.

Het gebied

Ongeveer vijf minuten lopen van mijn woning in
Helmond ligt een klein natuurterrein dat de naam
Groot Goor draagt. Het is een vrij kleinschalig ge-
bied, bestaande uit loofbos- en naaldhoutpercelen
met een gevarieerde houtopstand, weilanden, ak-
kers en ruigteterreinen. Verder wordt het doorsne-
den door enkele landwegen, sloten en een beek: de
Goorloop. Het Groot Goor vormt een onderdeel
van het beekdal van de Goorloop. In het zuiden
wordt het gebied begrensd door het Eindhovens
kanaal; in het oosten door de Zuid-Willemsvaart.
De overige begrenzing bestaat uit zich uitbreidende
woonbebouwing en een klein industriecomplex.
Als gevolg van particulier initiatief is na een jaren-
lange procedure via een Kroonuitspraak een ui-

Fig. 1: Physarum nutans var. nutans
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terlijke bebouwingsgrens bepaald. Thans is een be-
stemmingsplan in ontwikkeling, waarbij het gebied
een zekere planologische bescherming zal krijgen.
Tevens is een beheers- en inrichtingsplan ontwor-
pen teneinde de natuurwetenschappelijke belangen
zo goed als mogelijk te waarborgen.
De oorspronkelijke waarde van het gebied wordt
echter wel aangetast door toenemende recreatie-
druk, geluidshinder, grondwaterstandswijziging
etc. Desondanks blijft het Groot Goor een interes-
sant gebied en is, gelet op de afstand tot mijn wo-
ning, uitermate geschikt voor korte speurtochten.

De eerste waarnemingen

Op een van de eerste zomerdagen van 1985, op 23
juni, heb ik ook een kort bezoek gebracht aan dit
gebied. Deze eerste zomerdagen droegen geenszins
een zomers karakter. Evenals het voorafgaande
lenteseizoen werd het begin van de zomer geken-
merkt door veel regen en temperaturen beneden
normaal. Herfstachtig dus, zodat ik als amateur-
mycoloog bij elke tocht in de natuur met extra be-
langstelling zocht naar paddestoelen.
Toen ik op deze dag in het Groot Goor wandelde
viel mij een verandering op. In een eikenlaan waren
bij enkele tientallen bomen de onderste takken vrij
recent afgezaagd. Jaren achtereen zaten deze tak-
ken reeds dood en rottend aan de bomen. Al meer-
dere malen had ik geconstateerd dat een deel van
deze takken, terwijl ze nog aan de bomen zaten, al
tot substraat dienden voor enkele zwammen, zoals
de witte plakkaatzwam (Antrodia sinuosa) en de
oranje aderzwam (Phlebia radiata).
Deze takken lagen nu bereikbaar op de bodem. Het
leek mij dan ook interessant deze takken eens op
zwammen te onderzoeken.
Hier heb ik geen spijt van gehad. Het resultaat heeft



mij zelfs geïnspireerd tot het op schrift stellen van
mijn waarnemingen. Mogelijk tot stimulans van an-
deren!

De eerste tak, welke ik aan een onderzoek onder-
wierp droeg een groot aantal exemplaren zwarte
trilzwammen (Exidia plana) en een klein groepje
paarse knoopzwammen (Ascocoryne sarcoides).
Op een volgende tak trof ik een aethalium aan van
de algemeen voorkomende myxomyceet Lycogala
epidendrum var. epidendrum, in een rozerood sta-
dium. Ongeveer twintig centimeter daarvan verwij-
derd een pseudo-aethalium bestaande uit gelei-
achtige doorschijnend witte bolletjes: nog een my-
xomyceet, welke in dit stadium nog niet was te
determineren. Een tweede bezoek na verdere rij-
ping was noodzakelijk.
Dezelfde tak bleek ook nog voedingsbodem te zijn
voor de grauwgroene hertezwam (Pluteus salicinus)
en de oranje druppelzwam (Dacrymyces stillatus).
Voordat ik huiswaarts keerde had ik vrijwel alle
gemakkelijk bereikbare stammetjes aan een glo-
baal onderzoek onderworpen. Hierbij vond ik nog
diverse zwammen: witte plakkaatzwam (Antrodia
sinuosa), witte tandzwam (Schizopora paradoxa)
en oranje aderzwam (Phlebia radiata). Deze zwam-
men kwamen op meerdere takken voor. Verder trof
ik op diverse plaatsen enkele groepen sporangia aan
van slijmzwammen, alsmede een aantal gele, witte,
grijze en doorschijnende plasmodia. Soms vormden
ze fraaie netwerken met hun kruipspoor.
Om de myxomyceten te kunnen determineren heb
ik voorzichtig van elke soort een stukje substraat
(schors of hout) met rijpe sporangia afgesneden en
mee naar huis genomen. Die avond werd nog menig
uurtje achter binoculair en microscoop doorge-
bracht. Na determinatie bleek dat ik naast Lycogala
epidendrum var. epidendrum de volgende myxomy-
ceten had gevonden: Physarum viride, Physarum
nutans en Enerthenema papillatum.

Mijn aanvankelijk enthousiasme voor paddestoelen
werd gedeeltelijk verdreven om plaats te maken
voor een enorme belangstelling naar de soorten
myxomyceten, welke ik nog zou kunnen aantreffen.

Het verslavende gevolg

Nieuwsgierigheid naar de ontwikkeling van de di-
verse plasmodia trok mij de volgende dag opnieuw
naar het Groot Goor. De takken werden aan een
tweede onderzoek onderworpen. Op verschillende
plaatsen hadden zich sporangia ontwikkeld welke ik
nog niet eerder had gezien.
Van elke soort heb ik enkele rijpe of bijna rijpe
vruchtlichamen verzameld en mee naar huis geno-
men. Overigens vond ik die dag ook nog twee

Verklaring van enkele begrippen

Plasmodium: Het „slijmstadium" van myxomy-
ceten. Vaak heeft het de vorm van een netwerk.
Het plasmodium kruipt als het ware over het sub-
straat en laat een kruipspoor achter.
Op een gegeven moment, indien daarnaast aan
een aantal voorwaarden wordt voldaan, gaat het
plasmodium over tot de vorming van één of meer
vruchtlichamen.
De vruchtlichamen van myxomyceten zijn te ver-
delen in vijf hoofdvormen. Hiertoe behoren o.a.:
- Sporangium: dit zijn kleine, afzonderlijke en
vrijstaande vruchtlichamen, welke of alleen of in
groepen van grote aantallen zijn te vinden;
- Pseudo-aethalium: dit lijkt één vruchtlichaam
te zijn, maar nauwkeurig onderzoek toont aan dat
het bestaat uit vele, dicht tegen elkaar aangedruk-
te, afzonderlijke sporangia;
- Aethalium: een groter vruchtlichaam, waarin
geen afzonderlijke kleine sporangia zijn te vinden.
In de vruchtlichamen bevindt zich tussen de spo-
ren meestal een stelsel van dunne draden of bui-
zen, soms een netwerk vormend. Dit stelsel wordt
capillitium genoemd en is door vorm- en struc-
tuurverschillen vaak een belangrijk determinatie-
kenmerk.

Wit oorzwammetje
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zwammen: gele hoorntjes (Calocera cornea) en wit
oorzwammetje (Crepidotus variabilis).
Na het verzamelen volgde wederom een avond de-
termineren. Hierbij gaven de volgende myxomyce-
ten hun namen prijs: Arcyria pomiformis, Physa-
rum robustum var. robustum, Craterium minutum
en Comatricha nigra.

Dit resultaat dreef mij de derde dag nog eens naar
de bewuste plek. Ook een aantal minder goed be-
reikbare takken heb ik toen in mijn onderzoek be-
trokken. Deze lagen tussen een hoge brandnetelve-
getatie en in halfdroge sloten.
Twee nieuwe paddestoelsoorten leverde dit op:
grijze buisjeszwam (Bjerkandera adusta) en gele
korstzwam (Stereum hirsutum).
Daarnaast wederom vruchtlichamen van slijm-
zwammen, welke na determinatie bleken te zijn van
Badhamia utricularis en Enteridium splendens var.
jurana. Deze laatste soort heb ik in diverse ontwik-
kelingsstadia gevonden: wit, roze, zwartbruin en
roestbruin. De aethalia waren van 1 cm tot 4 cm
groot. Volgens mw. NANNENGA-BREMEKAMP (1974)
worden de kussenvormige aethalia tot 2,5 cm groot.
Vanwege de afmeting twijfelde ik in eerste instantie
aan de juistheid van de determinatie. Na rijping
bleek uit het sponsachtige capillitium dat mijn eer-
ste indruk toch correct was.

Het ontdekken van steeds weer andere soorten
werkte verslavend. Ik kon mij niet meer van de
bewuste plek losmaken. Het verzamelen en deter-
mineren werd gedurende de rest van de week een
dagelijks terugkerend ritueel. De beloning: nog
drie soorten myxomyceten!
Allereerst Didymium squamulosum; hiervan vond
ik een tiental, dik met witte kalkdeeltjes bedekte
sporangia op schors en een groepje van slechts drie
vruchtlichamen op een dode grasspriet.

Fig. 2: Craterium minutum

Vervolgens Craterium leucocephalum var. scyphoi-
des; de zeer rijk van kalkdeeltjes voorziene sporan-
gia trof ik op twee verschillende plaatsen aan:
schors en dood blad.
Als laatste soort vond ik Stemoniüs fusca var. fusca.
Hiervan trof ik vier groepen sporangia vlak bij el-
kaar aan in een opvallende vorm. De vruchtlicha-
men waren totaal met elkaar vergroeid. Elke groep
leek te bestaan uit één vruchtlichaam van ± 10 mm
hoog met een doorsnede van 2,5 mm, ondersteund
door een dertigtal steekjes. Bij het aantreffen wa-
ren de vruchtlichamen dofzwart. Na rijping kleur-
den ze roestbruin. Van één groep heb ik voorzichtig
de sporen weggeblazen, waarna de afzonderlijke
capillitiumnetten los van elkaar kwamen.

Niet alleen sporangia maar ook nog diverse plasmo-
dia kwam ik na een week speuren nog tegen. Ik kon
de verleiding dan ook niet weerstaan en heb ook de
opvolgende week vrijwel dagelijks mijn speurtoch-
ten voortgezet. Maar voordat ik over mijn verdere
ervaringen bericht wil ik een paar zijsprongetjes
maken.

Sporangia van Physarum nutans
var. nutans
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2,5 mm

Fig. 3: Stemonitis fusca var. fusca

Niet alleen ,,zwammen"

Uiteraard vond ik tijdens mijn speurtochten niet
alleen myxomyceten en paddestoelen. Vermeldens-
waard zijn de talloze soorten, soms slechts 1 mm
grote kevertjes en ander kruipend gedierte die ik in
en op het hout vond. Vooral onder de lenzen van de
binoculair was het vaak verrassend en boeiend om
gedierte, nog kleiner dan de vruchtlichamen van
myxomyceten in dit „sporangia-woud" te zien
rondscharrelen.
Ik heb deze.schepseltjes wel bewonderd maar heb
mij niet aan een poging gewaagd om ze te determi-
neren.

Wel herkenbaar voor mij was een exemplaar van de
alpenwatersalamander (Triturus alpestris.) Deze
staarde mij kennelijk verrast aan toen ik hem/haar
vond, verscholen achter een stuk loszittende schors.

Natuureducatie

Een andere boeiende ervaring was de belangstelling
van passerende wandelaars. De eerste dagen dat ik
met mijn neus over de takken zat gebogen kreeg ik
opmerkingen aan mijn adres zoals: „Brandhout aan
het sprokkelen?" Na een paar dagen begon men
toch meer interesse te tonen voor mijn bezigheden.
Met veel plezier heb ik de belangstellenden geïnfor-
meerd. Voor de meesten betekende het een kennis-
making met een totaal onbekende groep organis-
men. Slechts één man, een vogelaar, had al wel eens
iets van slijmzwammen gezien en gehoord via een
Duits TV-programma.
Na een blik door een loep waren de meesten verbijs-
terd over de pracht van zulke kleine vruchtlicha-
men.
Op deze wijze deed zich een ideale gelegenheid
voor praktische natuureducatie te bedrijven. Ook
voor een KNNV-er een nuttige besteding.

De tweede week

De tweede onderzoeksweek kreeg ongeveer het-
zelfde verloop als de eerste. Na werk en maaltijd
ging ik in de vroege avond een uurtje op de bewuste
plaats zoeken, waarna er weer determineerwerk te
verrichten viel.
Diverse malen trof ik soorten aan, welke ik al eer-
der had gedetermineerd. Algemeen op bijna alle
takken vond ik Comatricha nigra. Steeds in kleine
groepjes van enkele tientallen verspreid staande

Sporangia van Stemonitis fusca
var. fusca
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Capillitium-net van Arcyria obve-
lata

exemplaren in diverse rijpingsstadia. De bolletjes
op de lange zwarte steel werden van slijmerig wit
eerst zwart en dan bruin.
Lycogala epidendrum var. epidendrum en Enteri-
dium splendens var. jurana waren met diverse ae-
thalia present. Regelmatig terugkerend kwamen
Enerthenema papillatum, Physarum pomiformis en
Physarum viride voor.
Op een twijg vond ik nog één keer Craterium minu-
tum.

Het verdere onderzoek leverde gelukkig ook nog
„nieuwe" soorten slijmzwammen op zoals de zalm-
roze Arcyria incarnata in kleine groepjes op ver-
schillende takken. Op dezelfde takken nam ik ook
een aantal sporangia waar van Arcyria obvelata met
de kenmerkende lange gele capillitiumpluimen.
Niet zo algemeen, namelijk slechts op één tak, vijf
groepen van witte, nog rijpende vruchtlichamen,
welke via zwart naar zeer donkerbruin kleurden.

Uiteindelijk bleek dit Stemonitis nigrescens te zijn.
Een andere Stemonitis-soort vond ik twee keer.
Enigszins misleidend was het feit dat de sporangia
op de ene plaats 3 mm en op de andere 4,5 mm lang
waren. Daarnaast gaven nuances in de bruine kleur
bij de determinatie aanleiding tot de gedachte dat
het twee verschillende soorten betrof. Nauwkeurig
onderzoek van sporen en capillitium-net leidde ech-
ter tot één conclusie: Stemonitis pallida.
Als laatste waargenomen „nieuwe" myxomyceet in
deze week kan ik Enteridium intermedium vermel-
den: één aethalium, ongeveer 1 cm groot en ko-
perkleurig.
Hiermee heb ik echter nog niet alles opgesomd. Op
anderssoortige substraten vond ik nog twee slijm-
zwammen. Als eerste soort Diachea leucopodia:
honderden sporangia op dode grasstengels en bla-
deren, de steekjes verbonden door een wit hypo-
thallus-netwerk.
De tweede soort, Craterium leucocephalum var.

Fig. 4: Arcyria obvelata
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leucocephalum, manifesteerde zich op een dikke
verdorde brandnetelstengel.
Verder kon ik de paddestoel Gymnopilus hybridus
aan de waarnemingen van deze week toevoegen.
Een tiental exemplaren ontsproten uit een in een
halfdroge sloot liggende tak. Ik verrichtte determi-
natie van deze vlamhoed met Meinhard Moser's
Kleine Kryptogamenflora. Een foto van deze pad-
destoel is opgenomen door ROGER PHILLIPS
1981:142, die overigens vermeldt dat deze soort vrij
algemeen en met name voorkomt op gevallen tak-
ken. Opmerkelijk genoeg wordt deze soort niet ge-
noemd in de Standaardlijst van Nederlandse padde-
stoelnamen (W.M. 156), terwijl de Gymnopilus
hybridus volgens ARNOLDS 1984 de voorkomensfre-
quentie AA (= algemeen) krijgt.

Gedurende de laatste helft van de tweede week,
begin juli, verbeterde het weer tijdelijk en liep de
temperatuur overdag op tot circa 25° C. De takken
verdroogden en daarmee ook verschillende plasmo-
dia. Slechts een enkel nieuw exemplaar heb ik na de
weersverbetering nog gevonden. Mede hierdoor,
maar ook vanwege de naderende vakantie en de
daarvoor noodzakelijke voorbereidingen heb ik
mijn speurtochten gestaakt.
Tijdens de duur van bovenstaand onderzoek heb ik
in verband met de beschikbare tijd afwisselend ie-
dere dag ongeveer één helft van de bewuste takken
bekeken. Elke tak werd op deze wijze eens per twee
dagen onderzocht. Ik heb ervaren dat dit systeem in
mijn situatie goed functioneerde. De relatief snelle
ontwikkeling van de slijmzwammen kon hierbij
goed worden gevolgd.

Het vervolg

Na mijn vakantie ben ik verwachtingsvol wederom
regelmatig terug naar mijn „stekkie" gegaan. In
eerste instantie trof ik diverse vruchtlichamen aan
van reeds eerder waargenomen slijmzwammen en
de paddestoelen: helmmycena (Mycena galericula-
ta) en hertezwam (Pluteus atricapillus).
Half augustus ontdekte ik een geel/oranje plasmo-
dium. Na rijping bleek het tot mijn genoegen op-
nieuw een „nieuwe" soort te zijn. Enkele kenmer-
ken: oranje steel, bronskleurig peridium en een
capillitium dat gele, hoekige kalklichaampjes be-
vatte. De onvolprezen KNNV-uitgave ,,De Neder-
landse myxomyceten" leidde mij naar Physarum
psittacinum var. psittacinum.
Kort hierna trok een fors bruin aethalium met een
doorsnede van circa 5 cm mijn aandacht. In het
vruchtlichaam bevonden zich stamachtige structu-
ren. Vrij gemakkelijk determinabel: Enteridium ly-
coperdon var. lycoperdon. Het gering aantal nieuwe
soorten gaf mij overigens wat tijdsruimte om een

Antrodia sinuosa
Ascocoryne sarcoi-
des
Bjerkandera adusta
Calocera cornea
Crepidotus variabilis
Dacrymyces stillatus
Exidia plana
Gymnopilus hybridus
Hypocrea rufa
Hypoxylon serpens
Mollisia cinerea
Mycena galericulata
Orbilia xanthostigma
Phlebia radiata
Pluteus atricapillus
Pluteus salicinus

Schizopora paradoxa -
Stereum hirsutum

witte plakkaatzwam

paarse knoopzwam
grijze buisjeszwam
gele hoorntjes
wit oorzwammetje
oranje druppelzwam
zwarte trilzwam

helmmycena

oranje aderzwam
hertezwam
grauwgroene herte-
zwam
witte tandzwam
gele korstzwam

Tabel 1. Lijst van waargenomen paddestoelen.

Arcyria incarnata var. incarnata
Arcyria obvelata
Arcyria pomiformis
Badhamia utricularis
Comatricha nigra var. nigra
Craterium leucocephalum var. leucocephalum
Craterium leucocephalum var. scyphoides
Craterium minutum
Diachea leucopodia
Didymium squamulosum
Enerthenema papillatum
Enteridium intermedium
Enteridium lycoperdon var. lycoperdon
Enteridium splendens var. jurana
Lycogala epidendrum var. epidendrum
Physarum nutans var. nutans
Physarum robustum var. robustum
Physarum psittacinum var. psittacinum
Physarum viride
Stemonitis fusca var. fusca
Stemonitis nigrescens
Stemonitis pallida

Tabel 2. Lijst van waargenomen myxomyceten.

aantal kleine ascomyceten te determineren, welke
ik diverse keren tijdens mijn tochten had opge-
merkt. Hiervoor heb ik het fraaie boek van J. BREI-
TENBACH en F. KRANZLIN (1981) gebruikt. Vier
soorten zwammen kon ik hierdoor aan mijn lijst van
waarnemingen toevoegen: Hypocrea rufa, Hypoxy-
lon serpens, Mollisia cinerea en Orbilia xanthostig-
ma.

Een tussenbalans

Eind augustus 1985. Al ruim een week heb ik geen
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nieuwe ontdekkingen meer gedaan. Het lijkt mij
een geschikt moment om de balans van mijn erva-
ringen op te maken. Ik ben mij er van bewust dat het
slechts een „tussenbalans" kan zijn. Nog menige
keer zal ik in de toekomst de groep afgezaagde
takken gaan onderzoeken. Dat ik hierbij nog weer
andere soorten paddestoelen en myxomyceten zal
aantreffen is zeer waarschijnlijk. Het aantal waar-
genomen soorten, gerelateerd aan het van opzet
kleinschalig onderzoek, overtreft echter nu reeds
mijn aanvankelijke verwachtingen.

Het resultaat: een tussenbalans, welke wordt ge-
vuld met: 18 soorten paddestoelen (tabel 1), 22
soorten myxomyceten (tabel 2) en, zoals ik in het
begin al heb geschetst, een groot aantal uren aange-
naam bezig zijn met en in de natuur.
Tot slot: het onderzoek werd verricht in kilometer-
hok 51.37.54.

Adres van de schrijver:
Karperlaan 33,

5706 EA Helmond
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Verantwoording illustraties. De figuren 1, 2, 4 en 5
zijn overgenomen uit De Nederlandse Myxomyce-
ten van mevr. N. E. NANNENGA-BREMEKAMP. Langs
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Agenda voor de Vertegenwoordigende Vergadering 1986 van afgevaardigden der afdelingen.
Eveneens toegankelijk voor leden van commissies van bijstand en van werkgroepen, alsmede voor
belangstellende overige leden van de vereniging.
De vergadering wordt gehouden in zaal „Concordia" te Hoogland, Kerklaan 1 -3. Met de bus - lijn
116- te bereiken vanaf NS-station Amersfoort. Uitstappen halte Kerklaan. De bus rijdt om het half
uur.

1. Opening van de vergadering door de algemeen voorzitter, prof. dr. ir. F. H. Fockens.
2. Mededelingen, ingekomen stukken, presentielijst.
3. Vaststellen van de notulen van de Vert. Vergadering van 2 nov. 1985.
4. Jaarverslag van het hoofdbestuur. Hierin>zp;verwerkt de verslagen van de gewesten, de

werkgroepen en de Commissies van bijstand.
5. Bespreking Stichting Uitgeverij en Fondsen.
6. KNNV Promotions.

Koffiepauze.

7. Propaganda-dia-serie. Samengesteld voor de afdeling Veendam door de heer H. Twiest.
8. Financieel beleid:

1. Verslagen van de kascommissies betreffende rekeningen over 1985 van de algemeen
penningmeester, de AKC, de ARC en het BWO;

2. Rekening en verantwoording terzake;
3. Beleidsnota voor 1987 en volgende jaren;
4. Begroting 1987.

9. Natura.

Lunchpauze (van 12.30 - 14.00 uur).

10. Mededeling over de J. A. Nijkampprijs.
11. Uitslag foto- en tekenactie 1986.
12. Behandeling en vaststellen Statuten en Huishoudelijk reglement.
13. V.V. 1987 te houden op 7 november 1987.
14. Voorstellen van afdelingen. Evt. voorstellen moeten uiterlijk 4 weken vóór de vergadering door

het bestuur, p/a Bureau KNNV, B. Hoogenboomlaan'24,1718 BJ Hoogwoud ontvangen zijn.
Voorstellen van afdelingen, betrekking hebbende op een eerder agendapunt, zullen bij dat
punt behandeld worden.

Theepauze.

15. Film over een Vaarkamp van de AKC, door de heer M. Krijgsman.
16. Verkiezing lid kascommissie.

Aftredend is de heer L. van Broekhoven. Het hoofdbestuur stelt voor, in zijn plaats te
benoemen mevrouw J. Wolters te Nijmegen.

17. Verkiezing leden hoofdbestuur.
Aftredend volgens rooster zijn de heren J. Luit en ing. P. H. Veen en mevr. ir. E. J. Coops-Booij.
Zij stellen zich herkiesbaar. Het hoofdbestuur stelt voor, hen opnieuw vooreen periode van 5
jaar te benoemen. Tussentijds treden af de algemeen.voorzitter prof. dr. ir. F. H. Fockens en de
natuurhistorisch secretaris drs. R.J. Poot.
Het hoofdbestuur stelt voor te benoemen, tot voorzitter ir. J. W. G. Pfeiffer.
Het hoofdbestuur stelt voor te benoemen tot lid van dat bestuur mevr. J. M. Fondse-Visser te
Ermelo en

18. Voorlopige aankondiging kampen en reizen.
19. Beleid Hoofdbestuur over 1986.
20. Rondvraag.
21. Sluiting (± 17.00 uur).

Namens het hoofdbestuur,
De algemeen secretaris

H. Veenhuizen.



Begroting 1987
Ontvangsten:
Statutaire afdrachten:
7250 leden a ƒ 22,50
1400 huisg.l. a ƒ 6,50

530 alg. leden a ƒ 30
Rente
Kollektief kontrakt
tekort

Uitgaven:
Kosten Natura
Algemene kosten Hoogwoud + HB
Vergaderkosten
Gewestelijke Commissies
Werkgroepen, commissies, kader-
vorming, propaganda
Bijdragen aan andere verenigingen
Vergoeding Bureau Hoogwoud
Afschrijving apparatuur
ledenadministratie
Vergoeding ledenadministratie

Bureau Utrecht:
huur inventaris
V2 aandeel pand,
electra, telefoon,
gas, e.d.

Personeel Utrecht
parttime kracht
(20 uur basis)

ƒ 163.125
ƒ 9.100

ƒ 172.225
15.900
3.400

50
20.425

ƒ 212.000

ƒ 113.000
ƒ 16.000
ƒ 9.000
ƒ 4.500

ƒ 13.000
ƒ 3.500
ƒ 4.500

ƒ 2.500
ƒ 6.000

ƒ 2.500

ƒ 7.500 ƒ 10.000

ƒ 30.000

ƒ212.000

Begroting 1988
Ontvangsten
Statutaire afdrachten:
7000 leden a ƒ 25.-
1400 huisg.l. a ƒ 7,50

510 alg. leden a ƒ 32,50
Rente
Kollektief kontrakt
tekort

ƒ 175.000
ƒ 10.500

ƒ 185.500
ƒ 16.575
ƒ 2.350
ƒ 50

ƒ 204.475

Uitgaven:
als begroting 1987 ƒ 212.000
minder:
vergoeding Bureau Hoogwoud ƒ 4.500
algemene kosten
(dubbeltelling) ƒ3.025 ƒ 7.525

ƒ 204.475

Begrotingen voor 1987 en 1988.

De op de V.V. 1985 aangegeven toekomstverwachting
met verhoogde uitgaven, en een daaraan aangepaste
afdrachtsverhoging gespreid over enkele jaren, is thans
werkelijkheid geworden. U ziet op de begroting een post
voor een betaalde werkkracht met een Vfe dagtaak, met
daarnaast een prognose van kosten, die verband houden
met een eigen huurpand aan de Oudegracht te Utrecht.
Aangezien deze ontwikkeling, zoals ook een aanpassing
van de ledenadministratie, ook invloed heeft op extra
kosten voor o.a. investeringen, aanloopkosten en dub-
belkosten tengevolge van de overgang van het Bureau
van Hoogwoud naar Utrecht, leek het ons gewenst een
begroting te geven voor zowel 1987 als 1988, met daar-
naast een verantwoording, hoe we de éénmalige tekorten
denken te financieren. Het behoeft natuurlijk geen be-
toog, dat elke verschuiving in de tijd van invoering der
betreffende veranderingen, van invloed zal zijn op de in
de begroting genoemde bedragen, die dus op jaarbasis
zijn getaxeerd. Dit houdt in dat er 3 mogelijkheden ont-
staan, die invloed kunnen hebben op de financiering,
t.w.:

a. alle uitgaven en ontvangsten worden gehonoreerd als
aangegeven in de begroting;

b. er treedt een vertraging c.q. een lagere uitgave in de
toekomst op. De desbetreffende overschotten zullen
dan in het volgende jaar als bestemmingsreserve op
de begroting verschijnen;

c. er treedt een versnelling c.q. een hogere uitgave in de
toekomst op. Wij stellen ons voor dit te kunnen dekken
uit ontvangen of toegekende legaten, die ons ter be-
schikking zullen worden gesteld.

Voor de realisering van de genoemde begrotingen zal de
volgende afdrachtverhoging gevraagd worden, zoals
reeds op de V.V. 1985 werd aangekondigd.
1987: per lid ƒ 2,50; wordt ƒ 22,50. Per huisgenootlid
ƒ 1,50, wordt ƒ 6,50, per algemeen lid ƒ 2,50, wordt
ƒ 30,- per abonnement eveneens ƒ 2,50, wordt ƒ 30,-.
1988: per lid ƒ 2,50, wordt ƒ 25,-; per huisgenootlid
ƒ 1,- , wordt ƒ 7,50. Per algemeen lid en per abonnement
Natura ƒ 2,50, wordt ƒ 32,50.
De aankondiging voor 1988 geldt slechts als een voorlo-
pige, waarvan naar beneden of naar boven afgeweken
kan worden voorzover het hoofdbestuur dit wenselijk en/
of noodzakelijk acht. Hierbij bedenke men dat, ter ver-
eenvoudiging, de uitgaven van de begroting 1988 gelijk
gesteld zijn aan die van 1987, behoudens de onder „be-
groting 1988" aangegeven aftrekposten.



Toelichting op de ontvangsten.

Er is uitgegaan van een vermindering van het ledental van
250 bij een afdrachtsverhoging van ƒ 2,50 per lid voor
beide jaren. De aantallen en de bedragen zijn in de des-
betreffende begrotingen verwerkt.

Financiering van het tekort óver 1987 en 1988:

1987: Volgens de begroting 1987
is het tekort
aanschaffing apparatuur le-
denadministratie
opgevoerd op de begroting
het deel der afschrijving

Aan investeringen nog te fi-
nancieren

totaal tekort

Te dekken uit:
Reservebureauvoering
Reserve inventaris
Reserve ledenadministratie
uit de algemene reserve een
deel van het voordelig saldo
1985 ad ƒ 3.917,82

ƒ

ƒ

ƒ
ƒ
ƒ

ƒ

12.000-

2.500-

10.000-
7.598,58
8.500-

3.826,42

ƒ 20.425-

ƒ 9.500-

ƒ 29.925-

ƒ 29.925-

1988: Er is geen tekort, noch een overschot op de begroting.

Bij het vaststellen van de begrotingspost van een werkkracht met
een halve dagtaak is uitgegaan van de salarisschalen zoals ge-
bruikt bij het IVN te Amsterdam voor werknemers op M.B.O.-
niveau, ingedeeld in de groepen 24 t/m 33.

Bij groep 24 is dit salaris
werkgeversaandeel
sociale lasten
werkgeversaandeel
pensioenpremie

ƒ 42.500- op jaarbasis

ƒ 10.000-

ƒ 6.600;-

ƒ 59.100-

Dit werd door ons, in de begroting, op Vz jaarbasis afgerond op
ƒ 30.000,-.
Tot groep 33 volgt op Vfe jaarbasis een stijging van ± ƒ 5.000,-.

Rekening van baten en
Baten:

1. Statutaire afdrachten
2. Contributie algemene leden
3. Rente
4. Kollektief Kontrakt
5. Andere opbrengsten

Lasten:
6. Saldo kosten NATURA
7. Algemene kosten
8. Kosten vergaderingen
9. Werkgroepen, Commissies, Propaganda

10. Gewestelijke Commissies
11. Bijdragen aan andere verenigingen
12. Kosten bureauvoering
13. Onvoorzien
14. Inventaris
15. Kosten ledenadministratie
16. Reserve Jan Nijkamplezing
17. Reserve bureauvoering
18. Voordelig saldo 1985

lasten over 1985
rekening
153.652,50

16.901,25
10.482,61

5 0 -
516,50

181.602,86

111.802,09
14.593,45
8.242,48
9.613,53
3.185,38
2.898,43
4.500-

- , -
1.141,70
7.207,98
4.500,-

10.000,-
3.917,82

181.602,86

begroting
158.000-

15.125-
9.000-

5 0 -
- , -

182.175-

111.000,-
16.000,-
9.500,-

10.000-
4.500-
3.500-
4.500,-

175-
2.000-

11.000,-
- , -

10.000,-
- , -

182.175-



ad 6: kosten NATURA
uitgaven:
drukkosten
b.t.w.
verzendkosten
adreswikkels
div. + redactie

opbrengsten:
abonnementen
advertenties
Saldo

rekening '85
85.764,53
4.230,35

27.870,99
6.253,45
5.550,21

129.669,53

7.162,25
10.705,19

111.802,09

129.669,53

begroting '85
90.000-
4.500-

28.500,-
5.000,-
4.000-

132.000-

9.000-
12.000-

111.000,-

132:000-

begroting '86
89.000,-
4.500-

28.500-
6.000-
4.000-

132.000-

8.000-
11.000-

<< "113.000-

132.000-

1.

2.
3.

4.

5.

Bezittingen:
Inventaris

Liquide middelen:
Amrobank
girorek.
depositorek.
plusrek.
Effecten (boekw.)

Vorderingen:
kruisposten
statut. afdr.
diversen
depot PTT

Balans per 31

1 -

2.215,10
9.147,72

50.218,75
699,45 62.281,02

72.532,45

831,80
2.760-
1.344,36
2.500- 7.436,16

142.250,63

december 1985

6.

7.

8.

9.

10

Schulden:
Lening BWO

Natura:
drukkosten
verzendk.
b.t.w.
div./redactie

Te betalen:
stat. afdr.
ledenadminis.
bureau Hwd
vergaderk.
diversen

Reserves:
inventaris
propaganda
reünies
Jan Nijkamplezing
Coenders: WM

:;afd.
belastingen
ledenadminis.
bureau KNNV

Algemene Reserve:
Saldo 1-1-85:
voordelig saldo

9.435,92

15.206,62
15.563,29

610,33
1.369,45 32.749,69

75,-
2.229,58

410,35
664,62
468,50 3.848,05

7.598,58
2.500-
.877,20

•. ' 4.500-
, „3.500,-
• 4.087,96

5.537,-
• 8.500,-
10.000- 47.100,74

45.198,41
3.917,82 49,1.16,23

142.250,63

Algemene Kas
(AKC) Algemene Kamp Commissie
(ARC) Algemene Reis Commissie
(BWO) Biol. Werkkamp v/h Onderwijs

Kapitaalrekening
31 dec. 1984

45.198,41
39.343,07
34.139,33
56.184,78

174.865,59

31 dec. 1985
• 49.116,23

61.599,55
32.523,70
49.845,73

193.085,21



Gallen op fossielen van planten
doorG. Houtman

Het boek uit ónze Natuurhistorische Bibliotheek dat wel de meeste tijd en zorg gevraagd
heeft, is stellig het „Gallenboek" van prof. dr. W.M. Docters van Leeuwen. De uitgave van de
derde druk heeft vele uren gevraagd van de auteurs, de illustratoren en de redactie. Maar het
resultaat is er dan ook naar: het is gemakkelijk te gebruiken en voor iedereen die belangstel-
ling heeft voor bomen en planten en wat daar zo op leeft, is het onmisbaar.

Voor mij is het het meest geraadpleegde boek uit
onze serie uitgaven. De er in beschreven gallen zijn
buiten gemakkelijk te vinden. Kent men de naam
van de gastplant, dan is bijna altijd de gal te deter-
mineren en zijn gegevens over de biologie van de
veroorzaker na te lezen.
Dat gallen ook op fossiele plantedelen te vinden
waren, las ik voor het eerst in de door Mevrouw
Wiebes geschreven inleiding. In het „Gallenboek"
staat op blz. 16: ,, strikte samenle-
vingsverbanden tussen verschillende organismen
zijn al bekend uit het Carboon (350-300 miljoen
jaren geleden) b.v. tussen roesten en planten. "Waar-
schijnlijk zijn.dit de oudst bekende (voorlopers van
de huidige) galvormers. Echte (bladwesp-) gallen

vinden we veel later nl. tussen de fossielen uit het Krijt
(135-65 miljoen jaren geleden), toen de bloemplan-
ten zich begonnen te ontwikkelen. Overigens is in
allerlei groepen galvorming onafhankelijk van el-
kaar ontstaan; zo zijn de eerste hoog gespecialiseerde
mug- en galwespgallen pas uit het Tertiair (65-2 mil-
joen jaren geleden) bekend "

Nu verzamel ik al jaren fossielen, maar zag nooit op
een gevonden blad iets dat op een gal leek. Ook
mede-leden van de Ned. Geologische Ver. kennen
geen fossiele gallen. Maar verleden jaar maakte een
lid van die Vereniging, H. Steur uit Ellecom, mij
attent op bruine „bolletjes" die op een afdruk van
een fossiel lindeblad zaten (fig. 1). Het blad was

Fig. 1: Fossiel blad van een linde
uit het Boven-Mioceen van de om-
geving van Saint Bauzile, Ardèche
(Tekening auteur)

a •:•. ^
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1294

1296

1297

Fig. 2: Lindeblad met gallen (Getekend voor het Gal-
lenboek door Han Alta)

gevonden in de omgeving van Saint Bauzile in de
Ardèche in wit diatomiet, ontstaan in het Boven-
Mioceen. Op vele plaatsen in Midden-Frankrijk
zijn diatomeeën-afzettingen te vinden. Deze zijn
ontstaan op plaatsen waar vroeger tropisch warme
meren waren. Hierin leefden miljarden kiezelwie-
ren (diatomeeën), waarvan de kiezelhuisjes uitein-
delijk op de bodem van de meren een sedimentlaag
vormden. Van de om de meren groeiende bomen en
planten kwamen delen in deze afzettingen terecht
en fossiliseerden daar soms. De meren en de tropi-
sche plantengroei zijn verdwenen, maar de droog
gekomen kiezelige sedimentlagen zijn gebleven en
zijn (worden) hier en daar, o.a. bij Murol en Riom-
ès-Montagne, geëxploiteerd. Het getekende fossie-
le lindeblad komt uit zo'n diatomiet-afzetting. Ook
op de bladeren van onze huidige linde-soorten (77-
lia spec.) komen galletjes voor. Voor ons Gallen-
boek tekende Han Alta een blad met 3 soorten
gallen er op (fig. 2). Gal nr. 1294 lijkt op die van het
fossiele blad. De veroorzaker is een galmugje van
ongeveer 2 mm grootte, genaamd Didymomyia
reaumuriana (Löw).
Zouden de fossiele gallen op het lindeblad ook door
dit galmugje veroorzaakt zijn?

Na enig zoeken trof ik in „Der Aufschluss" van
november 1979 op de blz. 389-408 een uitvoerig
artikel over „Tongrube Willershausen, ein geologi-
sches Naturdenkmal", door Fritz J. Krüger. De
beschreven groeve ligt in het Plioceen (5-2 miljoen

jaren geleden). In het artikel wordt vermeld dat
sinds 1926 ruim 24000 fossielen uit de groeve zijn
gehaald. Deze zijn thans voor een groot deel te
vinden in het Geologisch-Palaeontologisch Insti-
tuut van de Universiteit van Göttingen. Daar zoveel
„roofbouw" in de groeve werd gepleegd waardoor
veel kostbaar materiaal verloren is gegaan, is het
terrein van de groeve thans voor het publiek afge-
sloten en tot „Naturdenkmal" verklaard.
Bij de verzamelde en geregistreerde fossielen zijn
ongeveer 95% van planten. Bladeren van loofbo-
men en door de wind verspreide zaden komen het
meest voor, maar ook delen van kruidachtige plan-
ten, waterplanten en coniferen. Ook zijn er een 600
soorten fossielen van dieren gevonden, vooral van
insekten, o.a. van vliegen, muggen, bladluizen, li-
bellen, cicaden en mieren. Maar ook van slakken,
kreeften en vissen.
Op sommige fossiele bladeren kwamen herkenbare
gallen en bladmijnen voor. Er zijn gallen gevonden
o.a. op de haagbeuk, linde en populier. Enkele
fossiele bladeren zijn afgebeeld, ook één van de
linde en daarop - tot mijn verrassing - de gallen van
de, volgens de bijbehorende tekst, hierboven reeds
genoemde galmug Didymomyia reaumuriana
(Löw).
En door de afbeelding in het „Gallenboek" èn door
die in „Der Aufschluss" durf ik nu wel aan te nemen
dat de gallen op het fossiele lindeblad door dit gal-
mugje veroorzaakt zijn.
Wonderlijk, zo'n galmugje van ongeveer 2 mm
grootte komt dus al miljoenen jaren op de aarde
voor en deed toen al haar gallen ontstaan. Haar
levenswijze en voorplanting is hetzelfde gebleven!
In de verzameling van H. Steur vonden we nog
gallen op twee blaadjes, van Cinnamomum spec.
(kaneelboom-soort) (fig.3). De soorten van dit ge-
slacht waren in het Laat-Tertiair in geheel Europa
algemeen, ze groeiden zelfs op Groenland. Thans

Fig. 3: Twee blaadjes van Cinnamomum spec. uit het
Eoceen van de omgeving van Forcalquier, Zuid-
Frankrijk (Tekening auteur)

240



groeien verschillende soorten in de tropen. De twee
blaadjes zijn gevonden in de omgeving van Forcal-
quier in Zuid-Frankrijk, in het Eoceen. Daar in het
Gallenboek het geslacht Cinnamomum niet voor-
komt, kan ik de naam van de veroorzaker niet ge-
ven.

Wie nog meer wil weten over Tongrube Willershau-
sen leze het artikel „Vor allem Blatter und Insekten
Fossilien aus Willershausen", in „Mineralien Ma-
gazin", van oktober 1979. Een overzicht van de
vondsten wordt gegeven. De auteur F.J. Krüger
onderscheidt zeven groepen van fossiele gallen. Hij
noemt ook de fossiele bladmij nen, gemaakt door
minerende larven van bladwespen, vlinders en mug-
gen.

Zo'n fossiele bladmijn zou ik ook wel eens willen
vinden!

Adres van de schrijver:
Draafsingel 36,
1623 LB Hoorn

Literatuur

Behalve het „Gallenboek" en de genoemde twee
artikelen uit „der Aufschluss" en „Mineralien Ma-
gazin" werden nog geraadpleegd:
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Enige aanvullingen op het Gallenboek
door W. Nijveldt

Voor de bezitters en de gebruikers van het Gallen-
boek, derde druk, is het wellicht interessant om de
volgende aanvullingen te noteren. Op blz. 165 on-
der Corylus spec.-Hazelaar staat als tweede een
bloemgal vermeld, die door de galmug Contarinia
corylina (Löw) wordt veroorzaakt. Tijdens het ver-
zamelen van gallenmateriaal van deze soort bij Wa-
geningen in het najaar van 1983 viel het mij op dat
hierin geen enkele galmuglarve kon worden ont-
dekt, hetgeen niet klopte met de ontwikkelingstoe-
stand van de gallen. Wel bleken er steeds galmijten
in rond te scharrelen, hetgeen aanleiding was om
het gallendetermineerwerk van BUHR (1964) te
raadplegen. Hierin stond deze gal vermeld als te
worden veroorzaakt door de galmijt ? Phyllocoptes
coryli (Liro) met de aantekening dat deze mijt vol-
gens MASSEE (1930) identiek is met Eriophyes avel-
lanae (Nalepa), een soort die volgens zijn waarne-
mingen ook verantwoordelijk is voor de knopgal,
die als eerste onder Corylus in het Gallenboek staat
vermeld als Phytoptus avellanae (Nalepa), vr. Eri-
ophyes a. Als gevolg hiervan kan dus deze galmijt
als bloemgalverwekker onder Corylus worden toe-
gevoegd. De gallen zijn ook gevonden bij Rhenen
en St. Geertruid.
De gallen vertonen uiterlijk veel overeenkomst met
elkaar. De meeldraden, die bij de Contarinia-gaWen
ten dele ontbreken, zijn bij Phytoptus vergroot,
terwijl de schubben onregelmatig, soms verlengd en
enigszins behaard zijn. Verder zijn de uiteinden wat
uitgespreid (fig. 1).
De galmug Dasineura corylina (Kieffer), die aan-
vankelijk alleen in Frankrijk als medebewoner uit

de gallen van C. corylina werd gekweekt is thans
ook in ons land gevonden (NIJVELDT, 1985). Ken-
merkende verschillen tussen deze twee soorten zijn
dat de Contarinia-mugjes ongeveer drie weken eer-
der verschijnen en dat ze duidelijk gevlekte vleu-
geltjes hebben. Hieruit blijkt dat de galvorming al
op gang is gekomen vóór de medebewoner komt
opdagen.

Fig. 1: Bloemgal op Corylus veroorzaakt door Phytop-
tus avellanae (Nepala)
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De volgende aanvulling betreft Contarinia anthobia
(Löw), vermeld op blz. 168 onder Crataegus. De
larven verwekken bloemgallen waarbij de bloem-
knoppen gesloten blijven en iets opzwellen, terwijl
de bloemdelen weinig veranderen. In bepaalde ge-
vallen echter dringen de larven vanuit deze gallen
het vruchtbeginsel binnen, waardoor een onregel-
matige, tot ongeveer 4 mm grote opzwelling ont-
staat. ABBÉ PIERRE (1905) vond deze gallen voor het
eerst in Midden-Frankrijk, zonder de identiteit van
de verwekker te kennen. Ze zijn niet direct makke-
lijk te vinden (fig. 2). De heer M. J. Gijswijt vond
deze galmugsoort voor het eerst in 1985 in Meyen-
del.
Dit jaar werd hij in hetzelfde gebied door dr. J. C.
Roskam verzameld en door mijzelf bij Wagenin-
gen. Door deze vondsten kon uiteindelijk de juiste
identiteit van de galvormer worden vastgesteld. Hij
kan dus ook als vruchtgalverwekker onder Cratae-
gus worden toegevoegd.

Adres van de schrijver:
Gruttoweide 122,

Wageningen

(Illustraties van de auteur)
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Ledenadvertenties

AANGEBODEN

De Levende Natuur, jrg. 1, (1897), 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13 (2 ex.), 20, 21, 25, 26, 29 (1925). ƒ 50- per
deel + porti kosten (ev. thuisbezorgd tegen verg. benzinekosten). Van der Stelt-Strijbos, tel. 020-945334.

Ruim 20 wetenschappelijke werken over biologische ritmiek 1960-1980, samen ƒ 500,-. Diverse andere
populaire en wetenschappelijke boeken (biologie, filosofie, inlichtingen mondeling). Tel. 020-450419.

Z.g.a.n. pr. kijkers m. tas: Swift 16 x 70 ƒ 800,-; Horizon de luxe 16 x 70 ƒ 300,-; Horizon GA 9 x 63
ƒ 300,-; Viking 12 x 50 GH ƒ 150,-; Telescopen Tourist 10 x 30 ƒ 15,-; Tourist 20 x 50 ƒ 45,-; Nickel
15-40 x 50 ƒ 95,-. Tel. 01719/15717 of 05213/449.

GEVRAAGD

Vernon H. Heywood, 1979, Bloeiende planten van de wereld. B. L. J. van Leeuwen, Johan A.
Wincklerhof 6, 1241 CC Kortenhoef. Tel. 035-62349.
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Erelid Geerit Houtman tachtig jaar

Op vijf oktober j.1. vierde Geerit Houtman zijn
tachtigste verjaardag. Namens het hoofdbestuur
van de KNNV en de vele vrienden die hem niet per-
soonlijk kunnen feliciteren, maar wel veel aan hem
te danken hebben, bezochten wij hem tevoren in
Hoorn. We feliciteerden hem met het bereiken van
deze leeftijd en brachten hem de beste wensen over
voor de komende jaren.
Houtman heeft zich, naast zijn vele andere activitei-
ten, vele tientallen jaren belangeloos voor de ver-
eniging ingezet. Hij is er nog steeds volop bij be-
trokken. Regelmatig heeft hij contact met KNNV-
ers, zowel oud als jong. Tijdens het ophalen van
herinneringen kregen we die avond voor de uitgeve-
rij nog vele interessante en waardevolle suggesties,
aanwijzingen en concrete bijdragen mee. ,,Je moet
die en die nog eens benaderen, want . . .", of
,, WM's 44 en 58 moeten jullie eens heruitgeven, aan-
gezien . . .". Alles putte hij uit zijn scherpe geheu-
gen. Toen we later op de avond huiswaarts keerden
hadden we voor minstens een week werk. Gelukkig
weet Houtman zelf ook nog wat werken is. We
vragen hem wel eens een manuscript door te ne-
men, wat dan snel en kritisch gebeurt. Hij leeft dan
weer op, want hij mist zijn redactiewerk toch. Dan
is hij nog volop betrokken bij wat eens voor een
belangrijk deel zijn leven bepaalde. „Het was mijn
sport om vijf of tien jaar achter een vent aan te lo-
pen". Als sommigen dan zeiden „ . .dat lukt je
nooit" ging Houtman juist door om een schrijver tot
afronding van zijn manuscript te bewegen. Daarna
kwam de voldoening, net als een voetballer die een
doelpunt scoort. Houtman gaf manuscripten uit
omdat,, . . .een ander het niet uit zou geven". Dan
worden wij ook weer aangespoord: „Van platwor-
men tot bloedzuigers", WM 47, moet nog eens her-
drukt worden, want er is over dit onderwerp elders
niets beschikbaar". Met zekere trots laat hij de
nieuwe druk zien van het Keienboek van P. van.der
Lijn. De omslag toont een deel van een fraaie dia
die Houtman maakte van een zwerfstenenverzame-
ling. De geologie en de paleontologie zijn zijn grote
liefhebberij. Gelijk geeft hij als docent (meer dan
veertig jaar onderwijservaring) een boeiend colle-
ge. Zijn verteltrant en andere activiteiten stimuleer-
den tot waarnemen, overal en bij voortduring. Zo
verscheen ook dit jaar nog een prachtig artikel van
hem in Natura: „Fossielen zoeken op dijken in
Noord-Holland". Hoe je je dichtbij toch veraf kunt
wanen! Ook zijn reeks artikelen over de Zweedse
eilanden Öland en Gotland is nog steeds de moeite
van het lezen waard.
In 1981, op 75-jarige leeftijd, bij het verschijnen van

WM 150, droeg hij de redactie over aan een drie-
manschap. Hij was dertig jaar actief geweest als
redacteur. Hij wist zich verzekerd van voortgang
van de uitgaven en nu, vijfjaar later, is in de reeks
WM's nummer 176 uitgekomen. „Een gemiddelde
van vijf nieuwe nummers per jaar, dat had ik ook zo
de laatste jaren", klinkt 't goedkeurend.
Fijn dat Houtman aanwezig kon zijn bij de presen-
tatie van WM 176 „Bescherming van vleermuizen"
en bij de feestelijke opening en ingebruikname van
ons pand Oude Gracht 237 te Utrecht. Hier is thans
officieel onze uitgeverij gevestigd. Een bewijs dat
zijn (levens)werk met kracht wordt voortgezet.
Het was niet alleen de uitgeverij die zijn belangstel-
ling had. Bij het afscheid later op de avond laat hij
een fraai kunstwerk zien gemaakt van touw en mun-
ten, dat zijn zoon Hans eens meenam uit Indonesië.
Met trots mag Houtman terugzien op wat hij heeft
opgebouwd en op het juiste moment heeft overge-
dragen. Na jarenlange samenwerking liet hij steeds
meer zaken aan anderen over en geleidelijk konden
zijn werkzaamheden worden overgenomen. We
hebben nu werk genoeg: een pand, een actief team
van vrijwilligers, binnenkort een vaste medewerker
in het panden 340 auteurs die op dit moment aan
het schrijven zijn.

Namens de KNNV wensen we Geerit Houtman nog
vele goede jaren toe.

Hein van Bohemen
Bert Buizer
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De tweede mei van Gorter
doorAlfons Vaessen

Nee, het gaat hier niet om een remake van Herman
Gorters beroemde gedicht (Een nieuwe lente en een
nieuw geluid. . . etc), maar om het boek: Ruimte
voor natuur van dr. H. P. Gorter, oud-directeur van
Natuurmonumenten.
Een nieuwe mei, zeker. Het boek is een inspiratie-
bron voor alle natuurliefhebbers, ook al handelt het
over het nu zo'n 80-jarige bestaan van de georgani-
seerde natuurbescherming in Nederland. Over dit
boek later meer, eerst wil ik u terugvoeren naar een
mooie zomerdag, begin juli.

Opgewekt loop ik die 4de juli door het landgoed
Schaep en Burgh. De zon straalt aan een dan nog
wolkeloze hemel. Bij het landgoed zelf verzamelen
zich de genodigden voor de presentatie van het
boek van Gorter. Veel pers, maar ook „bevriende
pers", zoals mr. Cnoop Coopmans het tegenover
mij uitdrukt. We zijn in blijde verwachting van wat
een drukke, maar onvergetelijke dag belooft te
worden. Na de officiële uitreiking van de eerste
exemplaren aan de heren Vonhoff en Ginjaar, res-
pectievelijk voorzitter van de Natuurbeschermings-
raad en de Centrale raad voor de Milieuhygiëne,
gaan we per bus naar het Naardermeer, u weet wel,
waar het allemaal mee begon. Hier aangekomen
stappen we over voor een boottocht over het meer
naar de molen. De bewolking is al wat toegenomen
en er staat een frisse zomerbries, maar de overvlie-
gende aalscholvers, de libellen en de fraaie begroei-
ing maken alles goed. In de boot af en toe een kreet

Oostvaardersplassen

als er aan bakboord- of stuurboordzijde iets langs
vliegt. Voor de velen, die nog nooit in het Naarder-
meer geweest zijn zal dit alles nog indrukwekkender
zijn geweest dan voor mij.
Bij de molen wordt weer een exemplaar overhan-
digd. Nu door ir. Jac. P. Thijsse, inderdaad de
kleinzoon, aan mr. drs. H. Korte, waarnemend
commissaris van de koningin in Noord-Holland.
Maar nu breekt het deel van de tocht aan waarvoor
ik eigenlijk gekomen ben: vanaf het Naardermeer
met de vip-trein van NS over de nog in aanbouw
zijnde Flevolijn tot aan de kruising met de Knar-
dijk.
Met zo'n 30 km per uur rijden we, soms hevig
schommelend, het nieuwe land binnen. Het zicht uit
de voorruiten van de trein, waardoor een blik van
meer dan 180° op het landschap ontstaat, is in-
drukwekkend. Aan de linkerhand een mooi uitzicht
op de rietvelden, die de Oostvaardersplassen omzo-
men en rechts de wat eentonige en sterk rationele
verkaveling van Flevoland.
Bij de Knardijk wordt een vierde exemplaar over-
handigd door prof. ir. I.S. Zonneveld aan ir. P.
Loos, lid G. S. van Flevoland en ook ir. De Koning,
directeur van de Rijksdienst IJsselmeerpolders
krijgt een exemplaar.
Hier wordt ook de verrassing van de dag onthuld:
Natuurmonumenten en Flevoland zijn in onderhan-
deling over de overdracht van de Oostvaardersplas-
sen aan Natuurmonumenten.
Hierna stappen we in een bus, die ons door de

(Foto's: Flip de Nooyer)



Oostvaardersplassen rijdt. Een nieuw hoogtepunt
doemt op: de nieuwe schuilhut vlak bij de aalschol-
verskolonie. Een magistraal uitzicht op duizenden
aalscholvers. (Ook u kunt hiervan genieten ove-
rigens. Elke zaterdag is er in principe een excursie.
Voor inlichtingen moet u naar de RIJP in Lelystad
bellen (03200-92578). In de bus wordt ondertussen
uitgelegd hoe dit nog jonge natuurgebied beheerd
wordt en hoe dit beheer geheel gericht is op een
optimale vogelstand.
Terug op Schaep en Burgh wordt het pas echt feest.
Met meer dan 200 mensen viert dr. H. P. Gorter de
presentatie van het boek. Een gezellig tuinfeest als
afsluiting van een alleszins zomerse dag. Een Na-
tuurmonumenten waardige presentatie.

Ruimte voor de natuur

Maar waar is het nu allemaal om begonnen? Is het
boek zoveel soesa wel waard zult u zich misschien
afvragen? Mijns inziens is het antwoord hierop
ronduit: ja.
Ruimte voor natuur is een kloek boek, dat goed
geschreven is en fraai vormgegeven.
Het boek behandelt de ontwikkeling van de natuur-
bescherming vanaf de oprichting van Natuumonu-
menten tot nu. Het is ingedeeld in 6 episoden, die
elk als afgeronde tijdseenheden binnen de natuur-
bescherming kunnen worden beschouwd. Er is ook
voor elk wat wils. De aankoopgeschiedenis van vrij-
wel elk natuurmonument wordt beschreven, maar
ook de ontstaansgeschiedenis van vele organisaties
op het gebied van natuur- en milieubescherming,
ook van de KNNV.

Als Limburger treft mij vooral de wat tragi-komi-
sche affaire rond de aankoop van het Landgoed de
Hamert door het Limburgs Landschap. Veel van
wat er staat is voor mij niet op waarheid te controle-
ren, maar de verhalen en anekdotes zijn, zoals dr.
Gorter zei, waarheid geworden, omdat ze in dit
boek staan. Als oud-KJN-er wil ik toch een kleine

kanttekening maken. Het ontstaan van de CJN mag
wat mij betreft best als verzuiling gezien worden.
Het ontstaan van de KJN (zie pagina 55) is in alle
opzichten het tegendeel ervan. De fusie van een
jongens- en een meisjesvereniging voor katholieke
natuurstudie in 1961 tot de KJN, die zich in de loop
van de jaren zestig ontwikkelt tot een echte jeugd-
bond en zich zo losworstelt van zijn roots is, hoe je
het ook wendt of keert, een voorbeeld van de ont-
zuiling van de maatschappij.
Zoals al gezegd is het boek fraai vormgegeven. Met
name de vele kaarten maken het boek tot een ju-
weel. De natuurfoto's en de historische foto's uit het
rijke verleden van Natuurmonumenten doen de
rest: een tijdsbeeld compleet maken.
De kleurenlinosneden van Ittilla Jeuken, die elk
hoofdstuk inleiden, verdienen zeker een aparte ver-
melding.
Doch wat mij het meest getroffen heeft is dat Gor-
ter, die toch als geen ander het gezicht van de Na-
tuurbescherming en van Natuurmonumenten heeft
bepaald - per slot van rekening het onderwerp van
dit boek - erin geslaagd is zichzelf op de
achtergrond te houden, waardoor het net lijkt alsof
hij maar aan de marge meegedaan heeft. Voor een
auteur een goed streven, voor dr. H. P. Gorter iets
te weinig eer. Het lezen van het boek maakt je
enthousiast, ook al besef je telkens weer wat er
verdwenen is en wat er nog zal verdwijnen. Iets dat
ik ook had bij het lezen van die prachtige uitgave uit
onze eigen uigeverij van D. Douwes over de ver-
anderingen in de wilde flora annex flora van Doetin-
chem.
Al met al een boek dat er niet alleen is voor natuur-
beschermers, maar dat velen met plezier zullen le-
zen. Niet alleen het Natuurmonumentenboek van
het jaar, nee, hèt natuurboek van het jaar.

Dr. H. P. Gorter, Ruimte voor natuur, 422 pag.,
uitgegeven door Natuurmonumenten en Terra.
Winkelprijs: ƒ 75,-; voor leden van Natuurmonu-
menten: ƒ 59, 90. ISBN 90 7009 929 2.
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Een merelslaapplaats
door Henk Moller Pillot

De gang van zaken rond het slapen gaan behoort bij
de merel tot de merkwaardigste verschijnselen, die
veel vragen oproepen.
In het Leypark heb ik dit in 1984 en 1985 enigszins
kunnen bestuderen. Hiertoe bezocht ik nu en dan
een merelslaapplaats in een fijnsparrebosje aan de
Leyweg, waar in nazomer, herfst en winter merels
slapen.
Allereerst volgen hier de aantallen merels, die ik op
de waarnemingsavonden telde. Het betreft steeds
het aantal merels, dat ik vanaf ongeveer 20 minuten
vóór zonsondergang tot een halfuur na zonsonder-
gang het bosje in zag vliegen. (Het wérkelijke aan-
tal zal natuurlijk altijd iets hoger zijn geweest dan
het getelde aantal.)

Steeds komen de merels van verschillende kanten
aanvliegen, afzonderlijk of in kleine groepjes, som-
mige op tien meter hoogte, andere laag over de
grond.
Op, avonden dat de aantallen hoog waren, was bij
de hoofdingang van het park (600 meter van de
slaapplaats) te zien, dat nu en dan één of enkele
merels richting slaapplaats vlogen. Volgens STE-
PHAN (1985) kunnen ze zelfs van meer dan een kilo-
meter afstand komen.

Tegen het einde van de dag, dus wanneer het nog
helemaal licht is, gaan de meeste merels hoog in de
bomen of op daken en antennes zitten en lokken

elkaar met ssieh- of sirpgeluiden. De vogels die een
territorium hebben, schijnen hier niet aan mee te
doen; deze blijven in hun territorium voedsel
zoeken. In de zomer zingen ze dan zelfs zeer actief
(in het najaar zingen merels in het geheel niet).

Vlak naast een kleine slaapplaats in de stad (Gene-
raal de Wetstraat) zag ik tot na zonsondergang een
groepje merels voedsel zoeken.
In het Leypark zijn de merels het laatste uur van de
dag vaak moeilijk te vinden. Wél roepen ze voort-
durend, als ze richting slaapplaats vliegen en ook
zittend in de hoge bomen vlak vóór de slaapplaats.
Het kan een tijdje duren, voordat een groepje me-
rels vanuit deze bomen het slaapbosje in duikt.
Het aanvliegen van merels neemt langzaam toe en
eindigt ongeveer 20 minuten a een half uur na zons-
ondergang.
Volgens STEPHAN zijn de laatste vogels de territo-
riumhoudende mannetjes; deze overnachten ook
vaak in hun territorium.
Merkwaardig is, dat het aantal bezoekers van de
slaapplaats soms wekenlang constant blijft, maar
dan weer sterk kan wisselen. Wanneer dit aantal
laag was, constateerde ik verspreid in het park en
daarbuiten, dat merels afzonderlijk of met enkele
bijeen in dichte struiken sliepen.
Waarschijnlijk ligt de oorzaak van de verschillen
niet in verstoringen op de slaapplaats. Misschien
heeft het iets met het weer te maken.
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4 september 1984
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20 oktober 1984
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20 oktober 1985
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34
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Een nog moeilijker en ook interessantere vraag is,
waaróm merels zo geweldig veel energie besteden
aan het gezamenlijk slapen. In het algemeen sprin-
gen vogels zuinig met hun tijd en energie om, zeker
in het winterhalfjaar. Het is dan vreemd, dat zij al
een uur voor zonsondergang niets anders meer doen
dan elkaar lokken om toch maar vooral samen te
kunnen slapen.
Ik kwam hiervan extra onder de indruk, toen ik op 3
november 1985 nabij een kleine slaapplaats in het
moerasgebiedje in het Leypark stond, ongeveer 400
meter van de „grote" slaapplaats. (Deze laatste was
in deze periode slecht bezocht.)
Rond zonsondergang kwamen zo nu en dan merels
aanvliegen, die in de struiken van het moeras vlogen
of met de hoge „dunne" roep boven in de populie-
ren bleven zitten. Ook verspreid in de omgeving
zaten nog merels in de struiken. Het merkwaardige
was nu, dat deze laatste met een herhaald „piek-
piek-piek" (dat ook als alarmroep gebruikt wordt)
soortgenoten uit het moerasje naar zich toe wisten
te lokken. Tot ruim een half uur na zonsondergang
bleven merels roepen en over en weer vliegen en
daarna zaten de 10 a 15 merels nog verspreid over
vier lokaties op onderlinge afstanden van ongeveer
50 meter.
Zij maakten dus veel meer lawaai en gingen veel
later slapen dan op de „grote" slaapplaats. Daar is
het namelijk meestal bijzonder stil en een half uur
na zonsondergang is er helemaal niets meer te ho-
ren.
Hoewel het groepsgewijs slapen helemaal niet
noodzakelijk lijkt te zijn, wordt er toch bijzonder
veel moeite voor gedaan.
Natuurlijk is het voor de vele zwervende en trek-
kende merels anders niet mogelijk de slaapplaatsen
te vinden. Maar waarvoor dient het? Misschien is
het belangrijk, dat merels op trek snel de veiligste of
warmste slaapplaats leren kennen of kunnen ze 's

morgens efficiënter voedsel zoeken als ze eens , ,met
anderen mee" geweest zijn. Maar overtuigd ben ik
van geen van deze theorieën. STEPHAN oppert nog
de mogelijkheid, dat gezamenlijk slapen op zich
misschien niet zo van belang is, maar dat vogels er
voordeel bij hebben elkaar zoveel mogelijk na te
doen. Dat geeft als regel meer kansen te overleven
en is extra van belang, als een vogel een nieuw
biotoop of iets anders nieuws ontdekt heeft.
Gezamenlijk slapen komt vooral voor bij vogels,
die zich ook snel aan de mens hebben aangepast:
spreeuw, huismus, kauw, roek, merel, kapmeeuw
enz.
Vermeld mag nog worden dat op de merelslaap-
plaats ook vaak andere soorten sliepen, bijvoor-
beeld in de nazomer altijd enkele zanglijsters en in
de winter soms een paar koperwieken of kramsvo-
gels. In januari 1985 waren er ook één tot enkele
spreeuwen, die dan op precies dezelfde manier
rondjes vlogen boven het slaapbosje als ze elders
met duizenden bij elkaar kunnen doen.
Ook een sperwer bezocht nu en dan de slaapplaats
rond zonsondergang, maar dat was uiteraard om
andere redenen.

Literatuur

STEPHAN, B., 1985. Die Amsel. Die Neue Brehm-
Bücherei 95. Wittenberg Lutherstadt. 231 pp.

P.S. Ditzelfde probleem wordt ook aan de orde
gesteld in het november/december-nummer van
Vogels:
VISSER, M., 1985. Spreeuwen kiezen vooreen leven
in groepen. Vogels 30: 210-213.

Tekeningen: M. J. C. Kolvoort

(Uit: De Oude Ley; KNNV-afd. Tilburg)
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Landelijke Jongeren

De herfst raakt alweer aardig op dreef en u heeft in
deze Natura alweer de zevende LJ-bijdrage voor u.
Misschien bent u een trouwe, misschien wel een
zeer onregelmatige lezer van onze rubriek. Wij als
Landelijke Jongeren hebben via deze bladzijde
sinds januari de kans onze mening te spuien en
verslag te doen van wat wij als jongeren binnen de
KNNV allemaal uitspoken.

Reacties

Helaas moeten we constateren dat de reacties van
lezers op stukken die in deze rubriek verschenen
nogal gering in aantal waren. Laat ik voorop stellen
dat we met de reacties die we kregen zeer blij wa-
ren. Een aantal reacties was zeer leerzaam voor ons.
En dat is dan ook de reden voor het schrijven van
deze oproep. Wij hebben bijzonder veel geleerd

De Landelijke Jongeren tijdens een van hun kampen,
(foto: Paul Kok)

van die paar reacties. Zou het nou niet bijzonder
leerzaam zijn voor ons (en misschien wel voor u
allemaal) als we veel meer reacties kregen. Dat
kunnen reacties zijn op een bepaald stuk (bijvoor-
beeld over de voorjaarspaddestoelen of over na-
tuurbescherming), maar ook reacties op ons be-
staan en onze activiteiten. Wat vindt u ervan? Vindt
u het goed dat wij, Landelijke Jongeren, bestaan.
Of zegt u „van mij hoeft het niet". En als u dat
laatste vindt, waarom dan niet?

Ideeën

Wij als jongeren willen de KNNV verjongen. Dat was
één van de redenen voor de oprichting van de LJ en
daar willen we nog steeds aan werken. U weet wie
de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar om die
jeugd binnen de KNNV te krijgen is uw hulp onmis-
baar. Juist u kunt in uw directe omgeving propagan-
da maken.
Maar we willen niet alleen het ledenbestand verjon-
gen, we willen ook ideeën van jongeren in de KNNV
inbrengen. De KNNV is een fantastische organisatie.
Het is dé vereniging in Nederland voor mensen die
geïnteresseerd zijn in natuurstudie. Daarom zijn wij
lid. Maar we denken dat er ook dingen moeten
veranderen. Er verandert van alles binnen de KNNV.
Daarin denken en praten wij mee. Ook u kunt
meepraten. Wat vindt u wel en niet goed aan de
KNNV? Wat moet er veranderen? Schrijf het ons
eens.

Activiteiten

We zeiden het al: de KNNV is een natuurstudieclub.
Dat betekent dat de natuurstudie op de eerste plaats
komt. Dat beseffen we en daarom richten we daar-
op ook een groot deel van onze aandacht.
Zo'n tien maal per jaar organiseren we een kamp
waarop een ruime plaats is voor natuurstudie. Soms
in de vorm van excursies, maar vaker in de vorm van
kleine onderzoekjes waaraan iedereen (met of zon-
der voorkennis) kan meewerken. Over die onder-
zoekjes kunt u binnenkort lezen in Natura.
Maar we hebben ook een discussie binnen de KNNV
willen aanzwengelen over natuurstudie (daarover
heeft u in deze rubriek kunnen lezen). Daartoe
organiseerden wij vorig jaar het symposium „Ama-
teur en veldbiologie". Daar was u niet (op een
enkele uitzondering na). Waarom niet? Onlangs
was er weer een natuurstudiedag waarin wij duide-
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lijk participeerden. Daar bent u toch wel geweest?
Ook hebben we dit jaar voor de hele KNNV een
insektenstudiekamp georganiseerd. Niet voor ge-
vorderde entomologen, maar juist voor mensen die
wel geïnteresseerd zijn maar (nog) niet veel van
insekten weten. Volgend jaar, medio juni, willen
we weer zo'n insektenkamp organiseren. We hopen
hiermee te bereiken dat er een insektenwerkgroep

opgericht wordt binnen de KNNV, want die missen
we nog.
Geïnteresseerd? Laat het ons dan even weten.

U merkt het, wij zijn behoorlijk in de weer. Wat
vindt u van onze activiteiten? We zijn zeer be-
nieuwd.

Klaas Kaag en Henk Schobben

Mededelingen

Landelijke wandeling van Hulshorst naar
Nunspeet

De Vertegenwoordigende Vergadering neemt dit
jaar een hele dag in beslag. De ochtendexcursie
voorafgaande aan de V. V. komt daardoor te verval-
len. Dat niet alleen het HB maar met haar ook vele
KNNV-ers zo'n ongedwongen landelijke ontmoeting
niet graag missen bleek uit de grote belangstelling
voor de Landelijke Wandeling op zondag 7 septem-
ber. Ruim 40 leden - uit verschillende delen van het
land - namen deel aan de wandeling van Hulshorst
naar Nunspeet. Naar interesse verdeeld in vier
groepen - landschap, planten, vogels, insekten -
trokken we door het Hulshorster zand. Het Gewest
IJsselstreek dat de dag organiseerde had voor vol-
doende excursieleiders gezorgd. De goede voorbe-
reiding en het even goede weer stonden borg voor
een geslaagde wandeling. Er werden heel wat KNNV-
ervaringen (en nieuwtjes) uitgewisseld.
Aan het einde van de dag de balans opmakend
kwamen we tot de conclusie: zo'n Landelijke wan-
deling dient jaarlijks herhaald te worden; dit ter

Mestkevers (tek.: Els Koopmans-Grommé)

bevordering van het landelijke aspect van onze ver-
eniging. Welk Gewest meldt zich aan om in 1987
zoiets te organiseren?

Fop Fockens, Algemeen voorzitter

Agenda
In deze rubriek worden korte
mededelingen opgenomen
over kampen, excursies, ten-
toonstellingen en dergelijke
voor KNNV-ers wetenswaar-
dige zaken. Mocht u een eve-
nement via deze rubriek wil-
len aankondigen, stuur dan
tijdig bericht aan de redactie.

De Landelijke Jongeren
gaan wilgen knotten op za-
terdag 8 november in de
Dordtse Biesbosch. Zon-
dag 9 november volgt er dan
nog een excursie door dit
prachtige gebied. Voor meer
informatie:

Madeleine (020-761173)
Klaas (020-760611).

of

Op zaterdag 1 november is
er in Hoogland de Vertegen-
woordigende Vergadering.
Zie ook pagina 000.

In het Natuurmuseum Nij-
megen is van 19 september
tot 8 december de tentoon-
stelling „Op ontdekkings-
reis met Charles Darwin".
Openingstijden: ma. t/m vrij.
10.30-17.00 uur, zo. 13.00-
17.00 uur. Entree: ƒ 2,- (vol-
wassenen), ƒ 1 , - (kinderen,
65+), groepsbezoek (>8 per-
sonen) tegen gereduceerde
prijzen. Adres: Gerard
Noodtstraat 21, Nijmegen.

Telefoon: 080-230749.

„Eén miljoen jaar Rijn-
mond" een tentoonstelling in
de Rotterdamse Diergaarde
„Blijdorp", in samenwerking
met het Instituut voor Aard-
wetenschappen van de
Rijksuniversiteit te Utrecht.
Vanaf 11 oktober tot en met
16 november is de tentoon-
stelling „Eén miljoen jaar
Rijnmond" dagelijks te be-
zichtigen in Diergaarde Blij-
dorp, Van Aerssenlaan 49,
Rotterdam.

Openingstijden: van 9.00 uur
tot 17.00 uur, ook op zon- en
feestdagen. Toegangsprijs:
de normale tarieven voor een
bezoek aan de Diergaarde.
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Van het Hoofdbestuur

In dit nummer van Natura treft U aan de agenda
voor de komende Vertegenwoordigende Vergade-
ring (V. V), dit jaar te houden in Amersfoort. Daar-
bij zijn ook de financiële stukken, die op deze bij-
eenkomst behandeld moeten worden.
Het overzicht van het afgelopen jaar geeft aan, dat
we nog iets aan de Algemene Reserve konden toe-
voegen. Zoals ik in het septembernummer al
schreef: die reserves moeten we nu gaan gebruiken.
De begroting voor 1987 laat zien, dat we al rekening
gaan houden (moeten houden) met het gebruik van
het pand te Utrecht en met het aantrekken van een
gesalarieerde kracht op basis van een halve werk-
week. En ook een eigen apparatuur voor de leden-
administratie is ingecalculeerd.
De overbrenging van de ledenadministratie uit
Hoogwoud komt nu dichterbij. Met eigen krachten
op een eigen computer werken geeft ons meer mo-

gelijkheden voor minder geld per handeling. Het
geld voor de aanschaf én een persoon voor de bedie-
ning is er nu.
Dan gaan we ook (weer) spreken over de nieuwe
statuten en het nieuwe huishoudelijk reglement.
Het nu ter tafel liggende voorstel is meer door-
wrocht en in ruimere kring vóórbesproken dan dat
van het vorige jaar. Het is inderdaad gewoon beter.
Samen met de andere punten, die ik in mijn vorige
bericht al aanhaalde, een belangrijke V.V., waar
een aantal ingrijpende beslissingen moeten worden
genomen. Laat ook van uw belangstelling voor deze
(voor velen minder aantrekkelijke) kant van het
verenigingswerk blijken.
Minder aantrekkelijk misschien, wél belangrijk!

Jan Luit
2e secretaris

Boekbesprekingen
De broedvogels van Terschelling,
Freek Zwart, KNNV-afd. Terschelling
en Van Gorkum Assen, 172 pag.,
ISBN 90.232.2144.3. Prijs: ƒ 29,50.

Eind vorig jaar verscheen deze uitga-
ve, die een overzicht geeft van de
broedvogelstand van het eiland. Niet
enkel die van de laatste jaren, maar
er zijn ook veel historische gegevens
in verwerkt. Het boek wint hierdoor
nog aan waarde, omdat veranderin-
gen, die zich sinds het begin van
deze eeuw in het Skylger landschap
hebben voorgedaan goed geïllu-
streerd worden. Het hoofdstuk over
de ontwikkeling van het landschap is
op zich al het lezen waard.
De veranderingen in het landschap
hebben gezorgd voor een behoorlij-
ke stijging van het aantal broedvo-
gelsoorten, nl. van 42 tot 120. Dit
wordt enerzijds veroorzaakt door na-
tuurlijke ontwikkelingen, maar is gro-
tendeels toe te schrijven aan het in-
grijpen van de mens. Zo-hebben het
vastleggen van de duinen, de bos-
aanleg en ook de stuifdijk op de Bos-
plaat voor heel wat meer gunstige
broedplaatsen gezorgd.
Ook blijkt uit het boek, dat een aantal
soorten op Terschelling meer voor-
komen dan in de rest van ons land.

Een voorbeeld hiervan is de kleine
mantelmeeuw.
In het boek staat een aantal foto's die
een beeld geven van het landschap
aan het begin van de eeuw en heden.
Deze zijn vaak een heldere illustratie
bij de tekst. Ook de vele tekeningen
van de hand van Eke van Mansveld
zijn van een goede kwaliteit.
Resumerend kan gezegd worden
dat het een uitstekend boek gewor-
den is.

Alfons Vaessen

Het landschap van Twente, A.B.
Wittgen e.a. Uitgegeven door Natura
Docet, Denekamp. Prijs: ƒ 20,—\-
ƒ 4,25 verzendkosten. ABN-reke-
ning 59.57.43.420 t.n.v. Vereniging
van Vrienden, ovv Het Landschap
van Twente, 175 pag.

Ter gelegenheid van het 75-jarig be-
staan van het prachtige Denekamp-
se natuurhistorisch museum Natura
Docet verscheen dit boek, dat een
overzicht geeft van het ontstaan van
het Twentse landschap. De hele ont-
wikkeling vanaf de Ijstijden tot nu
komt aan de orde. Ook wordt een
hoofdstuk besteed aan opgravingen

bij Denekamp. Het boek besluit met
een gesprek met Heleen Bernink,
dochter van meester Bernink, de op-
richter van Natura Docet.
Het boek geeft een goed beeld van
Twente, is in een leesbare stijl ge-
schreven en van goede, verhelde-
rende illustraties voorzien.
Natura Docet heeft met de uitgave
van dit boek weer een nieuw steentje
bijgedragen aan het begrip voor een
fraai landschap.

Alfons Vaessen

Die Blüte, door Dieter Hesz. Eine
Einführung in Struktur und Funktion,
Ökologie, und Evolution der Blüten.
Mit Anleitungen zu einfachen Versu-
chen. 458 bladzijden, 157 kleuren
foto's, 152 deels meerkleurige teke-
ningen en 28 tabellen. DM 68,-.

In dit prachtig uitgevoerde boek wor-
den achtereenvolgens behandeld:
Bouwplannen van bloemen, syste-
matische bloem- en plantkunde,
sexualiteit in het plantenrijk, abioti-
sche en biotische bestuiving, morfo-
logie van bloemen, oecologische ty-
pen, zelfbestuiving, bemoeilijkte
zelfbestuiving en zelfbevruchting,
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nieuwe methoden van plantenteelt
(bevruchting in vitro, vegetatieve
kruising, proeven voorde overdracht
van geïsoleerde erffactoren), evolu-
tie van de bloem.
De hoofdstukindeling geeft al een in-
druk van de volledigheid waarmee
de schrijver de bloem heeft willen
behandelen: aspecten van de syste-
matische plantkunde met bloemfor-
mules, maar ook de genetica tot en
met de nieuwste biotechnologische
ontwikkelingen op het gebied van de
plantenteelt.
Het boek is, zoals de schrijver zelf in
het voorwoord zegt, bedoeld voor ie-
dere natuur- en plantenvriend die
zich in de geheimen van de bloem wil
verdiepen. De lezer wordt aange-
moedigd om eigen waarnemingen te
doen. Daartoe zijn in de tekst ook
proefjes beschreven (die echter niet
allemaal zo eenvoudig zijn als de
schrijver in het voorwoord doet ver-
moeden). De poging van de schrijver

om zoveel mogelijk te behandelen
heeft er in sommige hoofdstukken
toe geleid dat een opeenstapeling
van vaktermen wordt gebruikt. De
vaktermen worden weliswaar duide-
lijk toegelicht, maar het geheel is
voor een beginneling toch wat moei-
lijk leesbaar geworden. Voor mensen
met een redelijke basiskennis van de
plantkunde is het echter een prach-
tig (naslag)werk, waarin de vele
foto's en duidelijke tekeningen bij-
dragen tot een goed inzicht in de ge-
hele materie.

Anneke Barelds-van Breemen

Boeksignalementen

Zoogdieren van de Benelux, Ro-
gier de Lange e.a., uitg.; Jeugd-
bondsuitgeverij. Te bestellen door
overmaking van ƒ 12,50 op giro
233040 Jeugdbondsuitgeverij, 's
Graveland. 193 pag.

Dit fraaie werk van de JBU geeft de-
terminatietabellen van de zoogdie-
ren van de Benelux, die voorzien zijn
van goede (kleuren)illustraties. Ver-
der wordt er veel aandacht besteed
aan mogelijkheden voor onderzoek
aan de hand van voorbeelden. Een
goed verzorgde uitgave waarmee de
JBU zich van zijn beste kant laat
zien.

Rond dezelfde tijd verscheen een
roofdiernummer van Lutra. Ruim
200 pagina's met artikelen over roof-
dieren, zoals das, otter, boommar-
ter, vos e.d.
Het nummer is nog in beperkt aantal
te verkrijgen. Bestelling, incl. beta-
ling, kan door overmaking van ƒ 25,-
op giro 203737 tnv penningmeester
VZZ te Almelo, ovv „roofdiernum-
mer".

Alfons Vaessen

Fluweelpootje (Flammulina velutipes) (foto: Ruth van Crevel)
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Waarnemingen en reacties van lezers

Nieuws uit Flevoland

Ook de grauwe gans lijkt zich door het koude weer
te hebben laten beïnvloeden. De meeste jaren wa-
ren de eerste jonge grauwe ganzen in de eerste helft
van april waargenomen. Dit jaar zijn er tot op he-
den geen jonge ganzen gesignaleerd.
Het lijkt er overigens op dat de grauwe gans zich
meer en meer over de natuurterreinen gaat ver-
spreiden. Broedde de grauwe gans voorheen vrijwel
alleen in de Oostvaardersplassen en nadien ook in
de Lepelaarsplassen en hetWilgenbos, dit jaarwerd
ook bij het kleine natuurterreintje NZ 17 in
Zuidelijk Flevoland een paartje grauwe ganzen
aangetroffen.
Terwijl de Nederlandse grauwe ganzen de afgelo-
pen weken op de eieren zaten, waren er nog enkele
duizenden grauwe ganzen in Flevoland die nog weg
moesten trekken. De afgelopen weken waren ze
weer met vele tientallen te bewonderen bij het foe-
rageren op de taluds van de Knardijk.
De laatste dagen konden deze ganzen niet terecht
op de bospaden van het Hollandse Hout, want de
pachter van dit gras meende hier drijfmest overheen
te moeten sproeien.
De grote zilverreiger is ook weer terug in Flevoland.
Sinds half april wordt geregeld een exemplaar waar-
genomen in de omgeving van de Oostvaardersplas-
sen. Soms foerageert deze zilverreiger in de dijk-
sloot tussen Knardijk en Hollandse Hout of in de
spoorsloot nabij de Knardijk en is dan goed voor het
publiek waarneembaar. Naast kleine visjes zal deze
reiger ook menige bruine kikker, pad of rugstreep-
pad veroberen, want deze vormen tijdens de paar-
tijd een gemakkelijke prooi.
De Oostvaardersplassen zijn de afgelopen weken
geregeld in het nieuws geweest. Niet alleen door de
bouw van een brug juist ten zuiden van dit gebied,
maar ook de vertoning van films over de Oostvaar-
dersplassen op de Nederlandse en Belgische televi-
sie.
Het is fijn dat er zoveel belangstelling voor dit na-
tuurterrein bestaat. Spijtig is dat daardoor andere
kleine natuurterreintjes (zoals oude zanddepots
e.d.) in Flevoland weinig aandacht krijgen van na-
tuurbeschermers en overheidsinstanties.

Nico Dijkshoorn, april 1986.
(Uit: Lokvogeltje, blad van de KNNV-afdeling Lely-
stad)

Vier kraaien en één haas

Op 10 oktober 1985 liep ik met nog twee personen
over de sportvelden van het nieuwe sportcomplex
„De Eeuwlanden" in Heerde. Opeens werd onze
aandacht getrokken door het luid krassen van een
viertal zwarte kraaien in de lucht boven ons.
Toen de kraaien naar een bepaalde hoek van het
veld vlogen, waarbij hun opwinding steeds groter
werd, zagen ook wij waar het om ging.
Tussen de nog jonge aanplant liep een haas. Deze
mankeerde waarschijnlijk iets, want hij was niet
snel genoeg om aan de kraaien te ontsnappen. De
vier kraaien stortten zich op de haas. Het arme dier
sprong steeds wild op, maar kon niet aan de vier
ontkomen.

Nu zal elke natuurkenner zeggen: wat is er zo
vreemd aan deze waarneming? Want het is alom
bekend dat kraaien zieke en jonge hazen doden en
verslinden.
Het vreemde wordt u spoedig duidelijk. Want op-
eens werd de zich nog wild verwerende haas beetge-
pakt en vlogen de kraaien met de haas tussen zich in
omhoog. Boven het midden van het sportveld, van-
af ca. 15 a 20 meter hoogte, lieten de kraaien het
dier los zodat het dood viel op de grond.
Onze verbazing was groot. Hiervan bekomen liepen
wij in de richting van de dode haas. De kraaien
waren intussen al begonnen met het feestmaal,
maar bij onze nadering vlogen ze al scheldend weg.
We hebben de haas beetgepakt en meegenomen om
hem op ons gemak nader te kunnen bekijken. Het
was een ram en hij bleek 1754 gram te wegen. Onze
verbazing werd toen nog groter.
Het gewicht was veel te groot voor één kraai; hier
moesten zeker 3 kraaien tegelijk gedragen hebben.
Om dit klaar te spelen moet het communicatie-
systeem bij kraaien perfect zijn. Men moet immers
tegelijk vastpakken en tegelijk opvliegen om zoiets
zwaars omhoog te krijgen.
Hebben wij hier te doen met een nieuwe jachttech-
niek? Of is deze al vaker toegepast?

Rudi Heideveld

Uit Natuurklanken, blad van de KNNV-afdeling
Epe/Heerde)
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Nieuws over natuur en milieu
samengesteld door A. L. J. van Uzendoorn

Dit is de vijftigste aflevering van
,,Nieuws over natuur en milieu",
sinds september 1980.
De redactie beraadt zich nu over de
vraag of voortzetting van deze ru-
briek gewenst is.

Padden worden opgezogen
Dat padden worden doodgereden
door automobilisten komt meestal
niet door contact met de wielen,
maar door de sterke luchtstroom die
snel rijdende auto's veroorzaken.
Beperking van de snelheid op wegen
waar padden plegen over te steken
vermindert het aantal doodgereden
padden met ruim de helft.
Dit blijkt uit een onderzoek van de
Nederlandse Jeugdbond voor Na-
tuurstudie (NJN).
Bij het onderzoeken van paddenlij-
ken in de buurt van Nijmegen bleek
dat het grootste deel van de dode
padden intact was. Als de padden
echt waren overreden hadden de
lijkjes geplet moeten zijn. Uit het on-
derzoek van de NJN blijkt dat pad-
den door de auto's worden opgezo-
gen en op het asfalt te pletter vallen.
De onderzoekers hebben met plastic
flesjes de proef op de som genomen.
De rijwind is bij een snelheid boven
ongeveer 55 kilometer per uur de
hoofdoorzaak van paddensterfte.

(de Volkskrant van 26 maart 1986)

„Lek"

Volgens de Nijmeegse hoogleraar
dr. Wendelaar Bonga is vooral de in-
vloed van verzuurd water op de kieu-
wen opmerkelijk. De dunne huidlaag
van de kieuwen is normaal moeilijk
doordringbaar voor water. Door de
verzuring van het water verdwijnt
echter een beschermende kalklaag
op de kieuwen waardoor de vis let-
terlijk „lek" raakt. De aantasting van
de kieuwen vergroot bovendien de
kans op schimmelinfecties. De ver-
zuring heeft voorts invloed op de
voortplanting: in verzuurde wateren

leggen vissen minder eieren. Ook de
frequentie van het leggen neemt af.
De aantasting van de visstand door
waterverzuring wordt nog versterkt
door verontreiniging van het water
met zware metalen. Met name cad-
mium heeft desastreuze invloed op
het waterleven. Vissen nemen dit gif-
tige metaal, dat zich gedurende lan-
ge tijd in levende wezens ophoopt,
extra gemakkelijk op. Bovendien
neemt de vervuiling met cadmium
toe, omdat bij toenemende verzuring
het cadmium dat aan het bodemslib
is gehecht, in het water oplost.
De verzuring heeft één vissoort in
Nederland niet gedeerd: de Ameri-
kaanse hondsvis die in het begin van
deze eeuw vanuit de Verenigde Sta-
ten is ingevoerd. De Nijmeegse on-
derzoekers denken dat deze vis zich
in de loop van vele generaties heeft
kunnen aanpassen aan zuurdere
omstandigheden. De kans dat ook
andere soorten zich tijdig zullen aan-
passen, is volgens prof. Wendelaar
Bonga klein omdat de verzuring
thans te snel gaat.

(Trouw van 28 maart 1986)

Daar loopt het dood
Volgens ir. J. T. Voskamp (hoofd mi-
lieu-beheer Hoogovens) moeten we
oppassen niet te ver voorop te gaan
lopen op milieugebied. ,,De functie
van „gidsland" lijkt wel leuk, maar
kan economische zelfmoord tot re-
sultaat hebben". Daarbij wijst hij op
landen als Frankrijk en Engeland, die
categorisch weigeren mee te doen
aan Europese plannen voor drasti-
sche vermindering van de uitstoot
van zwavel- en stikstofdioxide.
Over de acties van milieu-organisa-
ties, die herhaalde malen met Hoog-
ovens overhoop hebben gelegen en
nóg liggen, is Voskamp niet erg te
spreken. „Daar heb ik niks aan. Nog-
maals, ik erken dat het noodzakelijk
is om maatregelen te treffen; dat is
geen discussiepunt. Het zou ook
sneller kunnen. Maar dan kom ik
toch weer terug bij de politiek. Daar
loopt het dood. En ik vind het, gelet
op de nevolgen voor het bedrijfsren-

dement, geen taak voor het bedrijfs-
leven om in deze voorop te lopen".

(Noordhollands Dagblad van 8 april
1986)

Strooien maar
Grote stukken bos in de Brabants-
Limburgse Peel zijn gekapt door
boeren om er mest op te kunnen uit-
rijden. Door die bemesting kan er
niet opnieuw bos worden geplant.
Juristen van het ministerie van Land-
bouw zijn in allerijl bezig het gat in de
wetgeving dat de Nederlandse bos-
bodem bedreigt, te dichten. Juri-
disch is er niets te doen tegen het
gebruik van bos als dumpplaats voor
mest.
In de Peel is het gebeurd: bomen
eraf, maïs erop en mest strooien
maar. De bossen hier waren door
luchtvervuiling en de zure neerslag al
tot de ziekste van Nederland gewor-
den.
De juridische maatregel zal te laat
komen voor het bos dat volgens de
kaart van de Limburgse gemeente
Helden-Panningen ligt bij de weg
langs de Noordervaart. Het twintig
hectare grote bos is verdwenen. Er is
slechts een kale zandvlakte waar-
over zo nu en dan een mestwagen
rijdt die met sierlijke bogen stront
strooit op de bodem.

(de Volkskrant van 3 mei 1986)

Pad (tek. M. J. C. Kolvoort)
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Nieuws van de Stichting Uitgeverij KNNV
door Hein van Bohemen

WM175 Winterswijk, geologie deel 1, „Inleiding
tot de geologie van Winterswijk", door W. Pele-
tier en H. G. Kolstee.
Ter gelegenheid ven het 40-jarig jubileum van de
Nederlandse Geologische Vereniging werd deze
uitgave samen met deze vereniging uitgegeven.
Deze WM behandelt de geologische ontwikkeling
ven Winterswijk en omgeving. De beschrijving
geeft zowel voor de geïnteresseerde leek op geolo-
gisch gebied als voor de meer gevorderde amateur
een goed inzicht in de geologische ontstaanswijze
van het landschap van Winterswijk. Deze uitgave
verschijnt in onze Winterswijkserie van de reeks
WM.

Als eerste deeltje in deze subserie verscheen
„Winterswijk, landschap en vegetatie", deel 1 van
de hand van St. H. van den Brand (ook deze uitga-
ve is nog bestelbaar voor ƒ 10,- voor leden of
ƒ 13,- voor niet-leden). In november a.s. komt
Geologie 2 van de hand van de heer H. Oosterink
over het Trias van Winterswijk en voornamelijk
handelend over de steengroeve van Winterswijk,
beschikbaar. In 1987 zal deel 2 „Landschap en
vegetatie" van de hand van St. van den Brand
uitkomen.
In de „Inleiding tot de geologie van Winterswijk"
treft u veel interessants om zich in het algemeen op
geologisch gebied te oriënteren. Daarnaast biedt
het vóór u het gebied bezoekt belangrijk studiema-
teriaal. Voorts is het tijdens een excursie in het
gebied goed bruikbaar om meer te weten te komen
over wat u aantreft. Het deeltje is rijk geïllustreerd
met kaartjes, foto's en tekeningen. Op een losse
bijdrage is een geologische overzichtskaart van de
omgeving van Winterswijk en een tabel met de
geologische hoofdtijdvakken aangegeven. De om-
vang bedraagt 136 pagina's. U kunt in het bezit
komen door overmaking van ƒ 16,75 (leden) of
ƒ 20,- (niet-leden) op giro 130.28 t.n.v. Bureau
KNNV te Hoogwoud.

WM 176 „Bescherming van vleermuizen", door.
A.M. Voute en P.H.C. Lina.
Tijdens een geanimeerde bijeenkomst eind sep-
tember ter gelegenheid van de opening en officiële
ingebruikneming van de ruimte van de Uitgeverij
van de KNNV te Utrecht werd deze op de praktijk
van de bescherming van de vleermuizen gerichte
uitgave aangeboden aan de directeur van Natuur,
Milieu en Faunabeheer van het Ministerie van
Landbouw en Visserij. Het ministerie van Land-

bouw en Visserij verleende subsidie om de ver-
spreiding van deze uitgave te bevorderen. U treft in
deze boeiend geschreven uitgave veel wetens-
waardigheden omtrent de mogelijkheden van be-
scherming van vleermuizen zoals dat door ieder
van ons gedaan zou kunnen worden. Het lezen
ervan zet tot praktische beschermingsactiviteiten
aan.

Foraminiferen uit het Mioceen van Miste
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Deze uitgave is te bestellen door overmaking van
ƒ 10,- (leden) of ƒ 12,50 (niet-leden) op giro
130.28 tnv Bureau KNNV te Hoogwoud (de prijs is
incl. porto en verpakking).

WM177 „De kleine fonteinkruiden", door D. van
Wijk.
De plantesoorten die behoren tot het geslacht van
de fonteinkruiden zijn soms moeilijk goed op naam
te brengen. Vooral de wat kleinere soorten zijn
moeilijk uit elkaar te houden. Omdat deze echter
ook bijzondere indicatieve waarde hebben, is het
een gelukkige omstandigheid dat thans een tabel
beschikbaar is gekomen om deze kleine fontein-
kruiden verantwoord op naam te brengen. De tabel
is veelvuldig uitgeprobeerd en van elke soort zijn
nauwkeurige (detail)tekeningen opgenomen. De
prijs van deze uitgave is ƒ 10,- (leden) en ƒ 12,50
(niet-leden).

WM 178 „Het Trias van Winterswijk", door H.
Oosterink.
In samenwerking met de Nederlandse Geologi-
sche Vereniging zal in november weer een interes-
sant en dik nummer over de geologie verschijnen
van de hand van een zeer deskundig amateur die
vele interessante vondsten heeft gedaan in de
steengroeve van Winterswijk. In de volgende Natu-
ra wordt hier uitgebreider op ingegaan.

De Strandwerkgemeenschap bundelt de activiteiten van de KNNV en de Jeugdbonden voor Natuurstudie op het gebied van de
Nederlandse zeekust en de aangrenzende terreinen en brakke wateren. Tijdschrift „Het Zeepaard" (5 a 6 maal per jaar).
Penn./adm. P. J. Vos, Munnikenstraat 43, 2315 KV Leiden; tel. 071-124990 (alleen overdag op werkdagen).

De Bryologische en Lichenologische Werkgroep richt zich op de speciale studie van de mossenflora; er is een afzonderlijke sectie
voor de studie van lichenen. Orgaan: „Lindbergia" en „Buxbaumiella". Secretariaat: P. Hovenkamp, Eiberoord3,2317 XL Leiden, tel.
071-212345.

SOVON (Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland) organiseert grootschalige landelijke onderzoeken om voor- en
achteruitgang van vogelsoorten in verscheidenheid en aantallen te kunnen volgen ondermeer ten behoeve van natuurbescherming. Zij
bevordert samenwerking op alle gebied van vogelstudie en onderhoudt contact met KNNV- en andere vogelwerkgroepen in den lande.
Jaarlijks: het Verslag Vogelstudie met een overzicht van activiteiten en verschenen artikelen en de organisaties van een landelijke
contactdag voor vogelaars. Inlichtingenadres: A. D. Bode, Kahenkoterallee 143-a, 8331 AD Steenwijk, 05210-12074.

De Contactcommissie voor Floristiek en Vegetatiekunde wil het contact bevorderen tussen Plantenwerkgroepen van afdelingen of
regio's binnen de KNNV; ook actieve floristen uit afdelingen waar (nog) geen plantenwerkgroep is, kunnen zich aansluiten. Secretariaat:
Mevr. C. Donath, Koterhoek 32, 8332 CX Steenwijk, tel. 05210-14286

Natuurbeschermingscommissie: corresp. adres: Postbus 1725, 3000 BS Rotterdam.

De KNNV organiseert ieder jaar ook een Biologisch Werkkamp voor het Onderwijs. Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot mevr. A.
Gortzak-Wals, Ruthardlaan 31, 1406 RR Bussum, tel. 02159-12071 of tot het Bureau der Vereniging.

De Algemene Kampeer Commissie organiseert jaarlijks ongeveer 20 kampen van Hemelvaartsdag tot in de winter. Ze worden in een
speciale „Kampnatura" aangekondigd. Secretariaat: Ina Hermans-Noorden, IJsselwaard 10, 2904 SP Capelle a/d IJssel, tel. 010-
4506079

De Algemene Reis Commissie organiseert natuurhistorische reizen naar het buitenland. Deze worden in een speciale „Reisnatura"
aangekondigd. Secretariaat: G. Middelman, Leeuweriklaan 40, 2691 CM 's-Gravenzande, tel. 01748-15469. ;

De Hollandse Kampeergroep organiseert korte weekendkampen in een meer sportieve stijl. Secretaris: Heleen Sissingh, Joz.ls-
raëlsln. 194, Rijswijk, tel.: 070-996552.

De Landelijke Jongeren staan open voor leden vandeKNNV van 20 tot 30 jaar. Ze organiseert het hele jaar door een aantal activiteiten
en heeft een eigen orgaan „Nika". Adres: Henk Schobben, secr., Jacob de Graeflaan 123, 1181 DM Amstelveen: tel. 020-435562.
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Stichting Uitgeverij KNNV

Het is weer volop paddestoelentijd, daarom onze herfstaanbieding.
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STANDAARDUJST VAN
NEDERLANDSE PADDESTOELNAMEN

NE. NANNENGA-BREMEKAMP

DE NEDERLANDSE

MYXOMYCETEN

WM 34 - „De geslachten dei
Agaricales" (Plaatjeszwammen
en boleten)
ƒ 8,20 (leden), ƒ 10,10 (niet-le-
den)

WM 113 - „De Clavarioide fun-
gi" (Knots- en koraalzwammen)
ƒ 10,20 (leden), ƒ 12,70 (niet-le-
den)

WM 136 - „Het systeem van de
Fungi" (Tabel voor de hoofd-
groepen en verwijzing naar de
determinatiewerken) ƒ 11,70 (le-
den), ƒ 15,20 (niet-leden)

WM 156 - „Standaardlijst van
Nederlandse paddestoelna-
men"
ƒ 7,70 (leden), ƒ 10,20 (niet-le-
den)

WM 167 - „Veranderingen in de
paddestoelenflora" (Mycoflo-
ra)
ƒ 13,70 (leden), ƒ 17,70 (niet-le-
den)
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DE GESLACHTEN DER AGARICALES
(PLAATJESZWAMMEN EN BOLETEN)

W
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Alle vijf bovengenoemde WM's samen voor ƒ 48,- inklusief verpak-
king en verzending.
Uitgave nr. 18 in de Natuurhistorische Bibliotheek, ons paradepaard
en internationaal hoog gewaardeerde standaardwerk „De Neder-
landse Myxomyceten" voor ƒ 57,50 (leden), ƒ 68,- (niet-leden).

Al deze genoemde uitgaven zijn te verkrijgen door overmaking van de
betreffende bedragen op giro 130.28 t.n.v, bureau KNNV, Hoogwoud,
onder vermelding van het gewenste.
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Over de bever (Castor fiber L.)
Deel I: enige wetenswaardigheden

door H. Stoltenkamp

Aanleiding voor dit artikel is de vondst van beversporen (vooral knaagsporen) bij een beekje
tussen Buurse en Enschede, dicht bij de Duitse grens en de publikatie daarvan door de
journalist Pieter Bos in zijn rubriek „Even Apart" in het Dagblad Tubantia op 12 januari 1984.
Als gevolg van dit artikel is een handschrift gevonden met een verhandeling over de tot dan
toe laatste bever in Nederland, n.l. die van Zalk. Het Museum Natura Docet te Denekamp
heeft dit handschrift kunnen bemachtigen (de bever van Zalk was er al) en als inwoner van
Denekamp en natuurliefhebber raak je dan natuurlijk geïnteresseerd. Ik heb het handschrift
mogen inzien, heb ook nog wat literatuur bij elkaar gezocht en dit artikel geschreven.
Het artikel bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een algemeen deel over de levenswijze en
het voorkomen van de bever. In het tweede deel zal de bever in Nederland behandeld
worden.

Het voorkomen en de levenswijze

De bever komt over het hele noordelijke halfrond
voor, op die plaatsen waar het klimaat bosvorming
toelaat en voldoende water is. Ze kunnen er in alle
wateren en moerastypen worden aangetroffen. De

Redactioneel

Het adres van de eindredacteur is
met ingang van heden gewijzigd:

Oude Gracht 237
3511 NK Utrecht

Post graag naar dit adres.

We hebben ook iemand bereid gevon-
den om de advertentieacquisitie
voor Natura te gaan verzorgen.
Met ingang van heden graag alle ad-
vertenties en ledenadvertenties naar:
Mw. N. Hana-Hak
Postbus 243
4700 AE Roosendaal.

De redactie

dieren hebben een nachtelijke levenswijze, maar
zolang ze niet bejaagd worden zijn ze niet schuw
(VAN WIJNGAARDEN 1983).
Men verdeelt de bever in twee soorten t.w. de Euro-
pese en de Noordamerikaanse bever (resp. Castor
fiber L. en C. canadensis Kuhl.).Deze soorten kun-
nen weer onderverdeeld worden in rassen of geo-
grafische vormen. De Elbebever {Castor fiber albi-
cus Matschie.), de voor ons dichtstbijzijnde
oorspronkelijk wilde bever-populatie is een voor-
beeld van zo'n ras. HEIDECKE (1978) noemt het een
Unterart, een ondersoort dus. Andere oorspronke-
lijk wilde populaties komen voor in de Rhönedelta,
in Oost-Europa en in Scandinavië. Verder zijn be-
vers uitgezet in o.m. Scandinavië, de BRDen de DDR.
Met de Elbebever gaat het goed. Na een dieptepunt
omstreeks 1950 is het aantal vestigingen gedurig
groter geworden. De oorspronkelijke populatie aan
de middenloop van de Elbe vanaf Magdeburg tot ca
50 km stroomopwaarts heeft zich uitgebreid, zonder
dat de dichtheid noemenswaard toenam. Na 1965
zijn spontaan nieuwe gebieden bezet te weten de
Elbe Havel hoek en het Werbellinsee-Boven Havel
gebied (HEIDECKE 1978). Maar er zijn ook bedrei-
gingen, voornamelijk door biotoopverlies t.g.v.
herinrichting van het landschap.
Het voortbestaan van de oorspronkelijke populatie
in het Elbe-gebied is te danken aan de bescherming
van de bever in Pruisen en Anhalt in het vroegere
feodale Duitsland (HINZE 1937, HEIDECKE 1978)
t.b.v. het jachtrecht van de adel. In de rest van
Europa is de bever altijd vervolgd, enerzijds om de
produkten, anderzijds om de schade die het dier
veroorzaakte.
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Bever (tek.: M.J.C. Kolvoort)

Zoals reeds gezegd, kan de bever voorkomen in alle
gebieden waar bos is en voldoende (diep) water. In
dergelijke gebieden vindt het dier zowel voedsel als
schuilgelegenheid. Het voedsel is strikt vegetarisch;
en bestaat uit allerlei plantenmateriaal. Stengels,
bladen, wortelknollen, wortelstokken, vooral van
waterplanten als waterlelie en gele plomp. Vooral 's
winters eet de bever twijgen en boombast van voor-
namelijk wilgen, populieren en ander zacfet hout.
Hiervan wordt een voorraad aangelegd. Ctofc van
andere bomen zoals eik en beuk en zelfs van naald-
hout wordt wel gegeten. Kortom het dier is in dit.
opzicht, zeker geen specialist (OUDENRAA 1984, VAN
WIJNGAARDEN 1966, H'INZE 193.7).

Het meest bekend is de bever door de bouw van dte1

alom bekende burchten, dammenen kanalen. Toch
bouwt het dier alleen maar indien; het daartoe ge-
noodzaakt wordt. Burchten worden alleen ge-
bouwd als de oever te laag is om er holen in uit te
graven (HINZE 1937). Dammen alleen in stromend
water bij te lage waterstand, als de ingangen van de
nestholen of burchten niet (ver genoeg) meer onder
water liggen.
Hoewel de bever in staat is vrachten over land te
vervoeren, wordt liever een stelsel van kanalen aan-
gelegd die als aanvoer en vluchtweg kunnen dienen
(VAN WIJNGAARDEN 1984).
NEUMAN (1827) heeft een aardig verhaal over het.
vervoer over land:
,, Een of meerdere Bevers gaan op de rug liggen,, met
de poolen omhoog en uitgestrekt. De overige stape-
len het hout tusschen dezelve op, en volgemaakt
zijnde, worden de aldus beladen Bevers, even als
eene Slede bij de tanden en pooten door de anderen
voortgetrokken. Men wil dat de wijfjes op deze wijze

door de mannetjes tot voertuigen gebruikt worden,
en wanneer er veele Bevers in eene woning zijn,
zouden zij daartoe bij voorkeur de oude wijven bezi-
gen. Hetwelk men daaruit heeft besloten, omdat deze
doorgaans haarloos op den rug worden bevonden.
Een weinig vereerend blijk voorzeker van achting,
welke de Bever omtrent de meer bejaarde vrouwelij-
ke kunne voedt en aan den dag legt."
Hoe het ook zij, het is een mooi verhaal. Ook HINZE
(1937) noemt dit verhaal als zijnde afkomstig van
18e eeuwse auteurs.

Bij het bouwen van een burcht legt de bever eerst
een vloer van stammetjes, die vast tegen elkaar
aangelegd worden. Daarop komt de burcht die een
omtrek van zes meter kan hebben en een hoogte van
twee meter of meer. In de burcht wordt net boven
de waterspiegel een ketel van ca 80 cm doorsnee en
ca 35 cm hoogte uitgespaard. De ruimte tussen de
stammen wordt opgevuld met modder dat met kop
en voorpoten wordt ingeschoven en vastgestampt.
Soms wordt voor het afdichten ook riet gebruikt,
zodat de ene burcht eruit ziet als een houtstapel, de
andere als een riéthoop". Het wijfje neemt het groot-
ste deel van de bouwwerkzaamheden op zich, ter-
wijl het mannetje voor de aanvoer van bouwmate-
riaal zorgt. Stijgt het water teveel, dan knaagt de
bever boven de eerste woonketel een tweede uit.
Desnoods wordt hiertoe de gehele burcht verhoogd
(HINZE 1937).

Het bouwen van een dam gaat als volgt (HINZE
1937, HAMILTON 1943): Eerst legt de bever verse
takken met de groeipunt stroomopwaarts naast el-
kaar in de af te sluiten stroom. Met modder en
stenen worden deze takken vastgezet en andere
takken^ en stammetjes laten ze er dwars indrijven.
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Verspreiding van de bever in de DDR in 1975

Dit gaat zolang door tot de vereiste hoogte en
breedte van de dam is bereikt. Ook hier bestaat de
afdichting uit modder en/of riet. Het geheel vormt
een zeer stevig bouwwerk. HINZE (1937) noemt een
voorbeeld van een dam bij Wartenburg in een oude
Elbe-arm van 15 meter lang en een meter breed, die
na 14 jaar nog bijna onaangetast aanwezig was. En
dit is bij lange na niet de grootste dam die bekend is.
Uit Amerika en Rusland zijn dammen bekend van
enkele honderden meters lang en enkele meters
hoog en breed (VAN WIJNGAARDEN 1983). Opval-
lend aan alle dammen van enige omvang is, dat ze,
net als onze eigen stuwdammen, gekromd zijn met
de bolle kant tegen de stroomrichting. De damcon-
structie wordt hierdoor sterker, doordat de water-
druk effectiever wordt opgenomen.
Al deze bouwwerken maakt de bever van stam-
metjes van ca 1 tot 1,5 meter lengte en met een
doorsnee van tussen de 10 en 20 cm. De bomen
worden omgelegd en op maat gemaakt m.b.v. de
sterke oranjegele knaagtanden, die hierbij als beitel
dienst doen. Het dier knaagt rondom de boom het

Bstandsdviiamik umi
Dispersion von Castor fiber albicus
1890—1973
S Anzahl der Ansiedlungen
D Dichte (Ansiedlungs-Abundanz)
N Gesamtzahl der Raster der DDR
RF Rasterfrequeuz
X' Anzahl besieclelter Raster

Populatieverloop aan de Elbe (uit HINZE EN HEIDECKE)

hout weg. Hierdoor ontstaan de karakteristieke
zandlopervorm aan de stammetjes en boomstom-
pen. Aan de boven en onderzijde wordt de draad
van het hout doorgebeten, waarna de spanen, van 5
tot 10 cm lengte en 2 tot 3 cm breedte worden
afgescheurd. Blijft een boom tijdens het vallen in de
andere bomen hangen dan wordt deze onmiddellijk
verlaten. De valrichting kan door de bever niet
beïnvloed worden.
Er kan ten gevolge van dammenbouw een aanzien-
lijk stuwmeer ontstaan, dat een niet geringe ver-
andering kan veroorzaken in de waterhuishouding
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Schema van een beverhol (uit HINZE 1937) De knaagtanden, het gereedschap van de bever

van het betreffende gebied. Dit, te zamen met het
vellen van bomen en het aanleggen van kanalen,
maakt dat de bever nogal wat invloed op de biotoop
uitoefent. Die invloed is gevarieerd en dynamisch,
hetgeen uit het oogpunt van natuurbeheer gunstig is
te noemen. Ze vormen open plekken langs waterlo-
pen, zorgen voor natuurlijke bosverjonging en ge-
ven daarmee aan vele dieren en planten een be-
staansmogelijkheid (OUDENRAA 1984).

In een dergelijk door het dier zelf aangepast milieu,
leeft de bever in familiegroepen die bestaan uit het
ouderpaar en de nul- en eenjarige jongen. De twee-
jarige jongen verlaten het territorium voor de nieu-
we worp. Begin mei worden twee tot vier, maximaal
vijf, jongen geboren. Hoewel ze bij de geboorte al
behaard zijn en de ogen open hebben, blijven ze de
eerste vier tot zes weken in het nest (HINZE 1937,
OUDENRAA 1984). Zo'n beverkolonie die uit acht tot
twaalf dieren bestaat, heeft een territorium dat
wordt gemarkeerd door bevergeil of castoreum. Bij
dichte populaties kunnen deze territoria elkaar ge-
deeltelijk overlappen en wordt het terrein door ver-
schillende kolonies tegelijkertijd gebruikt. Wel
worden vreemde dieren uit de directe omgeving van
de burcht of het hof geweerd.
Een beverkolonie heeft per seizoen minimaal een
halve hectare bos nodig, alleen al voor de voedsel-
voorziening (VAN WIJNGAARDEN 1983). Als een ge-
bied door de bevers is uitgeput, verlaten de dieren
het en stichten elders een nieuwe kolonie. Ook
komt het voor dat een territorium cyclisch gebruikt
wordt, d.w.z. dat de bevers na enige jaren terugke-

ren naar een eerder gebruikt geregenereerd deel
zonder dat de woonburcht verlaten wordt. VAN
WIJNGAARDEN (1966) stelt dat in een natuurreser-
vaat ca 5'hectare per kolonie strikt beschermd dient
te worden.

De produkten

De bever is altijd sterk vervolgd geweest, enerzijds
om de schade die hij aanrichtte aan de rivierbossen
en het te veld staande gewas, maar vooral om de
produkten die het dier leverde t.w. de pels, het
haar, het vlees en, last but not least, het castoreum
of bevergeil.
De pels werd tot allerlei bontprodukten verwerkt,
als mantels, mutsen en schoenen. Er werd aan be-
paalde soorten bont zelfs geneeskracht toegeschre-
ven, met name tegen jicht. Ook werden er mutsen
van gemaakt tegen geheugenverlies (NEUMAN
1827). Van de vellen die niet geschikt waren om tot
bont te verwerken, gebruikte men het haar om te
verwerken tot kousen, handschoenen en vooral de
z.g. castoren hoeden. In de tijd van NEUMAN (1827)
raakte dit al in onbruik, voornamelijk wegens de
hoge prijs. Beverhaar werd toen al vermengd met
ander haar en de castoren hoeden hadden alleen
aan de buitenzijde een laag haar van de bever.
Van het vlees van de bever werden de achterpoten
en de staart gegeten en als een kostbare lekkernij .
beschouwd, vooral in de vastentijd. De rooms-ka-
tholieke kerk stond het eten van bevervlees op vrij-
dag en in de vasten n.1. toe, omdat het meer van vis
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Wat hij er mee doet: afgerukte
spanen

dan van vlees zou hebben. En zoals dat in het verle-
den te doen gebruikelijk was. reserveerde de adel
het eten van dit gerecht voor zichzelf. NEUMAN
(1827) verhaalt uit de Geldersche Maaltijden van
Van Hasselt dat:
,,eene Beverstaart met twee poolen als een zeldzaam
en kostbaar geschenk, den toenmaligen Hertog van
dit gewest, door zekeren Jonker van Wisch, als eene
hartenspijs werd aangeboden."
HINZE (1937) geeft een citaat van een geschied-
schrijver uit 1710:
,,Ingleichen hat ein jeder Fischer in seiner befohlene
Fischereilso weit sich dieselbe ertrecketl zwar Macht
Bieber zu fangen/ das Bieber-Recht aberl nehmlich
der Schwantz und die beide Hinter-Füfiel bleibet der
Fürstl. Herrschaft."
Het kostbaarste produkt dat de bever leverde was
hetcastoreum of bevergeil. De bever bezit namelijk
twee paar anale klieren, waarvan de bovenste het
castoreum leveren, die het dier gebruikt om geur-
vlaggen te zetten. De onderste leveren een olie

waarmee het dier zijn pels waterdicht maakt. Be-
vers moeten zich hier dagelijks mee poetsen.
Het castoreum nu werd vroeger als medicijn aange-
wend en wel als zenuwopwekkend en krampstillend
middel. In de veeartsenijkunde diende het als mid-
del tegen de „bevangenheid der paarden" (NEU-
MAN 1827). Het Russische en Siberische castoreum
werd als het beste beschouwd. NEUMAN (1827) zegt
dat er 85 gulden per Nederlandse ons voor betaald
werd. Een volwassen mannelijke bever heeft er on-
geveer 250 gram van; een wijfje ca 150gram. HINZE
(1937) schrijft dat het bevergeil nog niet geheel uit
de apotheek is verdwenen. Navraag bij een apothe-
ker leerde mij dat tegenwoordig het castoreum al-
leen nog als fixeermiddel wordt gebruikt in de par-
fumerie-industrie van Portugal.

Adres van de schrijver:
Churchillstraat 37,

7591 CV Denekamp

Wat hij er mee doet: een afge-
knaagde boomstomp van ca 20
cm doorsnee
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Van der nature des eykenen bomes
door Joh. Bolman

Sinds begin 1980 woon ik in de Parkflat „De Statenhoed" teTwello. Aan de noordkant van dit
complex staat op een flink gazon een forse zomereik (Quercus robui). In alle seizoenen is deze
een lust voor het oog. Vooral 's winters is de structuur van de kroon goed zichtbaar: onderaan
enige zeer zware bijna horizontaal zich uitspreidende takken en daarboven meer opwaarts
strevende, samen een brede koepel vormend.

Ouderdom

De vraag hoe oud de boom is valt niet exact te
beantwoorden tenzij men hem zou doorzagen om
de jaarringen te tellen. Doch zonder tot zo iets
radicaals over te gaan, is er bij benadering toch wel
iets over de leeftijd te zeggen. Op ooghoogte is de
omtrek van de stam 370 cm. Nu vertelt Elseviers
Bomengids ons dat bomen van de meest verschillen-
de soort in grote lijnen voldoen aan een zeer simpe-
le regel, nl. dat de gemiddelde toeneming van de
stamomtrek bij exemplaren met een goed ontwikkel-
de kroon 2,5 cm per jaar bedraagt. Dat geldt dan
zowel voor loof- als voor de meeste naaldbomen.
Wel verloopt bij eiken de diktegroei wat onregel-
matig: bij jonge bomen op een goede standplaats
beloopt deze in de eerste 60-80 levensjaren 3,5-5 cm
per jaar, daarna gaat het tot ze zo'n 6,5 meter hoog
zijn volgens de standaardnorm van 2,5 cm, om dan
geleidelijk af te nemen maar tenslotte toch nog 2,5
cm per 5 a 6 jaar. Dit alles te zamen moet dat dan
ook voor soliaire (vrijstaande) eiken uitkomen op
een gemiddelde toename van de stamomtrek van ca.
2,5 cm per levensjaar.

Toegepast op „mijn" eik, zou hij dus 370 : 2,5 = ca.
150 jaar oud zijn. De Dienst Beplantingen van de
Gemeente Voorst waarvan Twello deel uitmaakt
betwijfelt dit evenwel. Men merkte op dat de boom
op een hooggelegen zandrug staat en daardoor de
diktegroei (smalle jaarringen) wat lager zal zijn ge-
weest. De geologische kaart bevestigt de ligging op
lemig fijn zand. En inderdaad staat de eik ten op-
zichte van de naaste omgeving ook vrij hoog, even-
als de vlakbijgelegen 15de-eeuwse hervormde kerk.
Twello ligt immers in het vlakke gebied tussen de
Gelderse IJssel en het Veluwemassief waardoor er
van beide kanten in het verleden veel wateroverlast
was. Men zette dus kerken e.d. op de hoogstgelegen
punten. Wie vanuit het oosten Twello per fiets na-
dert, merkt duidelijk dat hij tot de kerk „klimt" en
daarna weer „daalt".
Laten we de ouderdom van de Parkflat-eik voor-
zichtigheidshalve dus maar op 100 a 125 jaar stellen.

Op het oog ziet hij er gezond uit. In de nazomer van
1984, terwijl hij nog vol in het blad zat, is er evenwel
bij een storm een dikke tak hoog in de kroon afge-
scheurd en op 14 augustus 1985, toen er een soort
hoos vanuit Zeeland in noordoostelijke richting
over ons land trok en daarbij ook Twello „aan-
deed", kwam er opnieuw een zware tak naar bene-
den. Nu moet men de enorme kracht die stormwind
op een bebladerde loofboom uitoefent niet onder-
schatten! Die is vele malen groter dan 's winters als
de boom kaal is. Niettemin zou het afbreken van
zware takken op een minder goede gezondheid kun-
nen wijzen. Onlangs vernam ik dat het bij schijn-
baar in goede conditie zijnde bomen meer voor-
komt, zelfs zonder duidelijke externe oorzaak, en
dat dit een gevolg zou zijn van de huidige sterke
verlaging van het grondwaterpeil ter wille van onze
agrariërs.

Boven in de boom en op mijn foto zichtbaar zit een
kleine roekenkolonie van 3 of 4 nesten, waarvan
niemand last heeft. Meestal zijn de vogels 's winters
enige maanden afwezig om tegen februari op hun
oude stek terug te keren. Dit jaar zag ik ze al in de
vrij zachte januarimaand; ze verdwenen echter
weer toen het in februari stevig ging vriezen en tot
nu toe (eind maart 1986) kwamen ze niet terug.
Wellicht hebben ze zich gevestigd in de kolonies die
zich sinds jaar en dag in het bos der nabij gelegen
landgoederen De Grote en de Kleine Noordijk be-
vinden.

Het handschrift

Met een boom, waarmee je bijna dagelijks wordt
geconfronteerd, krijg je een zekere binding en
doordat het hier een eik betreft, heb ik hierdoor een
speciale belangstelling gekregen voor eiken-in-het-
algemeen. Nu bestond in 1985 de zeer rijke Deven-
ter Stads- of Athenaeumbibliotheek, ook wel
Kloosterbibliotheek genoemd (190.000 banden!)
425 jaar en stelde ze naar aanleiding hiervan een
aantal handschriften en boeken vanaf de 10de tot de
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20ste eeuw ten toon. Hoewel ik door bijzondere
omstandigheden de expositie niet kon bezoeken,
kreeg ik gelukkig als „Vriend" van de boekerij wél
de tentoonstellingsgids toegezonden. Bij het door-
zien viel mijn oog op een geëxposeerd papieren
handschrift uit 1439, getiteld „Van der nature des
eykenen bomes". Later was ik in de gelegenheid,
het stuk in de bibliotheek.te bestuderen. Voor een
kwartje per bladzijde kreeguk bovendien uitsteken-
de fotokopieën, waar ik thuismee verder kon.
Het handschrift zit in een verzamelband. Deze be-
vat ten eerste een groot handschrift van geheel an-
dere aard uit circa 1400, afkomstig van een vrou-
wenklooster in Diepenveen bij Deventer.
Bijgebonden is de veel kleinere tekst over de eike-
boom, eerst in het Latijn, vervolgens in het Middel-
nederlands. Dit stuk behoorde eens tot de biblio-
theek van het Florenshuis, een aanzienlijk
fraterhuis te Deventer. Als bindmateriaal van de
band zijn tot dit doel versneden gedeelten van een
oud perkamenten handschrift gebruikt welks in-
houd men kennelijk niet meer van belang achtte.
Zoiets gebeurde nog lange tijd nadien veelvuldig;
niet alleen onze huidige bibliothecarissen zaten wel
eens krap in het geld! Heel veel van waarde is hier-
door verloren gegaan, maar - geluk bij een ongeluk
- ook wel eens iets gered. Tot het oudste bezit van
de bibliotheek behoren namelijk fragmenten van
het apocriefe oudtestamentische bijbelboek Jesus
Sirach en een commentaar op Vergilius, beide date-
rend uit de 10de eeuw en op de expositie aanwezig.
Het bijbelfragment werd n.b. ontdekt als bindmate-
riaal van de jaarrekening over 1588-1589 van het
stedelijke Grote Gasthuis. Die ontdekker moet een
gat in de lucht zijn gesprongen!
Het ontcijferen en begrijpen van Middelnederland-
se documenten is geen sinecure. Ten eerste gebruik-
te men toen allerlei afkortingen, vaak door een
streepje of ander teken boven letters of woorden te
zetten. Ook als een tekst „netjes" is geschreven
zoals de onderhavige, lees je die niet zó maar even.
Ten tweede gebruikten onze toenmalige landgeno-
ten talloze ons nu onbekende woorden en uitdruk-
kingen. Ik zou dan ook niet ver gekomen zijn indien
mijn flatgenoot de emeritus-predikant D. Lekker-
kerker, die zich wegens zijn belangstelling voor
oude kerkelijke archiefstukken heeft bekwaamd in
het lezen en interpreteren van Middelnederlandse
geschriften, niet voor een „omzetting" in modern
Nederlands had willen zorgen. Ik betuig hem te
dezer plaatse hiervoor mijn hartelijke dank.
Het opschrift boven het Latijnse stuk luidt: „Trac-
tatus magistri Arnoldi de villa nova, doctoris in
medicina de benedicta arbore quercina", d.w.z.
Verhandeling van magister Arnoldus de Villanova,
doctor in de medicijnen, over de gezegende eike-
boom. Deze Arnoldus, zich naar zijn geboorte-
plaats Villanova ten zuiden van Barcelona noemen-

Mannelijk katje van de Zomereik (2x ware grootte)

de, was in de 13de eeuw een befaamd medicus die
vaak in Italië vertoefde. Hij was o.a. pauselijk lijf-
arts en werd ook geconsulteerd door Friedrich II
(1195-1250), een der grote Duitse Staufenkeizers,
die op Sicilië resideerde. Arnoldus schreef vele me-
dische verhandelingen waarvan er ongeveer 70 be-
houden zijn, o.a. over de genezing van catarres,
over epilepsie, vierdedaagse koorts e.d., ja zelfs
over Melancholia amoris (liefdesmelancholie). Zijn
verhandeling over de Eik moet dus uit de 13de eeuw
dateren. Tussen de kloosters, in de Middeleeuwen
niet alleen centra van godsdienstig doch ook van
wetenschappelijk leven, bestond een levendig inter-
nationaal verkeer en we mogen aannemen, dat een
afschrift van de Latijnse verhandeling over de eike-
boom op een bepaald moment ook de bisschopsstad
Deventer bereikte, vermoedelijk in een latere
eeuw. Aldaar is het toen in de 15de eeuw door een
frater van het Florenshuis afgeschreven en heeft hij
er een „vertaling" in de landstaal aan toegevoegd;
de Latijnse en de Nederlandse tekst zijn onmisken-
baar door een en de zelfde man geschreven. Niette-
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min rijzen hier vragen. De heer Lekkerkerker con-
stateerde namelijk dat de Latijnse tekst niet parallel
loopt met de Nederlandse; begin en slot van eerst-
genoemde luiden geheel anders dan in het Neder-
landse stuk. Wellicht moeten we hieruit conclude-
ren, dat de Nederlandse tekst een „vrije
bewerking" van het Latijnse voorbeeld was. Ook
over de datering van de Nederlandse tekst bestaat
verschil van mening. De tentoonstellingscatalogus
vermeldde 1439, doch de (vrij oude) handschriften-
catalogus van de bibliotheek noemt 1474. Aan het
eind van het Nederlandse stuk staat echter in Ro-
meinse cijfers een jaartal dat een ambtenaar van het
stedelijk archief zonder enige aarzeling las als 74,
toen ik hem hierover raadpleegde. De eeuw was dus
weggelaten, evenals wij dat wel eens doen als we '86
in plaats van 1986 schrijven, niet beseffend dat een
dergelijke datering in latere eeuwen onzekerheid
kan veroorzaken. Het lijkt mij toe dat 1474 inder-
daad de juiste datering is, maar bij de bibliotheek
zegt men: óf 1439 óf 1474.

Geneeskracht

Hieronder ziet u de titel en de eerste 5 regels van de
Nederlandse tekst, op ware grootte:

ziekte etcetera. Kortom, als de eikeboom inder-
daad voor al deze euvels soelaas zou bieden, dan
kon de receptuur van onze huidige artsen aanzien-
lijk worden vereenvoudigd.
Interessanter voor de Natura-lezers leek het me, op
enige botanische aspecten van de verhandeling in te
gaan. Als geneeskrachtige delen worden genoemd:
de bloemen, de eikel inclusief het napje of dopje, de
eik-appel en de eikmispel. De Eik is een eenhuizige
boom met zowel mannelijke als vrouwelijke bloe-
men. Eerstgenoemde zitten in lange lichtgroene
katjes, de vrouwelijke zijn veel minder opvallend.
Zonder twijfel bedoelde de schrijver de mannelijke
katjes, want in de Middeleeuwen had men er nog
geen flauw begrip van dat planten geslachtsorganen
bezaten, laat staan van bloemen met alleen manne-
lijke óf vrouwelijke (z.g. eenslachtige bloemen).
Pas tegen het einde van de 18de eeuw kwam een
Duitser, Conrad Christian Sprengel er achter, hoe
de vork precies in de steel zat. Zijn hierover in 1793
verschenen boek bleef echter onopgemerkt en
Sprengel stierf, zoals een goed pionier betaamt,
vergeten en verarmd. Pas in de 19de eeuw zette o.a.
Darwin Sprengels werk voort. U moet hierover
maar eens nalezen wat Thijsse op zijn pittige manier
over dit alles vertelt in zijn Verkade-album ,,De
bloemen en haar vrienden".

Aanvankelijk was het mijn bedoeling, de gehele
verhandeling-in-modern-Nederlands te publiceren.
Na rijp beraad heb ik hiervan tenslotte afgezien.
Behalve een (woon)oecologische opmerking dat
het in eikenhouten huizen gezond leven is, daar het
hout duurzaam, droog en „koel" is, is het namelijk
één lange opsomming van de geneeskracht van vrij-
wel alle delen van de Eik, hetzij vers, gedroogd,
verpulverd enz. enz. Een gehele reeks menselijke
kwalen passeert daarbij de revue: „vuile" wonden,
ingewandswormen, buikpijnen, geheime (= veneri-
sche) ziekten, bedwateren, nierstenen, kiespijn,
aambeien, constipatie, ongeregelde maandston-
den, besmettelijke ziekten, ontbreken van de man-
nelijke geslachtsdrift, dagelijkse, derde- en vierde-
daagse koortsen, moeizame bevallingen, vallende

De Parkflat-eik met roekenkolonie

De „eik-appel", welke mgr. Arnoldus naast de ei-
kel als een soort „vrucht" van de boom beschouw-
de, kan zonder meer door ons worden geïdentifi-
ceerd als een gal, i.c. de bekende knikkergrote
bladgal van de eik, verwekt door de galwesp Cynips
quercusfolü, want in het geschrift wordt later ver-
teld dat men „dar aff incket maket dar seer guet
mede is to scriven!" Reeds in de Oudheid wasgalap-
pelinkt bekend. Of hij nog in de handel is, weet ik
niet, doch in mijn jeugdjaren heb ik er beslist nog
mee geschreven. Ook voor notariële akten werd de
inkt in verband met de noodzakelijke „onverganke-
lijkheid" van deze geschriften gebruikt.
De ontstaansgeschiedenis van gallen was voor de
Middeleeuwer eveneens nog een gesloten boek.
Toch kwam er merkwaardigerwijze reeds vrij vroeg
duidelijkheid in deze ingewikkelde materie door
het werk van de Italiaan Marcelio Malpighi (1628-
1694), een der eersten die wist dat gallen door
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dieren worden veroorzaakt. Juist op eiken komen
talloze soorten voor. Sprengel kwam met zijn boek
over de betekenis van meeldraden en stampers pas
een eeuw later!
Over die „eikmispels" heb ik langer moeten naden-
ken. Het slot van de verhandeling zei er gelukkig
wat naders over, in modern Nederlands: „eikmispel
groeit van een hete gom op de eik en wel in warme
landen, en geurt als storax". Als we ons dan realise-
ren dat mgr. Arnoldus een Zuid-Europeaan was,
wordt de zaak duidelijker. We moeten m.i. denken
aan een of andere weekvlezige zwam die in het
mediterrane gebied aan eiken groeit, zoals bij ons
o.a. de Biefstukzwam wel eens aan de voet van
eiken is te vinden. In het Zuiden komen veel meer
eikesoorten voor dan de twee die we in ons land
hebben, nl. Zomereik en Wintereik, als we afzien
van de bij ons geïmporteerde Amerikaanse eik. Is
die storaxgeur van de zwam wellicht een „dichterlij-
ke vrijheid"? Hoe dit zij, storax was in Zuid-Europa
een bekende stof en is dat nog. Er bestaat nl. een
kleine plantenfamilie, de Styracaceae, met 12 ge-
slachten en 18 overwegend tropische soorten.
Slechts één soort uit deze familie, Styrax officinalis,
komt in Europa voor, i.c. Albanië, Kreta, Grieken-
land, Italië, Joegoslavië en Europees Turkije. Ze
heeft de neiging, zich naar het westen toe uit te
breiden; zo burgert ze geleidelijk in Frankrijk in.
Styrax officinalis levert storax, die medicinaal als
antisepticum, inhaleer- en slijmlosmakend middel
wordt toegepast.

De tot 7 meter hoge struik of kleine boom, die ik op
Rhodos wel eens heb aangetroffen, bevat een naar
vanille geurende hars, welke men wint door de tak-
ken in te snijden en de uittredende hars op te van-
gen, ongeveer zoals men rubber aftapt. Storax
wordt reeds vermeld in het al genoemde apocriefe
oudtestamentische bijbelboek Jesus Sirach (hoofd-
stuk 24 vers 20), althans in de rechtstreeks uit het
Hebreeuws omtrent circa 400 n. Chr. gemaakte La-
tijnse vertaling, de z.g. Vulgaat. In een moderne
Nederlandse vertaling van Jesus Sirach zult u het
woord storax echter niet vinden, daar men het daar-
in heeft vertaald met „mirre".
Magister Arnoldus heeft van die eykmispelen een
zeer hoge dunk: „Ze stoppen vloeiingen, bevorde-
ren het baren, hebben drie keer zoveel kracht als de
eikeboom en zijn de moeder van alle medicijnen."
Na zoveel goeds kan de kennelijk enthousiast ge-
worden frater uit het Florenshuis dan ook niet nala-
ten, de Nederlandse tekst af te sluiten met een

krachtig neergeschreven Deo gratias (Gode zij
dank), alvorens hij het stuk met (14)74 dateert.

Slot

Ruim een eeuw later, toen Maurits tenslotte er in
slaagde, Deventer voor goed op de Spanjaarden te
veroveren (1591), werd een reeds eerder opgevat
plan tot confiscatie van het kloosterbezit uitge-
voerd. Ook de rijke bibliotheek van het Fraterhuis
ging goeddeels naar de reeds bestaande Stadsbiblio-
theek, waardoor we het handschrift over de eik
aldaar kunnen raadplegen. De inhoud is een bewijs
te meer, hoe zeer de Middeleeuwse mens zijn ge-
neesmiddelen uit de natuur betrok, geheel in tegen-
stelling tot de 20ste-eeuwer die ze doorgaans - syn-
thetisch samengesteld - uit een doosje van een of
andere farmaceutische fabriek haalt. Het heeft heel
lang geduurd voor het zover was en in onze tijd is er
weer een zekere „hang" naar „natuurlijke" ge-
neesmiddelen waar te nemen. Wie gelijk heeft laat
ik in het midden. Maar één ding staat voor mij vast:
de oude kruidkunde was in feite „de moeder van de
botanie". Of zullen we zeggen: de oude kruidkundi-
ge was „de vader van de botanie"?

Adres van de schrijver:
Parkflai 49, 7391 GX Twello.

Tekening: M.J. C. Kohoort
Foto van de auteur
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Nogmaals de stengelloze sleutelbloem en
wilde narcis in Drenthe

door Hans Dekker

Bij het doorbladeren van enkele oudere Natura's
trof ik een vraag van de heer C. Sipkes aan over het
(nog) voorkomen van de stengelloze sleutelbloem
en de wilde narcis in Drenthe. Op grond van een
recent artikel nam hij aan dat beide soorten niet
meer in het wild voorkomen. In het juni-nummer
van Natura '83 schreef de heer G. Abbingh, dat hij
de stengelloze sleutelbloem nog recentelijk op drie
plaatsen had gezien. Helaas trof hij op twee plaat-
sen de soort in 1983 niet meer aan. De wilde narcis
had hij in Drenthe nog nooit gevonden.
Laten we eerst de stengelloze sleutelbloem eens
onder de loep nemen. Sinds 1950 is de soort in vijf
uurhokken in Drenthe gevonden. Over het alge-
meen wordt de soort als inheems beschouwd. Hij
komt voornamelijk in beekdalen voor: langs sloot-
kanten, de voet Van houtwallen en in vochtige bos-
jes. De groeiplaats in Geelbroek bj Ekehaar was
mij ook bekend. In 1984 is de soort hier voor het
laatst, zij het niet-bloeiend, gezien. Hij groeide
langs een grillig kronkelend, helder slootje, in de
schaduw van een eik. Vermoedelijk hebben langs
de sloot veel meer bomen gestaan, getuige de bege-
leidende vegetatie met soorten als bosanemoon,
veelbloemige salomonszegel, speenkruid, dagkoe-
koeksbloem en grote, valeriaan. Deze soorten ko-
men ook voor in een vochtig elzenbosje elders in
Geelbroek. In 1985 kon ik de soort niet meer vin-
den. Volgens velen die dit gebied al v.eel langer

kennen, waren de percelen, slootkanten, bosjes en
houtwallen in Geelbroek vroeger veel rijker aan
kritische plantesoorten dan tegenwoordig. Ook het
aantal broedparen van kritische weidevogels is sterk
verminderd. Dit is voornamelijk het gevolg van di-
verse ontwateringsmaatregelen ten behoeve van de
landbouw. Dwars door dit prachtige reservaat lig-
gen nu allerlei diepe leidingen, welke ook de nog
waardevolle percelen ontwateren. Gelukkig is er
door het Staatsbosbeheer een waterbeheersings-
plan opgesteld, zodat er meer water in het gebied
kan worden vastgehouden. Sommige vegetaties
kunnen zich dan van de verdroging herstellen.
Vooral daar waar de bovenste laag van de bodem
niet door verdroging is gemineraliseerd, zoals bij
sterk venige bodem, kan er relatiefsnel herstel op-
treden. Hopelijk zien we dan veel van de kwetsbare
planten en vogels terug. Helaas is het waterschap
Drentse A bezig met het ontwikkelen van een wa-
itericwantiteitsplan, waarvoor o.m. vuil IJsselmeer-
water door het reservaat zou moeten worden ge-
voerd. Het effect op de vegetatie laat zich raden.
De laatste jaren is de stengelloze sleutelbloem op
nog enkele andere plaatsen waargenomen in het
Drentse A-gebied. In 1985 heb ik de soort zien
fcloeien bij Gasteren. Gelukkig ligt deze vindplaats
in het reservaat, zodat er enige zekerheid over het
voortbestaan is. Ook bij Amen is de stengelloze
sleutelbloem rvog steeds aanwezig.

Stengelloze sleutelbloem Wilde narcis (tek. M. J. C. Kolvoort)
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De wilde narcis komt nog steeds in Drenthe voor,
zij het zeer zeldzaam. In boerentuintjes in het wes-
ten, noord-oosten en het zuid-oosten is de soort
plaatselijk veelvuldig aan te treffen. Soms groeit hij
daar ook in slootkanten. De verspreiding komt
overeen met het gebied waar de soort voornamelijk
vroeger wild is aangetroffen. Vanuit de oorspronke-
lijke groeiplaatsen in de beekdalen werd de wilde
narcis overgebracht naar tuinen en boomgaarden in
de dorpen, waar hij gemakkelijk „verwilderde".
Op enkele plaatsen is de wilde narcis nog echt
„wild", zoals in Zuid-Oost Drenthe. In 1980 werd
ten behoeve van de continuering van een land-
schapsbeheersproject een bezoek gebracht aan een
vochtig bosje in de omgeving van Schoonebeek.
Hier werden enkele honderden exemplaren van de
wilde narcis gevonden. In de vegetatie kwamen ver-
der voor: gewoon nagelkruid, kruipende boter-
bloem, fluitekruid, grote brandnetel, paarse dove-
netel, zevenblad en speenkruid. Deze soorten
wijzen in de richting van het verbond van kleefkruid
en look-zonder-look. Dit verbond komt voor in min
of meer vochtige, bemeste of vervuilde, licht be-
schaduwde zomen van bossen en struwelen gren-
zend aan akkers, grasland, wegen, sloten en derge-
lijke. Het lichte populierenbosje voldoet aan enkele
van deze criteria. Het grenst aan een sloot waarin
mest van een boerenerf infiltreert. Verder is het
bosje omgeven door grasland dat zwaar wordt be-
mest. Al eerder was gemeld dat het aantal narcissen
verminderde ten gevolge van het storten van afval,
infiltratie van meststoffen en het verlagen van het
waterpeil. In het kader van het landschapsbeheers-
project zijn maatregelen getroffen, welke een ver-
dere achteruitgang dienen te verhinderen. Ook in
de rest van Drenthe is de wilde narcis de laatste

jaren nog waargenomen o.m. in het Drentse A-ge-
bied. Opvallend is dat de soort voornamelijk in
beekdalen voorkomt. Zij zou als kensoort van het
borstelgrasverbond kunnen worden gezien (WEST-
HOF en DEN HELD 1969). Volgens WEEDA (mond.
med.) zou de wilde narcis een soort zijn die een
gradiënt in een beekdal aangeeft, bij voorbeeld de
overgang van het borstelgrasverbond naar het bie-
zeknoppen-pijpestrootjes verbond oftewel het
blauwgrasland. Verder komt de wilde narcis voor in
elzenbroekbos en in het beukeneikenbos. In deze
laatste associatie is hij op diverse plekken in Zuid-
Limburg gevonden.
Het is in feite bedroevend dat er zeer kostbare
maatregelen nodig zijn om zeldzame planten en
dieren te behouden. Soms komt het er op neer dat
eertijds gesubsidieerde maatregelen weer met veel
geld ongedaan worden gemaakt. Vaak is het dan al
te laat. Het is te hopen dat de stengelloze sleutel-
bloem en de wilde narcis het redden in ons „omge-
ploegde" landschap.

Adres van de schrijver:
Mortonhof 42,

7908 AP Hoogeveen.
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Landelijke Jongeren

Een insektenkamp in Naarden

In het weekend van 5 tot 7 september was er een
kamp in Naarden, geheel gewijd aan insekten. Het
kamp was georganiseerd door Henk Vallenduuk
(kadercommissie), Henk Schobben (LJ) en Klaas
Kaag (LJ). Op het kamp waren ongeveer 18 mensen
aanwezig: grofweg in te delen in specialisten, gevor-
derden en leken.

Op excursie

Met veel enthousiasme zijn we er twee dagen op uit
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geweest om de insektenwereld te bekijken. Vrij-
dag- en zaterdagavond hebben we o.l.v. Ruud Vis
geprobeerd vlinders te lokken met stroop en een
lamp. Op de stroop kwam alleen een piramidevlin-
der af, maar met de lamp hadden we meer succes.
Vooral 's zaterdags, toen het ook 's nachts nog vrij
warm was, kwamen er heel wat vlinders op het doek
zitten. Heel spectaculair als je dat nog nooit zo
gezien hebt. Zaterdag zijn we naar Crailo gegaan.
Hier splitsten we ons in drie groepen. Een groep
ging naar waterinsekten kijken, een groep ging naar
een weilandje langs de spoorlijn en een groep ging
de hei op. Ondanks het matige weer hebben we toch
nog leuke dingen gezien: wantsen, zweefvliegen,
mieren etc. Alleen de groep die ging hybiën was wat



Verlaten nimfehuid van een libel
(foto: Alfons Vaessen)

teleurgesteld, omdat er weinig leven in de sloten
zat.
Zaterdagavond vertelde Henk Vallenduuk aan de
hand van dia's iets over mieren, aaskevers en spie-
gelkevers.
's Zondags is een groep naar de Botshol bij Abcou-
de gegaan om daar te hybiën. De rest ging weer naar

•de heide bij Crailo. Het weer was beter dan op
zaterdag zodat er meer insekten rondvlogen. Al met
al was het een geslaagd weekend dat zeer voor
herhaling vatbaar is.

moeite hadden met een landelijke insektenwerk-
groep. Hoe zet je het op? Hoe hou je het draaiende?
Wie gaan het doen? Veel vraagtekens dus en weinig
oplossingen.
Vandaar dat we nu via Natura aandacht vragen voor
onze ideeën. Hoe wordt er binnen de KNNV gedacht
over het opzetten van een insektenwerkgroep? In
welke vorm zou dat moeten gebeuren? En is er
überhaupt wel interesse voor of verwachten we
meer belangstelling dan er in werkelijkheid aanwe-
zig is? Wij zouden het graag van u horen.

Insektenwerkgroep

Wij hebben het kamp echter niet georganiseerd
omdat we zaten te springen om een gezellig week-
end. Die hebben we meer dan we aankunnen. De
reden was dat we alle drie geïnteresseerd zijn in
insekten. We vonden het echter een gemis dat er
geen landelijke insektenwerkgroep bij de KNNV is.
Er bestaat wel een vereniging voor insektenstudie,
de Nederlandse Entomologische Vereniging, maar
voor beginners is de drempel om daarheen te stap-
pen vrij hoog. Bovendien wordt er binnen de NEV
vooral aandacht geschonken aan systematiek.
Wat wij voor ogen hadden (en hebben!) is een werk-
groep waar ook beginners gemakkelijk terecht kun-
nen en waar meer oecologisch gericht onderzoek
gedaan wordt. Op welke manier dit verwezenlijkt
zou moeten worden weten we zelf ook nog niet
precies, maar daarover hoopten we op het kamp
van gedachten te kunnen wisselen met de aanwezi-
gen.

Weer een kamp

Ondertussen hebben de Landelijke Jongeren beslo-
ten de organisatie van het volgende insektenkamp
op zich te nemen. Dit zal zijn in juni 1987 en staat
open voor alle KNNV-ers!
Waar het zal plaatsvinden en in welke vorm we het
gieten weten we nog niet. We staan open voor
ideeën en suggesties. Belangstellenden wordt ver-
zocht alvast iets van zich te laten horen, zodat wij
kunnen schatten met hoeveel personen wij onge-
veer rekening moeten houden.

Henk Vallenduuk, Kempenaer 06-06, 8231 VB Lely-
stad, 03200-21013

Henk Schobben, J. de Graeflaan 123, 1181 DM
Amstelveen, 020-435562

Klaas Kaag, F. v. Mierisstraat 64, 1071 RW Amster-
dam, 020-760611

Vraagtekens

Het bleek echter dat veel mensen toch wel wat
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Waarnemingen en reacties van lezers

Reactie op artikel Landelijke Jongeren (pag. 169)

Met belangstelling las ik uw artikel in Natura. In De
Levende Natuur staat nu ook een lang artikel over
het beheer van wegranden in Groningen ten voor-
dele van de wilde flora. Maar dat (blz 170 boven-
aan), een geringe bemesting „de wondklaver en
nachtsilene" zouden begunstigen is toch niet juist.
Alle bemesting geeft nitraatplanten, uitgezonderd
mogelijk zeer voedselarme terreinen in het oosten
van ons land maar in onze duinen geeft het wanver-
houdingen. Daarom worden veel terreinen gemaaid
en het maaisel afgevoerd, vooral denken aan het
laatste. Maar ook betreding kan gunstig zijn voor
teer guichelheil, parnassia e.a.

C. Sipkes

Gierzwaluwen-manieren

Afgelopen zomer hebben we eerst een periode ge-
had van zeer slecht weer. Enkele dagen voordat het
mooie weer begon kreeg P. van Geemert een tele-
foontje van een mevrouw die aan de Rijkshaven in
Numansdorp woont. Ze vertelde dat er een hele-
boel vogels aan de muur van haar huis hingen en ze
vroeg hoe dat kwam en welk soort vogels het waren.
Piet is gaan kijken, samen met A. Verkerk, en ze
zagen tot hungrote'verbazing enige honderden vo-
gels aan de muur hangen. Het was niet moeilijk vast
te stellen'wat voor vogels het waren. Een hele „ko-
lonie" gierzwaluwen hing daar zo maar aan die
muur. De vraag „waarom" was wel iets moeilijker.

Gierzwaluw (tek. M. J. C. Kolvoort)

Inmiddels waren A. van Geemert en ondergeteken-
de ook gearriveerd. Vele suggesties werden gedaan,
waarvan de meest voor de hand liggende wel was,
dat de vogels dekking zochten tegen de regen en de
harde wind die er de hele zaterdag al stond. Zo
spaarden ze energie, want door die slechte weers-
omstandigheden konden za niet foerageren. Wie
heeft deze zomer ook zo iets gezien? Graag verne-
men we dat.

J. Vollaard
(Uit het mededelingenblad van de KNNV-afdeling

Hoeksewaard)

Vertakte bloei wij ze bij de goudsbloem

Dit jaar ontstonden in onze tuin in een tiental bloe-
men van Calendula officinalis afwijkingen in de
bloeiwijze. Het eerste dat rond half juli opviel wa-
ren vergroeningen van het zich kegelvormig verho-
gende centrum van de bloembodem, die normaal
ongeveer vlak is en waar de - bij de goudsbloem
steriele - buisbloempjes staan. De bladachtige ver-
groeningen voelden vlezig aan. Ze eindigden in vio-
let-rood aangelopempunten. Onder de loep beke-
ken bleek dat 'violet-rode gedeelte uit klierharen te
bestaan.
Na een week had zich in het centrum een aantal
kleine ovale bloemknopjes gevormd op steekjes
van '/> tot % cm. Hüri:inhoud bestond uit kleine
lintbloempjes die spoedig verdroogden, maar op de
grens van lint- en buisbloemen, dus daar waar die
elkaar op de gemeenschappelijke bloembodem ont-
moeten, prijkte een aantal bloemen*wan forse ge-
stalte, ook met uitsluitend lihtbloemen. Eén bloem
had een zijwaartse tak ter lengte van 13 cm naast
twee kortere takken. Ze waren ontstaan onder te-
gen de bloembodem aan. Na de bloei bleken alle
afwijkend gevormdteibloemen steriel.
Ik voeg ook nog twee foto's hierbij van soortgelijke
afwijkingen die ik eerder vond bij duifkruid (Sca-
biosa) en bij smalle weegbree (Plantago lanceolata).
De laatste vertoonde ook bloemvergroening.
Volgens de flora van Heimans en Thijsse komt bij
duifkruid een vertakte bloeiwijze nogal eens.voor.
In dezelfde flora staat bij „Afwijkingen" een made-
liefje afgebeeld met hetzelfde verschijnsel, de zoge-
naamde „hen and chickendaisy".

J. Wasser,
Molenhof 11,

5752 RZ Deurne
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Van links naar rechts: een normale
goudsbloem en twee exemplaren
met vertakte bloeiwijze

Duifkruid met vertakte bloeiwijze

Smalle weegbree met bloemver-
groening en, wellicht als reactie
daarop, vertakte bloeiwijze
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Afgebeten bloemknoppen

Na het lezen van de stukjes over afgebeten bloem-
knoppen in Natura juli/augustus 1986, drong het
ineens tot mij door, dat ik daar vroeger ook waarne-
mingen over had gedaan. Hierbij dan enkele waar-
nemingen uit Tynaarlo.
In de struiken en bomen in mijn tuin had ik altijd
veel goudvinken (cf en $). Ik zag niet vaak dat ze
de knoppen wegpikten, maar enkele waarnemingen
wil ik hier melden:
- 1975. 23 februari: 3cf en 3$ goudvinken pikten in

sleedoorn. 31 maart: goudvink pikt in knoppen
krent. Op 13 mei merkte ik dat er maar weinig
bloemen in de krent zaten, er zullen zeker meer
goudvinken bezig geweest zijn.

- 1976. Op 9 april pikken cf en $ goudvink in de
knoppen van de krent, op 18 april dito.

- 1978. Op 17 maart pikken 2cf goudvink knoppen
uit de krent.

- 1979. Vaak zitten goudvinken in de krent, maar
ik heb niet gezien dat ze in knoppen pikten.

Hier houden mijn waarnemingen op, daar ik in 1980
verhuisde naar een serviceflat in Paterswolde.

E.H.H. Clason-Laarman,
Hoofdweg 336,

9765 CR Paterswolde

Over de bessen van de aronskelk

Met interesse lees ik de „feuilleton" van de heer
Van IJzendoorn over de bessen van de aronskelk.
Dat we er nu helemaal achter zijn waag ik te betwij-
felen. Aan het onderzoek heb ik nog enkele nega-
tieve resultaten toe te voegen, waarvoor ik mijn
dagboek citeer: ,,4-8-'83. Bessen van Arummacula-
tum aangeboden aan slakken. Daartoe zijn twee
grote naaktslakken gevangen van de soort Arion
ater rufus. Deze dieren zijn twee dagen zonder
voedsel gevangen gehouden. Daarna zijn bessen
van Arum maculatum aangeboden.
Weliswaar aten de dieren het vruchtvlees doch de
pitten lieten zij onaangetast. Voor de verspreiding
van het zaad van de aronskelk hebben deze grote
slakken geen betekenis. Kleinere soorten slakken
zullen ongetwijfeld nog minder geneigd zijn de pit-
ten te verzwelgen en elders onaangetast uit te schei-
den.
De Zevenaarse schoolbioloog Jan Zwiers heeft eni-
ge huismuizen apart gezet en doen vasten. Maar
desondanks aten ze de aronskelkbessen niet, die ze
als enig voedsel tot hun beschikking kregen, hoewel
zij de bessen wel in de pootjes namen."
Muizen hebben veel goed te maken bij Arum. In de
Bijvanck komt de aronskelk pleksgewijs massaal
voor. Jaar op jaar is te zien hoe de knoppen worden

opengebeten. Daarbij is het te doen om de klomp
rode, onvruchtbare meeldraden die een frisse, ge-
peperde smaak heeft. Zo komt er van vruchtvor-
ming weinig terecht, want de vraat is massaal. De
katten van het kasteel en de bosuil zijn op die ma-
nier de beschermers van de aronskelk!

J.G.J. Frentrop,
Hofweg 7,

6905 A T Oud-Zevenaar

Wie eten de bessen van de aronskelk?

In de eerste week van september zag ik dat een
Turkse tortel (Streptopelia decaocto) de laatste bes-
sen van de aronskelk (Arum maculatum) „plukte"
en opat. De steekjes zijn nu helemaal kaal.

N. Schmidt,
Chopinlaan 49A,

7333 GB Apeldoorn

(De redactie blijft de toezending van nieuwe waarne-
mingen op prijs stellen. Van Hz.)

Aronskelk (tek: Ferry Siemensma)
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Hondskruid (tek: Ferry Siemensma)

Dwergmuizen

In het voortreffelijke artikel van Frans en Han
Bosch over het voedsel van de klapekster op de
Tongerense Heide is o.a. sprake van enkele dwerg-
muizen. Ik was direct zeer benieuwd in welk bio-
toop die dwergmuizen hier konden voorkomen.
Toevallig kwam ik daar deze maand achter. Nu het
ijs op de vennetjes van de Tongerense Heide zo
sterk is dat het zelfs mij kan dragen, kon ik niet
nalaten om op een paar ervan wat „rond te strui-
nen". Plotseling zag ik een klein bruin muisje tussen
de graspollen rennen. Ik kon het vrij gemakkelijk
met een snoekduik te pakken krijgen.
Het muisje was zo klein dat ik nauwelijks voelde dat
ik wat in mijn handen had. Duidelijk viel de klim-
staart op. Binnen een kwartier ving ik er zo nog
twee; voor mij een bewijs dat er nog heel wat dwerg-
muizen in het gras rond de vennetjes en de drassige
plaatsen moeten voorkomen.
Dwergmuizen eten hoofdzakelijk kleinere dieren,
met name insekten. Waarschijnlijk hebt u wel eens
het tennisbalgrote nest (de kraamkamer) van deze
muis in graan- of rietstengels gevonden, 's Winters
bouwen ze een nest dichter bij de grond, waar ze de

nacht doorbrengen. Dwergmuizen zijn dagdieren,
vandaar dat ze ook op het menu van de klapekster
kunnen voorkomen.

Harry van Diepen.
(Uit: Natuurklanken, blad van de KNNV-afdeling

Epel Heerde)

Hondskruid op Walcheren (1986)

Op een warme zaterdag in de maand juni had ik het
plan om eens een fietstocht langs de wegbermen te
maken. Doordat de Provinciale Waterstaat een flo-
ravriendelijk wegbeheer voert, is er langs de wegen
en fietspaden veel te genieten. Het gaat mij dan niet
alleen om de planten maar ook om de vlinders die
op de bloeiende planten afkomen.
Door het langdurig koude voorjaar waren veel plan-
ten traag in hun ontwikkeling. De warmte van de
laatste weken was oorzaak van een versnelde plan-
tengroei.
Zo vond ik langs een slootkant bloeiend muskus-
kaasjeskruid. Jammer, een week later constateerde
ik dat de bloemen waren afgeplukt. Misschien ston-
den ze in een vaas ergens in een kamer te pronken of
waren ze al in een vuilnisbak terecht gekomen.
Ik had het plan via de provinciale weg Serooskerke-
Vrouwenpolder naar de duinen bij Vrouwenpolder
te fietsen, naar de plaats waar de duinen aansluiten
op de Veerse Gat-dam. Op deze plek groeit veel
zeewinde.
Fietsend langs de provinciale weg zag ik in de berm
een felrood gekleurde bloem staan die mijn aan-
dacht trok en me van de fiets deed afstappen.
Aanvankelijk werd mijn aandacht afgeleid door een
fraaie groep vogelwikke. Benieuwd of ik op deze
bloemen dikkopvlindertjes zou aantreffen, ging ik
erheen. Terwijl ik daar rondkeek, viel mijn oog
weer op de rode klaver. Ik liep op de plant toe om
hem van dichtbij te bekijken. Wie schetst mijn ver-
bazing toen ik zag dat het helemaal geen klaver was.
Ik herinnerde mij de plant het vorig jaar gezien te
hebben in de Pyreneeën. Ik kon mijn ogen niet
geloven. De plant hier voor mij was het hondskruid,
Anacamptispyramidalis. Ik heb de bloem nauwkeu-
rig bekeken. De onderlip had drie slippen. De
bloemaar was kegelvormig en de kleur van de bloe-
men hardroze. De plant stond naast een molshoop
tussen heermoes en paardebloemen. De wortelro-
zet was reeds half verdord. Volgens de literatuur is
de plant gevoelig voor konijnenvraat en vorst. Van
konijnenvraat had de plant op deze plaats niet te
vrezen. Wel bevreemdt het mij dat ze de koude
winter van 1985/1986 heeft overleefd.
Ik heb geen idee hoe de plant op deze plek is te-
rechtgekomen. Door een gewijzigd maaibeheer
wordt de berm alleen in aug./sept. gemaaid, wat het
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vestigen van nieuwe planten ten goede komt.
Ik heb van het hondskruid direct een aantal foto's
gemaakt. Toen ik hiermee klaar was heb ik de plant
aan het zicht onttrokken door er wat bladeren van
andere planten omheen te leggen.
Thuis gekomen heb ik de Atlas van de Nederlandse
flora, deel 1, er op nageslagen. De plant komt voor
in één uurhok in Zuid-Limburg. In de duinen is ze
zeer zeldzaam. Daar komt ze voor in drie uurhok-
ken. De volgende dag ben ik naar Henk Mandema-
ker gegaan. Henk is met zijn vrouw de volgende dag
op de door mij aangegeven plek gaan kijken en zij
hebben mijn vondst bevestigd en hiervan bericht
gestuurd aan het Rijksherbarium te Leiden. Drie
dagen later belde Jan van Leerdam op om te vertel-
len dat hij hondskruid had gevonden. Jammer voor
Jan, maar hij was „tweedes". Toch is het aardig dat
twee KNNV-ers onafhankelijk van elkaar de plant
hebben gevonden. Drie weken later ben ik weer

gaan kijken, of de plant er nog stond. Ja hoor, ze
stond er nog en was reeds uitgebloeid. Nu maar
hopen dat we haar het volgend jaar mogen terug-
zien.

Hannie Joziasse
(Uit: De Composiet, blad van de KN NV-afdeling

Walcheren)

Naschrift

M. Hoffmann (Gent) vond in het voorjaar van 1982
„langs de rijksweg tussen Sluiskil en Terneuzen in
Zeeuwsch-Vlaanderen aan de bovenrand van een
sloottalud" ook één exemplaar van Anacamptis py-
ramidalis. Ook hier bestaat het beheer uit jaarlijks
eenmaal in de nazomer maaien en afvoeren van het
maaisel (Gorteria van 1 juni 1983) Redactie.

Van het Hoofdbestuur
Op het moment van schrijven lijkt de V.V. nog ver
vooruit te liggen, maar is reeds voorbij als u dit
stukje onder ogen krijgt. Ik hoop, dat het met me-
dewerking van redactie en drukker gelukt, om u een
beknopt verslag te geven in Natura van december.
Al lang voorbij is de landelijke excursie (7 septem-
ber). Een 40-tal KNNvers wandelden in groepen
(naar onderwerp ingedeeld) een traject over de Ve-
luwe, uitstekend voorbereid door het Gewest IJs-
selstreek. Leest u elders het verslag van de alge-

p meen voorzitter.
Eveneens verleden tijd: de Open Dagen in ons pand
aan de Oude Gracht in Utrecht. Na de presentatie
van de W.M. „Bescherming van vleermuizen" op
24 september in een bomvol huis volgden nog 3

Hdagen, waarop iedereen welkom was. Zo'n honderd
leden en niet-leden kwamen een kijkje nemen. Er
werden diverse artikelen verkocht (o.a. de nieuwe

. stickers en balpennen) en een aantal bezoekers
wordt zeker lid. Er is hard gewerkt om inrichting en
aankleding van alle vertrekken op tijd klaar te krij-

gen* (o.m. de vleermuistentoonstelling op de vide
van de bovenverdieping). Dank daarvoor aan alle
vrijwillige medewerkers. U en ik, wij allemaal,
moeten inderdaad erkentelijk zijn voor de grote
mate van vrije tijd en energie, die door een beperkt
aantal mensen is gestoken in de verwezenlijking van
ons nieuwe centrale punt. Nóg werkt het niet volle-
dig, en nog steeds, en ook daar kunnen we niet
dankbaar genoeg voor zijn, gebeuren eigenlijk alle
landelijke zaken nog in Hoogwoud.
Ook al voorbij is de landelijke natuurstudiedag (op
4 oktober), waar we (nu nog) hooggespannen ver-

wachtingen van hebben en wat een goede dag lijkt
te gaan worden.
De cursus „Van inventarisatie naar toepassing",
die in Gewest Oost van start gaat op 7 oktober doet
dit met rond de veertig deelnemers! Op 5 dinsdag-
avonden wordt door 5 docenten een onderwerp be-
handeld en op de zesde dag wordt, aan de hand van
een regionaal (deze keer Twents) actueel geval,
gezamenlijk bekeken hoe inventarisaties zijn toege-
past en hoe het met de toekomst is gesteld. Het
Gewest Zuid meldde zich al aan om het volgend jaar
deze cursus voor haar gebied te organiseren.
De ontvangen legaten, waarover ik eerder,sprak,
waren groot, n.1. ƒ 10.286,13 en ƒ 12.000,- eir resp.
afkomstig van wijlen Mevrouw C.C. DrosjSaarloos
en de Heer A. Stam. Wij hebben dezenu bestemd
als hulp bij de aanschaf van de computerapparatuur
voor de ledenadministratie.
Overigens is een vereniging als de onze, die met een
toch minimale contributie (gemiddeld ongeveer
ƒ 3,25 per maand-waar vindt U dat?) een. veelheid
aan profijt biedt aan haar leden, natuurlijk zeer
gebaat bij dergelijke legaten of schenkingen. Wen-
sen, die anders niet of moeilijk te realiseren zouden
zijn, kunnen ermee vervuld worden.
Overweegt u een beslissing in deze geest, dan zal
onze penningmeester u zeker willen raden hoe u dat
het beste kunt verwezenlijken! Ook kleinere bedra-
gen dan bovengenoemde twee zijn uiteraard van
harte welkom.

Jan Luit
2e secretaris
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Toespraak van Fop Fockens bij de officiële
opening van Oude Gracht 237

Dames en heren,

,, Zonder hei bureau is de KNSV van thans ondenk-
baar en . . . . onbestaanbaar".
Dat schrijft onze oud-voorzitter Jan Nijkamp in
1978 in het bock „80 jaar KNNV". En hoewel het
hem eerst een utopie leek ijverde hij in de jaren na
de oorlog naar een eigen bureau van de KNNV met
een competente kracht. Het gelukkige toeval wilde
-zo schrijft hij -dat een der toenmalige bestuursle-
den, G. Jansma, in beginsel wel bereid was om die
taak zelf-zij het met grote hulp van zijn vrouw-op
zich te nemen. Zo ontstond in 1953 het Bureau der
KNNV te Hoogwoud: huize Jansma.
En ik herhaal nog eens wat Nijkamp in 81) jaar KNNV
schreef: zonder het bureau is de KNNV van thans
ondenkbaar en . . . . onbestaanbaar.
Voor hen die daarin geïnteresseerd zijn ligt hier een
exemplaar van dat boek ,.80 jaar KNNV" klaar.
Het is voor de laatste generaties hoofdbestuurders
een voortdurend punt van aandacht geweest: Wij
moeten ervoor zorgen dat er tegen de tijd dat de
Jansma's ermee ophouden een vervanging van
,,Hoogwoud" klaar staat.

Wel, weer deed zich een gelukkig toeval voor: onze
eigen Stichting Uitgeverij van de KNNV bood aan
haar moederorganisatie een deel van dit pand aan.
Het is de ruimte waarin we hier staan en de kelders
er onder.
Deze behuizing van het Bureau - zo mooi in het
centrum van het land gelegen - kan onderdak gaan
bieden aan heel wat verenigingsactiviteiten, naast
het bureauwerk.
Bestuursvergaderingen, commissiebijeenkomsten
vinden er al regelmatig plaats. Wij zijn inmiddels
een Veklwinkel begonnen, waar leden - maar ook
anderen - zaken kunnen kopen die ze kunnen ge-
bruiken bij hun natuurstudie. Zoals er vandaag een
happening over vleermuizen is, zal hier in de toe-
komst veel vaker iets dergelijks gebeuren. Kortom,
die nieuwe onderkomen zal zeker het verenigings-
werk stimuleren. Het pand op zichzelf is natuurlijk
ook iets heel moois: een monument van cultuurhis-
torische waarde. Het was eens het onderkomen van
het Zakkendragersgilde.

Nu denken wij binnen onze ..groene" KNNV bij mo-
numenten allereerst aan natuurmonumenten. En in
feite liggen die beide soorten monumenten - cul-
tuurhistorische en natuurhistorische - ook heel
dicht bij elkaar.

Bekend is dat onze Vereniging tot behoud van Na-
tuurmonumenten en onze provinciale landschap-
pen ook een aantal cultuurmonumenten beheren:
zoals gebouwen en molens. Hoe het met het
Utrechts Monumenten Fonds zit, weet ik niet pre-
cies. Misschien bieden ze onder de daken van de
monumenten die ze beheren wel onderdak aan bv.
gierzwaluwen of vleermuizen. Daarmee dus ook
een bijdrage leverend aan de natuurbescherming.
Hier kan - overigens ongewild - wel eens een con-
flict optreden. Bij een grondige restauratie van een
gebouw wil een dak wel eens veel beter worden dan
het de laatste eeuwen was; dus niet meer lekkend en
beter geïsoleerd. Voor vleermuizen schieten er dan
geen gaatjes meer over om in te huizen.

Vandaar dit kleine presentje van de KNNV aan het
Utrechts Monumenten Fonds. Het is een vleermui-
zenkast. Ik heb het verpakt in een zak. want het was
het Zakkendragersgilde dat ons bijeenbracht.
Moge dit huwelijk tussen cultuurhistorie en natuur-
historie vruchtbaar zijn.

Fop Fockens,
algemeen voorzitter
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Opening Oude Gracht 237

Op woensdag 24 september vond
de officiële opening plaats van
het nieuwe kantoor van de KNNV
en de Stichting Uitgeverij. Deze
bijeenkomst was zeer druk be-
zocht. Zo'n 70 mensen zorgden
voor een overvol pand, maar ook
voor een ontspannen en gezellige
sfeer. De foto's op deze 2 pagi-
na's geven u een indruk van deze
geslaagde bijeenkomst-

Bij de foto's:
1. Ir. J. Pfeiffer ontvangt uit han-
den van dr. A. Voüte een klein
geschenk.
2. Erelid M. Kolvoort biedt een
aquarel aan.
3. Er hangt een ontspannen sfeer.
4. Drs. II. van Bohemen over-
handigt het eerste exemplaar van
de WM ..Bescherming van
Vleermuizen" aan drs. C. Kal-
den van het Ministerie van Land-
houw en Visserij.
5. Enkele van de vele medewer-
kers, die dagen in de weer zijn
geweest om alles in kannen en
kruiken te krijgen. V.l.n.r. Wil-
lem Spee. Arjen Boon. Annema-
rie Fondse. Anna Kemp en Al-
fons Vaessen.
ft. F'rof. dr. ir. F. Fockens over-
handigt de vleermuizenkast aan
wethouder drs. W. van Willigen-
burg van Utrecht.
(Foto's: BettieCoops(5)enThijs
Veenstra.)
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Mededelingen

Veldwinkel

Vanaf 1 november is de veldwinkel geopend op:
woensdag, donderdag en vrijdag van 12.30 uur tot
16.30 uur en op zaterdag van 10.30 uur tot 13.30 uur

Oudegracht 237, Utrecht; tel. 030-314797

Van de Algemene Kampeer Commissie:

De Kampnatura met daarin de definitieve aankon-
diging van en de opgaveformulieren voor de (zelf-
verzorgings-)kampen in 1987 verschijnt in
december.
Hier volgt een voorlopige bekendmaking:
Hemelvaartkampen:
27 mei - 31 mei
Lengerich (Teutoburgerwoud)
Ratum (Achterhoek)
Vaarkamp (IJsselmeer en Wad)
Wieringen
Hemelvaart- Pinksterkamp:
28 mei - 8 juni
Orval (Belg. Lotharingen)
Pinksterkampen:
5 juni - 9 juni
Lengerich (Teutoburgerwoud)
Oudelande (Zuid-Beveland)
Ratum (Achterhoek)
Zomerkampen:
15 juni - 29 juni Terschelling
29 juni - 13 juli Bessans I (Vanoise/Savoie)
13 juli - 27 juli Bessans II
27 juli - 10 aug. Bessans III
13 juli - 27 juli Cap Fréhel I (Bretagne)
27 juli - 10 aug. Cap Fréhel II
6 juli - 20 juli Rosedale Abbey (N.-Yorkshire)
Herfstkamp: 17 okt. - 24 okt. Terschelling

Jaargangen Natura

Door herverkrijging zijn bij het bureau KNNV,
Hoogenboomlaan 24, 1718 BJ Hoogwoud enkele
(vrijwel) complete jaargangen van Natura te
verkrijgen. Inlichtingen aldaar.

Naamlijst van de flora van Nederland en België

De afleveringen 5 en 6 van „Gorteria", tijdschrift
voor de floristiek van het Rijksherbarium te Lei-

den, zullen samen een speciale uitgave vormen.
Deze zal in december van dit jaar verschijnen. Ze
staat onder auspiciën van het Rijksherbarium en de
Nationale Plantentuin van België, een unieke ge-
beurtenis in de geschiedenis van de floristiek van
beide landen, en zal de officiële Nederlandstalige
namen (met de bijbehorende wetenschappelijke)
van alle in de flora's van België en Nederland opge-
nomen soorten bevatten.
Deze namen zullen uiteraard worden gebruikt in de
volgende editie van de Flora van Heukels en deel 3
van de Atlas van de Nederlandse Flora, alsmede in
de tweede druk van de Flora van België (De Langhe
c.s.) en in deel 2 van de Nederlandse Oecologische
Flora (Weeda). De beide laatste werken komen
reeds in het voorjaar van 1987 uit.
De speciale uitgave zal ook voor niet-abonné's van
Gorteria verkrijgbaar zij n. Nadere gegevens vindt u
t.z.t. in Natura.

Broedvogels van Luxemburg

Omstreeks de jaarwisseling zal een atlas van de
broedvogels van het Groothertogdom Luxemburg
verschijnen. Het boekwerk zal ongeveer 320 pagi-
na's bevatten, met verspreidingskaartjes van alle
126 broedvogelsoorten. In de begeleidende tekst zal
dieper worden ingegaan op de volgende onderwer-
pen: biotoop, broedbiologie, de dynamiek der po-
pulaties, de trek en beschermingsmaatregelen.
Deze tekst zal drietalig zijn (Frans, Duits en En-
gels).
Er is een speciale voorintekeningsprijs van 780 Lu-
xemburgse of Belgische francs. Na verschijnen kost
het boek 980 francs + porto. Het (Luxemburgse)
postgiro-nummer (CCP) is 51131-12 ten name van
de:
Ligue Luxembourgeoise pour la Protection de la
Nature en des Oiseaux, Botte Postale 709, L-2017
Luxembourg. Tel. 472369.

Jacht op radio-actief besmette trekvogels?

Terwijl de berichten over radio-actief besmet ge-
kweekt voedsel in aantal zijn afgenomen, is er een
toename te constateren in het aantal berichten over
radio-actief besmette vogels, zoogdieren en padde-
stoelen. Daarbij worden soms uitspraken en aanbe-
velingen aangetroffen, die meer bedoeld zijn om de
belangen van bepaalde groepen mensen te dienen,
dan om tegen werkelijke gevaren te waarschuwen.
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Uit: Broedvogels van Luxemburg

Het VVD-2C Kamerlid Blauw maakte het wel bijzon-
der bont, door te pleiten voor totale uitroeiing van
de rotgans. Deze fractiespecialist op het gebied van

natuurbeschermingszaken kiest voor de belangen
van de jacht en de landbouw, zonder zich iets van de
feiten aan te trekken. Zelfs als er van besmetting
sprake zou zijn, dan nog zijn dergelijke dieren niet
gevaarlijk voor anderen. Tenzij men ze als voedsel
zou gebruiken, hetgeen dus wil zeggen dat de jacht
in dat geval beter gestopt kan worden. Angst voor
de uitwerpselen is onzinnig, als niet het voedsel zelf
besmet is. Tot geruime tijd na de ramp verbleven de
rotganzen in ons land en waarschijnlijk zullen ze
hun leven lang niet dicht in de buurt van Tsjernobyl
komen. De zogenaamde angst voor de concurren-
tiepositie van de Nederlandse landbouw is ridicuul
als men bedenkt dat miljoenen Oost-Europese trek-
vogels op deze wijze geheel Europa, Afrika en een
groot deel van Azië zouden moeten besmetten. De
Stichting Kritisch Faunabeheer maakt zich veel zor-
gen over het komende jachtseizoen. Gevreesd moet
worden, dat in kringen van jagers en landbouwers
de roep om veel ruimere bejagingsmogelijkheiden
luid zal klinken. Eenden, zwanen en vooral ganzen,
waaronder volledig beschermde soorten, zullen in
hun ogen een bedreiging voor de volksgezondheid
en de landbouwinkomsten zijn. Van de zangvogels
zal waarschijnlijk de spreeuw het moeten ontgel-
den.

Verhoogde radio-activiteit is overal aantoonbaar en
laat zich niet vernietigen. Het is te hopen dat de
hetze tegen met radio-actieve stoffen besmette
diersoorten in de kiem gesmoord zal worden.

Stichting Kritisch Faunabeheer

IVN in Drenthe gaat niet op „boletenjacht".

Het ivN-district is niet van plan mee te doen aan de
paddestoelenplukactie van een bioloog uit Deven-
ter. In tegenstelling tot wat beweerd werd, heeft het
IVN in Drenthe zich ook nimmer bereid verklaard
tot boleten plukken.
Noch het districtsbestuur, noch de provinciaal con-
sulent natuur- en milieu-educatie, noch het lande-
lijk ivN-bureau zijn hiervoor ooit benaderd.
Het IVN in Drenthe wijst het plan tot massaal pluk-
ken en vernietigen van paddestoelen (vooral bole-
ten) af. Het biedt geen oplossing voor het probleem
van de radio-activiteit. Plukken en afvoeren is niet
meer dan een halfslachtige symptoom-bestrijding,
en leidt tot méér schade aan de bossen.
Het beste is om de paddestoelen daar te laten waar
ze groeien. Het eten van paddestoelen uit de bossen
wordt wel afgeraden. Een oplossing voor het pro-
bleem van radio-actieve straling ligt niet bij een
„heksenjacht" op paddestoelen, aldus het IVN.
Daarvoor moet men bij de bronnen van de straling
zijn.
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Boekbesprekingen

In de door het Rijksinstituut voor Na-
tuurbeheer uitgegeven reeks „Natuur-
beheer in Nederland" verschenen een
nieuw deel en een herziene druk van
een eerder uitgeven deel:
• Levensgemeenschappen, Uitg.

Pudoc- Wageningen, 1984, 391
blz., 15,5 x 23 cm, ill. Prijs
ƒ 56,25.

• • Dieren, Uitg. Pudoc-Wagenin-
gen, 1983,433 blz., 15,5 x 23 cm,
ill. Prijs ƒ 62,-.

• LEVENSGEMEENSCHAPPEN,
waarvan thans de 2e herziene druk
voor ons ligt, is een gedegen boek,
waarin deskundigen een aantal le-
vensgemeenschappen en de moge-
lijkheden voor een optimaal beheer
beschrijven. Ook al, omdat het begrip
„levensgemeenschap" niet altijd even
strict gehanteerd wordt (verschillende
van de besproken landschapseenhe-
den omvatten meer dan één levensge-
meenschap!), geeft de titel van de
reeks veel duidelijker aan waar het hier
om gaat: natuurbeheer.
Dit boek maakt ons nog eens duidelijk,
dat veel waardevolle „natuur-terrei-
nen in feite uit oude cultuurgrond be-
staan.
Instandhouding betekent dan vaak in-
voering van de oude cultuurtechniek of
een equivalent daarvan. Soms is dit
i.v.m. kostenoverwegingen of het ont-
breken van de nodige kennis/vaardig-
heden niet mogelijk en moet naar een
aanvaardbaar compromis gestreefd
worden.
Een enkele maal gaan de schrijvers,
medewerkersvan het RIN of specialis-
ten van elders, hierbij iets te ver. Dit
geldt bijvoorbeeld t.a.v. het hoofdstuk
waarin de instandhouding van
onkruidakkers aan de orde komt. Het
alternatief dat voor het beproefde,
doch al sinds eeuwen niet meer in ons
land gepraktiseerde drieslagstelsel
(graan-hakvruchten-braak), wordt op-
gevoerd (2 jr. graan en 2 jr. braak) lijkt
mij minder geslaagd. Het hakvrucht-
jaar is over het algemeen belangrijk om
de onkruiden van ruderale terreinen te
weren. Meer informatie over de keuze
van het gewas en van de vruchtwisse-
ling - gerelateerd met de grondsoort! -
lijkt op zijn plaats.
Een en ander neemt niet weg, dat Na-

tuurbeheer in Nederland een waarde-
vol boek is, zowel voor eenieder die bij
het terreinbeheer betrokken is, als
voor hen die belang stellen in het ont-
staan en de aard van onze levensge-
meenschappen.

Piet den Duik

• • Dieren vormt het tweede deel uit
deze reeks. Na enige zeer informatieve
hoofdstukken over de ecologische
achtergronden van onze fauna en de
jacht volgen zes hoofdstukken over
vogels, reptielen, amfibieën, vissen en
ongewervelde dieren. Bij iedere be-
handelde soort of groep komen ver-
spreiding, biotoop, voedsel, en diverse
aspecten van bedreiging en beheer
aan de orde.
Hoewel natuurbeheer strikt genomen
ecosysteembeheer zou moeten zijn,
omdat alleen bij het voortbestaan van
het gehele ecosysteem het voortbe-
staan van soorten gewaarborgd is, be-
perkt dit boek zich om praktische re-
denen tot diersoorten, resp.
soortbeheer.
Wel werd bij de keuze van de te behan-
delen diersoorten gelet op de positieve
of negatieve betekenis van een dier(-
groep) voor het beheer van reservaten,
of de betekenis als indicator van be-
paalde milieu-omstandigheden.
Getoetst aan de door de samenstellers
(medewerkers van het RIN en diverse
specialisten) gehanteerde criteria
roept de aan bepaalde dieren of
diergroepen toebedeelde ruimte toch
vragen op. Aan de vogels worden
maar liefst 175 blz. besteed, aan alle
ongewervelden samen slechts 70 blz.
Aan de knobbelzwaan en kleine zwaan
worden 9 blz. gewijd, terwijl er tegelijk
niets vermeld wordt over soorten als
paapje, grauwe klauwier en orto-
laan . . . Vermoedelijk hangen deze
(wan-)verhoudingen ondermeer sa-
men met de stand van het onderzoek,
c.q. de aanwezige kennis en de mate
waarin bepaalde diersoorten en -groe-
pen bij de onderzoekers en het natuur-
beheer in de belangstelling staan.
Het boek in zijn totaliteit geeft een
goed beeld van de stand van zaken
met betrekking tot de betekenis, be-
dreiging, behoud en beheer van de Ne-
derlandse fauna. Natuurbeheerders,
veldbiologen en geïnteresseerde na-

tuurliefhebbers vinden in dit boek een
schat aan informatie. Het is dan ook te
hopen, dat de toch wel wat gepeperde
prijs een ruime verspreiding niet in de
weg zal staan.

Jan Marbus

Derbsch, H. en Schmitt, J. A., met me-
dewerking van G. Grosz en
W. Honczek.
Atlas der Pilze des Saarlandes. Teil
1: Verbreitung und Gefahrdung. Aus
Natur und Landschaft im Saarland,
Sonderband 2. Eigenverlag der Delat-
tinia, Fachrichtung Biogeographie,
Universitat des Saarlandes, 6600
Saarbrücken 11, BRD. ISSN: 0344-
645 x; 536 pagina's; prijs DM 30.-; for-
maat 38 x 29,5 cm.
De kern van dit werk wordt gevormd
door 2183 verspreidingskaartjes van
Agaricales, Boletales, Russulales,
Aphyllophorales, Tremellales, Gast-
eromycetes, Ascomycetes, Myxo-
mycetes en enkele Uredinales en
Ustilaginales. Het quadrantenstelsel
is ontleend aan de topografische kaart
TK 25 van de BRD. Het werk bevat een
gekleurde reliëfkaart, een eveneens
gekleurde geologische kaart, een
kaart van de bosbedekking, alsmede
een aantal kaarten van klimaatfacto-
ren. Helaas zijn deze kaarten niet van
een met de verspreidingskaartjes cor-
responderend quadrantennet voor-
zien. Op de bosbedekkingskaart ont-
breken zelfs de topografische
grenzen. Het boek bevat een litera-
tuurlijst met 244 referenties, een index
met de Duitse en een met de Latijnse
namen. Er is een „rode" lijst van soor-
ten, die op de een of andere manier
gevaar lopen te verdwijnen. In een an-
dere lijst wordt voor elk geslacht aan-
gegeven welk percentage soorten ge-
vaar loopt. Het is beangstigend te
lezen, dat in Saarland bijna de helft van
alle daar gevonden paddestoelsoorten
achteruit gaat. De auteurs zijn van me-
ning dat biotoopveranderingen de
voornaamste oorzaak zijn van die
achteruitgang. Verzamelen voor de
consumptie wordt als medeoorzaak
genoemd bij soorten zoals Boletus
edulis, Cantharellus cibarius, etc. Bij
de bespreking van de verschillende
oorzaken geven zij aan wat men zou
kunnen doen om de teruggang tegen

282



te gaan. De betrouwbaarheid en de
meer of mindere volledigheid van de
gepresenteerde resultaten worden kri-
tisch bekeken. De begrippen frequen-
tie, abundantie, sociabiliteit en fructifi-
catiekalender, en het optreden in de
tijd, worden nader gedefinieerd, om-
dat ze de basis vormen voor de rode
lijst. Ze zullen echter pas samen met
oecologische, phyto- en mycosociolo-
gische gegevens voor iedere soort af-
zonderlijk vermeld worden in het spoe-
dig te verschijnen, bijbehorende deel 2
van de atlas.
Voor natuurliefhebbers, die belang-
stelling hebben voor wat er in ons mi-
lieu plaats vindt, is dit een interessant
en ongetwijfeld ook nuttig boek, dat
als voorbeeld, aanvulling en vergelij-
king kan dienen bij ander milieuonder-
zoek hier te lande.

dr. G. A. de Vries

De Krammer. Verslag van ornithologi-
sche waarnemingen aan de zuidkust
van Oost-Flakkee, door J. A. Everaers,
56 pag., 14,5 x 20,5 cm.
Uitgave van de Vereniging voor Na-
tuur- en Landschapsbescherming
Goeree Overflakkee. Te bestellen door
overmaking van ƒ 10,-, onder vermel-
ding van „Krammerboekje", op giro-
nummer 29 40 138 t.n.v. de Penning-
meester van bovengenoemde vereni-
ging, Wittestraat 16, Ouddorp, Z.-H.
Afgehaald kost het ƒ 7,50; tel. 01874-
2049.

Over het Krammer/Volkerak is, in ver-
gelijking met andere delen van het del-
tagebied, weinig gepubliceerd. In de
nabije toekomst zal het Krammer/Vol-
kerak worden afgesloten van zee door
middel van de Philipsdam en dan zal er
stellig meer belangstelling ontstaan
voor het vogelleven van dit water vóór
de afsluiting. Everaers maakte een ver-
slag van zijn aantekeningen van vogel-
waarnemingen over een groot aantal
jaren langs de zuidkust van Oost-Flak-
kee. Hij bezocht dit gebied in de on-
derzoeksperiode naar schatting ruim
duizend maal. Als watervogelgebied is
het voor een kleine tiental vogelsoor-
ten (waaronder bergeend, smient,
steenloper, riet- en rotgans) van inter-
nationaal belang. Er zijn hier ontstel-
lend veel bedreigingen voor de vogel-
wereld geconstateerd. Sommige zijn
(of lijken) onvermijdelijk, zoals hogere
waterstanden, dijkverhogingen en
hoogspanningsmasten. Maar het ver-
wijderen van aanspoelsel („veek")
langs de buitendijken in de broedtijd

(waardoor ook nesten worden „opge-
ruimd"), het onnodig verstoren van
duizenden overtijende vogels door
laag vliegende sportvliegtuigen, de
onrust die wordt veroorzaakt door zee-
kraalsnijders, pierenstekers en wind-
surfers, de ochtendjacht op ganzen;
dat zijn alle activiteiten die in zo'n rijk
vogelgebied niet moesten worden be-
dreven, evenmin als in andere natuur-
gebieden. Eindconclusie: een lezens-
waardig boekje.

A. L. J. van Uzendoorn

„Wilde planten van Utrecht"
Dit boek over de wilde planten van
Utrecht, zoals in de vorige Natura uit-
gebreid besproken, heeft van de pers
een goede ontvangst gekregen. Dat is
ook geheel terecht want het is een zeer
aantrekkelijk uitgevoerde uitgave met
119 in kleur afgebeelde planten, met
gegevens over het voorkomen in
Utrecht en de wijze van het meest ge-
wenste beheer t.b.v. het behoud van
de betreffende soorten. De provincie
Utrecht gaf dit boek met een omvang
van 175 pagina's uit in samenwerking
met de Vereniging tot behoud van Na-
tuurmomumenten en de Stichting Uit-
geverij KNNV. De moeite van het be-
stellen waard. Het is te bestellen door
overmaking van ƒ 19,50 (leden) en
ƒ22,50 (niet-leden) op giro 13028
t.n.v. Bureau KNNV te Hoogwoud.

Hein van Bohemen

Over de verspreiding, de uitbreiding
en de oecologie van Boettgerilla
pallens Simroth, 1912 in België door
J. J. de Wilde, J. L. van Goethem en R.
Marquet. Studiedocument nr. 12 van
het KBIN, Brussel, 1983.
Over de verspreiding in België van
de naaktslakken van het genus De-
roceras Rafinesque, 1820 (Mollus-
ca, Gastropoda, Agriolimacidae)
door J. L. van Goethem, J. J. de Wilde
en R. Marquet. Studiedocument nr. 14
van het KBIN, Brussel, 1984.
Lijst van de recente niet-mariene
mollusken van België door J. L van
Goethem, Studiedocument nr. 16 van
het KBIN, Brussel, 1984.
In studiedocument nr. 12 wordt aan de
hand van een aantal kaarten de ver-
spreiding en de uitbreiding van Boett-

gerilla pallens (de wormnaaktslak) in
België weergegeven en besproken.
Naast een korte beschrijving van deze
naaktslak worden een aantal tot nu toe
niet gepubliceerde oecologische ge-
gevens over de soort vermeld.
In studiedocument 14 wordt de huidi-
ge verspreiding (toestand december
1983) van de betreffende naaktslakken
vergeleken met de situatie in decem-
ber 1971. Tevens worden naast een
korte beschrijving van de vier soorten
tot nu toe niet gepubliceerde gege-
vens over de oecologie van deze soor-
ten vermeld.
Studiedocument 16 is een up to date
soortenlijst van de recente land-, zoet-
water- en brakwatermollusken van
België. Het geheel is gecompleteerd
met een groot aantal kritische kantte-
keningen bij de gegevens van een deel
van de soorten.
Deze publicaties zijn te koop bij het
Vermogen van het Koninklijk Belgisch
Instituut voor Natuurwetenschappen;
Vautierstraat 29, B-1040 Brussel, te-
gen de prijs van respectievelijk 60 F,
60 F en 40 F. Bestellingen worden uit-
gevoerd na storting op P.R. nr. 000-
0091681 -16 van het Vermogen van het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Na-
tuurwetenschappen. De verzendkos-
ten bedragen 20 F (40 F voor de drie
publicaties samen).

A. M. M. Barelds-van Breemen

Spreeuw (tek: M. J. C. Kolvoort)

283



Agenda
In deze rubriek worden korte me-
dedelingen opgenomen over
kampen, excursies, tentoonstel-
lingen en dergelijke voor KNNV-
ers wetenswaardige zaken.
Mocht u een evenement via deze
rubriek aan willen kondigen,
stuur dan tijdig bericht aan de
redactie.

„Mineralen, nader bekeken"
van 25 oktober 1986 tot 12 ja-
nuari 1987 in het Natuurmuseum
Groningen, Sint Walburgstraat 9,
Groningen.
Open di. t/m vr. 10.00 -1700 uur;
za. en zo. 14.00 - 17.00 uur; (1e
Kerstdag en Nieuwjaarsdag ge-
sloten).

Voor de derde maal richt de leef-
milieudienst van de Stad Maas-
eik een milieuvierdaagse in.
Deze gaat door van 28 novem-
ber tot en met 14 december
1986 in het Cultureel Centrum te
Neeroeteren (België).
Voor meer informatie kan je
steeds terecht bij de leefmilieu-
dienst (011/863712)

Marterdag. De Vereniging voor
Zoogdierkunde en Zoogdierbe-
scherming organiseert een dag
met lezingen over klein en grote
marterachtigen in Nederland:
van otter tot wezel. Zaterdag 24
januari 1987, 10.00 - 16.30 uur.
Plaats: CSB-gebouw, Kromme
Nieuwe Gracht 39, Utrecht. Infor-
matie: VZZ, Spruitenbosstr. 10,
2012 LK Haarlem.

Comparative Ecology of the Hou-
se Sparrow Passer domesticus in
Rural, Suburban and Urban Situa-
tuions, door C.J. Heij. Proefschrift.
Alblasserdam 1985.
De auteur onderzocht populaties van
de huismus in een landelijk gebied, in
buitenwijken en in het stadscentrum
van Rotterdam. In het stedelijke ge-
bied is het broedsucces het laagst.
Dat komt doordat daar in het broed-
seizoen te weinig insekten zijn. Ver-
moedelijk komt dat door de geringe
variatie in de beplanting. In buiten-
wijken zijn huismussen het succes-
volst: in dat milieu kunnen ze opti-
maal functioneren. Na een algemene
inleiding worden in dit geschrift
achtereenvolgens de studiegebie-
den en gebruikte methoden be-
schreven. Daarna volgen hoofdstuk-
ken over de samenstelling van de
populatie, over overleving en sterfte
en over de huismus in de drie boven-
genoemde (rurale, suburbane en ur-
bare) leefgebieden.
Twee stellingen vallen bij het doorle-
zen bijzonder op: „Zonder her-
opvoeding van de mens valt de huis-
mus niet te bestrijden" en
„Hondenbezitters die reclamebood-
schappen volgen en hun honden
„alles geven wat ze nodig hebben",
dragen voor een niet onbelangrijk
deel bij aan de „broodnodige varia-
tie" in het voedsel van de huismus.
Dit leidt niet tot de conclusie dat er

meer honden in de stad moeten ko-
men"
Voor geïnteresseerden is vermoede-
lijk nog wel een exemplaara/ 15,-te
verkrijgen bij dr. C.J. Hey, Adr. van
der Doesstraat 54, 3054 EG Rotter-
dam.

T. Latheis

Handbuch der Reptilien und Am-
phibien Europas Echsen III (Po-
darcis) Uitgegeven door Wolfgang
Böhme 1986, AUU\-Verlag Wiesba-
den 434 pagina's; ISBN 3-89104-
001-6; prijs: DM 216, bij inschrijving:
DM 184.

In dit tweede deel van de tweede
band worden de muurhagedissen
van het genus Podarcis behandeld.
Het eerste deel had betrekking op de
hagedissen van het genus Lacerta
en de eerste band bevat de andere
genera van de Lacertidae. Hierin ko-
men tevens aan de orde de Gekkoni-
dae Agamidae, Chamaeleonidae,
Anguidae, Amphisbaenidae en Scin-
cidae. Een speciaal supplement be-
vat de bedreigde amfibieën en rep-
tielen van Europa. Het onderhavige
tweede deel begint met een sleutel
voor de genera. Daarna worden de
individuele soorten door diverse au-
teurs uitvoerig behandeld aan de
hand van een aantal vaste criteria:
diagnose, beschrijving met meestal
een zeer fraaie tekening van Alfredo
Salvador, verspreiding met versprei-
dingskaartjes, variabiliteit, oecolo-
gie, gedrag en een literatuurlijst.

Arie de Graaf

Spe kzwoerdzwa m
(foto: Alfons Vaessen)
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Ledenadvertenties

AANGEBODEN

Insektenkastjes (25 van 30 x 40 cm en 2 van 36 x 45 cm), ƒ 20,- p.st. (grotendeels gevuld met kevers); 3 spanplanken
voor vlinders, samen ƒ 15,-; Leitz-Wetzlar microscoop, begin 20e eeuw, 3 obj. + ol. imm., 3 oc, kruistafel, opberg-
kastje, ƒ 600,-; Tierwelt Deutschlands (Dahl), dl. 6 (Agromycidae), dl. 20 (Syrphidae, Conopidae), Alg. dl. (Diptera), dl.
26 (div. dipt. fam.), dl. 38 (Fungivoridae), samen ingebonden ƒ 80,-; Harz, Geradflügler oder Orthopteren (Tierwelt
Dtschl.) ƒ 50,-; Catalogue des Coléoptères de Belgique (100, Scolotidae en 101, Platypodidae), ƒ 15,-; Lindner, die
Fliegen, Lieferung 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, samen ƒ 80,-; Séguy, Diptères syrphides de
l'Europe Occidentale (ingeb.) ƒ 80,-; V. Dongen-Geilenkirchen, Zoölogie, ƒ 15,-; Moorehead, Darwin en de Beagle,
ƒ 15,-; Hagberg, Linnaeus, ƒ 10,-; V. Heyden, Entomologische Reise nach dem südlichen Spanien (1870), ƒ 20,-;
Franssen, De bonekever, ƒ 15,-; Jillies, Wir beobachten und zuchten Insekten, ƒ 10,-; Heimans-Thijsse, In sloot en
plas (9e dr.), ƒ 15,-; Hertwig, Lehrbuch der Zoölogie (1905), ƒ 25,-; Krediet, Zoogdierintersexualiteit, ƒ 10,-; Garms,
Planten en Dieren van Europa, ƒ 20,-; Du Porte, Insect Morphology, ƒ 15,-; Jordan, Het Leven van de dieren in het
water, ƒ 20,-; Tijdschr. Mikrokosmos, 50e jrg. (1961), ingeb. ƒ 10,-; Zach, Histologie für Jedermann, ƒ 10,-; Dam,
Jagen ƒ 10,-; Darlington, Pant galls, ƒ 10,-; Stehli-Fischer, Planten verzamelen, ƒ 5,-; Innes, The complete Aquarium
Book, ƒ 10,-; Smits van Burgst, Nuttige en schadelijke insecten (1907), ƒ 15,-; Munro, British bark beetles, ƒ 10,-;
Grobl, Histologische Technik, ƒ 10,-; Dijkgraaf-Vonk, Verg. dierphysiologie, dl. I, ƒ 15,-. Uitsl. schriftelijke reacties aan
A. J. Burgemeestre, Verdilaan 29, 4837 CL Breda.

Wilde planten deel 1 -2-3 van prof. Westhoff uitgave vereniging tot behoud van natuurmonumenten, samen ƒ 100- ev.
ook andere boeken t.k. Tel. 013-369109 (18.00-19.00).

Tinbergen, Spieden en speuren in de vrije natuur ƒ 25,-; Hana, Van dier en plant, water en land ƒ 30,-; Van Eeden,
Onkruid. Botanische wandelingen, 1896 ƒ 80,-; Blöte-Obbes, De geurende kruidhof ƒ 65,-; Migula, Die Laubmose
ƒ 25,-; id., Die Flechten ƒ 25,-; Strijbos, Waar de stilte spreekt ƒ 25,-; id., Al zwervende vergaar ik ƒ 25,-; Hegi,
Alpenflora ƒ 35,-; Schröter, Taschenflora Alpenwanderers ƒ 35,-; Thijsse, Vogelzang, 1938 ƒ 15,-; id. Omgang met
planten, 1e dr. 1909 ƒ 95,-; Feekes, Ontwikkeling natuurlijke vegetatie Wieringermeerpolder ƒ 35,-; Adriani, Sur la
phytosociologie, la synébologie et Ie bilan d'eau de halophytes ƒ 70,-; Van Baren, Düne und Moor bei Vogelenzang
ƒ 30,-; Jeswiet, Entwicklungsgeschichte der Flora der höllandischen Dünen ƒ 40,-; Hagberg, Linnaeus, de bloemen-
koning ƒ 25,-; De Jong, IJssel en Berkel Flora, In het voetspoor van David de Gorter ƒ 65,-; Koster, Natuurmonumen-
ten van Nederland, 2 dln. ƒ 50,-; Dorsman, Langs strand en dijken ƒ 20,-; Gremmen en Kremers, Flora Waddenei-
landen ƒ 30,-; Landwehr, Atlas Nederl. grassen ƒ 50,-; Mededelingen Ned. Mycol. Vereniging 2-30 (ontbr. nr. 22)
1910-1952 ƒ 300,-; Vegetatie en fauna van Goeree (Rivon 1961) ƒ 30,-; Landwehr, Wilde orchideeën, 2 dln. ƒ 50,-;
Prismakijker „Aus Jena" 7 x 50 W, Zeiss-Jenoptem. In tas ƒ 300,-. Tel. 023-256373.

NOVOFLEX 400 mm-lens met schouder- of borststatief, met balgapparaat, snelschietobjectief. Prijs ƒ 1200,-. In niet -
originele koffer. Tel. 04104-93786.

Dr. W. D. Margadant en dr. H. J. During: Beknopte flora van Nederlandse Blad- en Levermossen. (Uitg. KNNV
Natuurhist. Bib. nr. 28). Nooit gebruikt! ƒ 35,-. Ignat Martens, 05700-37657.

Wilde orchideeën v. Landwehr 2 delen s. ƒ 50,-; Planten en hun naam d. H. Kleyn ƒ 40,-; Mossenatlas v. J. Landwehr.,
ƒ 40,-; Op de grens van zout en zoet d. J. van de Kam ƒ 25,-; Het Naardermeer d. J. P. Thijsse Heruitgave ƒ 20,-; De
Waddenzee ƒ 40,-; Elseviers Bomengids ƒ 27,-; Paddestoelenboek 3e dr. Cool en Van der Lek ƒ 20,-; Kortenhoef
Veldbiologische studie•ƒ-15,-; Vogelzang d. J. P. Thijsse ƒ 20,-. Portokosten v. koper. Tel. 035-44973.

GEVRAAGD

Opbergdozen voor insekten, zo mogelijk met kast. Natuurmuseum Groningen, Sint Walburgstraat 9, 9712 HX
Groningen, tel. 050-134737, t.a.v. G. de Vries.
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Nieuws van de stichting uitgeverij KNNV

door Hein van Bohemen

WM nr. 175 Winterswijk, geologie deel 1: „Inlei-
ding tot de geologie van Winterswijk," door W.
Peletier en H. G. Kolstee.

De gemeente Winterswijk neemt wat betreft de
geologie een unieke plaats in ons land in. Nergens
anders komen zoveel verschillende geologische
formaties aan of dichtbij het oppervlak als juist hier.
Vanouds heeft deze bijzondere situatie de belang-
stelling van geologen, beroeps zowel als amateurs,
getrokken. In deze publicatie geven de auteurs een
heldere inleiding over hun eigen ervaringen en een
uiterst leesbare samenvatting uit de zeer omvang-
rijke literatuur. De uitgave is rijk geïllustreerd met
foto's en tekeningen. U kunt in het bezit komen van
deze uitgave door overmaking van ƒ 16,75 (leden)
of ƒ 20 (niet-leden) op giro 130.28 t.n.v. Bureau
KNNV te Hoogwoud.

WM nr. 176 „Bescherming van Vleermuizen",
door Dr. A. M. Voüte en P. H. C. Lina.
Deze uitgave geeft een overzicht van de huidige
situatie rond de Nederlandse vleermuisbescher-
ming. Hierbij is de nadruk gelegd op de praktijk van
de bescherming en de maatregelen die door over-
heid en particulieren in het belang van onze in-
heemse vleermuizen genomen kunnen worden. De
theoretische achtergronden van deze maatregelen

worden slechts globaal behandeld. Na enige korte
inleidende hoofdstukken over wettelijke bescher-
ming, internationale bescherming, voorlichting en
educatie en organisatie van de ambtelijke vleer-
muisbescherming wordt veel aandacht besteed
aan de bescherming van winter- en zomerverblij-
ven. Ook het gebruik van vleermuiskasten en on-
derzoek t.b.v. de bescherming worden uitvoerig
behandeld. In het belang van bescherming en on-
derzoek wordt kort ingegaan op de regeling die
twee grote nationale zoölogische collecties te Lei-
den en Amsterdam in staat stelt maximaal profijt te
hebben van dood gevonden vleermuizen. Verder
wordt aangegeven op welke wijze men in contact
kan komen met vleermuisdeskundigen en organi-
saties die zich met de bescherming van vleermui-
zen bezighouden. Het boekje is te bestellen door
overmaking van ƒ 10 (leden) of ƒ 12,50 (niet-leden)
op giro 130.28 t.n.v. Bureau KNNV te Hoogwoud.

WM nr. 177 „De smalbladige fonteinkruidsoor-
ten; herkenning en oecologie", door R. J. van Wijk
en P. J. M. Verbeek.
In deze uitgave wordt een weinig bekende groep
van plantesoorten op uitstekende wijze behan-
deld. Het is een praktische leidraad voor het op
naam brengen van levend materiaal van de smal-
bladige fonteinkruidsoorten.

NNO

'artair en Tertiair Jura (Lias)

Trias (Muschelkalk)

Trias (Bontzandsteen)

Fig. 7. Geologisch profiel over Plantengaarde van zzw naar nno langs de lijn AB op fig. 2 {naar H.M. Harsveldt/M.
van den Bosch uit Gonggrijp, 1983).
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Onderwerpen die uitgebreid besproken worden
zijn: bouw van de plant, vegetatieve overleving,
verspreiding, oecologie en slootbeheer. Voorts
wordt een hoofdstukje aan eutrofiëring gewijd. Er

zijn 14 pagina's met lijntekeningen van de soorten
die besproken worden opgenomen.
De prijs van deze Wet. Med. is ƒ 10 (leden) of
ƒ 12,50 (niet-leden).

Tig. 2I. Hnuwtekcning vlcermuiskiist modcl-Kiildc

WM nr. 178 „Winterswijk, de Trias-periode;
Geologie, mineralen en fossielen" door H. Oos-
terink.
Deze wetenschappelijke mededeling beoogt een
handleiding te zijn bij het verzamelen, en determi-
neren van mineralen en fossielen. Ook wil het dui-
delijk maken wat er in geologisch opzicht in Win-
terswijk in dit opzicht te ontdekken valt. De Trias-
periode wordt uitgebreid besproken. De Muschel-
kalkgroeven in de buurt van Winterswijk worden
gedetailleerd beschreven, zowel horizontaal als
stratigrafisch. Wie een mineralen- en/en fossielen-
verzameling uit de Muschelkalk wil aanleggen
vindt in dit boekje een aantal aanwijzingen. Het
geheel (130 pagina's) wordt afgesloten met een
verklarende woordenlijst en een literatuur over-
zicht.

De prijs is momenteel nog niet bekend. Meer hier-
over in een volgende Natura.

Uitverkocht: Boek nr. 32a: Zweefvliegen in kleur.
WM 150: Mineerders van bomen, struiken en krui-
den en WM 174: Veranderingen in de wilde flora;
Flora van Doetinchem.

De Strandwerkgemeenschap bundelt de activiteiten van de KNNV en de Jeugdbonden voor Natuurstudie op het gebied van de
Nederlandse zeekust en de aangrenzende terreinen en brakke wateren. Tijdschrift „Het Zeepaard" (5 a 6 maal per jaar).
Penn./adm. P. J. Vos, Munnikenstraat 43, 2315 KV Leiden; tel. 071-124990 (alleen overdag op werkdagen).

De Bryologische en Lichenologische Werkgroep richt zich op de speciale studie van de mossenflora; er is een afzonderlijke sectie
voor de studie van lichenen. Orgaan: „Lindbergia" en „Buxbaumiella". Secretariaat: P. Hovenkamp, Eiberoord 3, 2317 XL Leiden, tel.
071-212345.

SOVON (Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland) organiseert grootschalige landelijke onderzoeken om voor- en
achteruitgang van vogelsoorten in verscheidenheid en aantallen te kunnen volgen ondermeer ten behoeve van natuurbescherming. Zij
bevordert samenwerking op alle gebied van vogelstudie en onderhoudt contact met KNNV- en andere vogelwerkgroepen in den lande.
Jaarlijks: het Verslag Vogelstudie met een overzicht van activiteiten en verschenen artikelen en de organisaties van een landelijke
contactdag voor vogelaars. Inlichtingenadres: A. D. Bode, Kallenkoterallee 143-a, 8331 AD Steenwijk, 05210-12074.

De Contactcommissie voor Floristiek en Vegetatiekunde wil het contact bevorderen tussen Plantenwerkgroepen van afdelingen of
regio's binnen de KNNV; ook actieve floristen uit afdelingen waar (nog) geen plantenwerkgroep is, kunnen zich aansluiten. Secretariaat:
Mevr. C. Donath, Koterhoek 32, 8332 CX Steenwijk, tel. 05210-14286

Natuurbeschermingscommissie: corresp. adres: Postbus 1725, 3000 BS Rotterdam

De KNNV organiseert ieder jaar ook een Biologisch Werkkamp voor het Onderwijs. Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot mevr. A.
Gortzak-Wals, Ruthardlaan 31, 1406 RR Bussum, tel. 02159-12071 of tot het Bureau der Vereniging.

De Algemene Kampeer Commissie organiseert jaarlijks ongeveer 20 kampen van Hemelvaartsdag tot in de winter. Ze worden in een
speciale „Kampnatura" aangekondigd. Secretariaat: Ina Hermans-Noorden, IJsselwaard 10, 2904 SP Capelle a/d IJssel, tel. 010-
506079.

De Algemene Reis Commissie organiseert natuurhistorische reizen naar het buitenland. Deze worden in een speciale „Reisnatura"
aangekondigd. Secretariaat: G. Middelman, Leeuweriklaan 40, 2691 CM 's-Gravenzande, tel. 01748-15469.

De Hollandse Kampeergroep organiseert korte weekendkampen in een meer sportieve stijl. Secretaris: Heleen Sissingh, Joz.ls-
raëlsln. 194, Rijswijk, tel.: 070-996552.

De Landelijke Jongeren staan open voor leden van de KNNV van 20 tot 30 jaar. Ze organiseert het hele jaar door een aantal activiteiten
en heeft een eigen orgaan „Nika". Adres: Henk Schobben, secr., Jacob de Graeflaan 123, 1181 DM Amstelveen: tel. 020-435562.
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Inzicht in het uitzicht

De vruchten zijn van de akkers, de bomen k a a l . . . . Plant en dier hullen zich in
een rustfase, de paddestoelentijd nadert haar einde. Alle reden om buiten
inzicht in het uitzicht proberen te krijgen. In de reeks Wetenschappelijke
Mededelingen dit maal aandacht voor vijf nummers die behulpzaam kunnen
zijn bij zo'n stevige wandel- of fietstocht!

WM 126 - Geologische beziens-
waardigheden in het Mergelland -
P.J. Felder 40 pag., tekeningen, vele
foto's, tabellen, ƒ 6,20.
Bodemgesteldheid, vorm van het
landschap, land- en mijnbouw, een
tocht langs geologische beziens-
waardigheden van de oostelijke en
de westelijke Maasoever.

WM 146 - Het stroomgebied van
de Mark en Aa of Weerijs ten
zuiden van Breda - C. Buiks & S.
Geerts. 60 pag., vele tekeningen,
foto's, tabellen, ƒ 7,70.

K.N.M.V.. . . . ...

HET STROOMGEBIED VAN DE

MARK EN

TEN ZUIDEN VAN

• f

omam ' /

AA OF

BREDA

/ ' ' / • ' • - ' '

WEERUS

Een bij velen onbekende streek,
maar hoog gewaardeerd door de
kenners vanwege de landschappelij-
ke schoonheid en betrekkelijke rust.
Een grondige landschapsoecologi-
sche studie die zeer leesbaar is!

WM 147 - Winterswijk, landschap
en vegetatie I. Ontstaan en opbouw
van het landschap - S.H. van den
Brand e.a. 119 pag., rijk geïll., kaar-
tjes, losse kleurenkaart geologie.
ƒ 10,20.
Een schitterende publikatie, die de
vruchtbare combinatie van cultuur
en natuur, die velen zo lief hebben,
op een goed leesbare wijze aan-
toont. Een bekend.gebied eens an-
ders bekijken! Doen.

WM 151 - De sprengen en spren-
genbeken van de Veluwe - A.J.
Ijzerman. >74(pag., foto's, figuren,
losse kaartbijlage; ƒ 8,70.
Een kleine prijs voor een heel bijzon-
dere studie. Een boeiende tocht
langs bedrijfs- en parkbeken wacht
u! Het ontstaan, beheer en de water-
voorziening worden deskundig en
uitvoerig uitde doeken gedaan.

WM 159 - De vallei van de Leuve-
numse beek (NW Veluwe), een fy-
sisch-geografische streekbeschrij-
ving - l.l. Castel, J. Fanta & E.A.
Koster. 55 pag., foto's, vele tekenin-
gen, tabelleri:--'
Een boeiende uitvoerige streekbe-
schrijving, met aandacht voor geolo-
gie maar ook voor bij voorbeeld de
bewoningsgeschiedenis. De excur-
sieroutebeschrijving is uniek in onze
reeks.

WINTERSWIJK. LANDSCHAP EN VEGETATIE

Ottl 1. Ontitaan en opbouw van hei Undichap

•ttcMkte atwtns tnmtHuul

nK.N.N.V. . ,n- —itu

DE SPRENGEN EN SPRENGENBEKEN

VAN DE VELUWE

Ontsuan. tahMr m witarvoonnning

wetenschappelijke mededollngan K.N.N. V. . - ,. . ,_
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De KNNV, opgericht op 27 december 1901, heeft op dit ogenblik 54 afdelingen, verspreid
over het land. Het aantal leden bedraagt ruim 9500. Doel van de vereniging is het
verbreiden van de kennis van de natuur in de ruimste zin van het woord en het medewer-
ken aan de bescherming van natuur en landschap door het voeren of steunen van acties
die hierop zijn gericht.

Men kan öf lid zijn van een der afdelingen óf algemeen lid. Nadere bijzonderheden
verschaft het Bureau van de KNNV (adres zie onder). Door de afdelingen en de uit enige
afdelingen gevormde gewesten worden o.a. lezingen en excursies georganiseerd. Lan-
delijk worden er verscheidene evenementen verzorgd door werkgroepen en commissies
(zie achterzijde omslag).

De Vereniging geeft het blad Natura uit, dat de leden gratis ontvangen. De onder de
KNNV ressorterende Stichting Uitgeverij geeft een serie WETENSCHAPPELIJKE MEDE-
DELINGEN en een NATUURHISTORISCHE BIBLIOTHEEK uit.

Opzegging van het lidmaatschap of abonnement vóór 1 november: algemene leden bij
Bureau Hoogwoud; afdelingsleden bij secr. afdeling.

KOPIJAANWIJZINGEN: Kopij éénzijdig getypt met een linkermarge van 5 cm en een regelafstand 1'/2. Nederlandse namen van
planten en dieren met een kleine letter beginnen; wetenschappelijke namen onderstrepen. Literatuur-aanhalingen in de tekst als
volgt „volgens Jansen 1984" of „(Jansen, 1984)". In de literatuurlijst: naam en voorletters auteur, jaar, titel, tijdschrift, nummer en
bladzijde. Voor illustraties komen in aanmerking: zwart-wit foto's en tekeningen in Oostindische inkt. Van kleurendia's moeten
zwart-wit afdrukken worden gemaakt. We adviseren daarvoor zelf te zorgen, maar ook kan de redactie dat laten doen. Twee
kopieën van tekst en tekeningen opsturen. Bijschriften niet in de originele tekst maar in de kopie. Kopij-papier en een stencil met
nadere aanwijzingen voor het maken van kopij zijn bij bovenstaand redactie-adres aan te vragen. Kopij èn advertenties voor een
bepaald nummer moeten binnen zijn vóór de 15e van de voor-voorafgaande maand (dus voor het juninummer vóór 15 april).
Overneming van artikelen in overleg met de eindredacteur.

BUREAU VAN DE KNNV: secretaresse mevr. N. Jansma-Rezelman, Burg. Hoogenboomlaan 24, 1718 BJ Hoogwoud; tel. 02263-
1445. Hier kan men terecht voor: inlichtingen betreffende de vereniging, aanmelding als lid of als abonnee op Natura, bestellingen
van Wetenschappelijke Mededelingen, nummers uit de Natuurhistorische Bibliotheek en andere uitgaven van de Stichting Uitgeverij
en voor losse nummers van Natura. Alle bestellingen door overschrijving van het verschuldigde bedrag op postrekening 13028
t.n.v. Bureau KNNV te Hoogwoud. Voor prijzen zie de advertentie elders in dit nummer. Geef duidelijk aan wat u wenst!

Abonnementen op NATURA: Nederland en België ƒ 27,50 per jaar, overige landen ƒ 42,50 per jaar.
Losse nummers f 3,00; dubbele nummers (meer dan 28 pagina's tekst) ƒ 4,25 inclusief porto.

290



De laatste Natura

Niet alleen is dit de laatste Natura van deze jaar-
gang, maar ook de laatste op dit van oudsher beken-
de formaat. Sinds 1950, dus 37 jaargangen lang,
heeft Natura onverbrekelijk dit formaat gehad,
daarvoor was het vanaf 1906 enkele centimeters
kleiner. Vanaf volgend jaar zullen we echter over-
gaan op A4-formaat. Een hele verandering, dat
zeker. Niet alleen voor u maar ook voor de redactie.
We hebben het afgelopen jaar dan ook veel tijd
gestoken in het ontwerpen van een nieuw jasje voor
Natura. We denken zelf, dat we daar aardig in ge-
slaagd zijn, maar oordeelt u zelf, als eind januari het
eerste nummer op uw deurmat valt. Overigens met
- we lichten een tipje van sluier op - een kleine,
maar aangename verrassing.
Nu zult u zich wellicht afvragen: waarom een ver-
anderde Natura?
Daar waren twee belangrijke redenen voor:
1. Door bezuinigingen op Natura, met name als

gevolg van een andere besteding van het begrote
bedrag, was het kiezen tussen een afslanking van
Natura of overgaan naar A4-formaat, waardoor
de bezuinigingen konden worden opgevangen;

2. Een al lang door de redactie gekoesterde wens
konden we in vervulling laten gaan, namelijk een
vernieuwing van het uiterlijk van Natura, waar-
door het meer aan de eisen van deze tijd voldoet.

Natuurlijk, Natura, zoals het er nu uit ziet, is een
goed blad, dat zich best mag laten zien, maar we
denken, dat het vanaf volgend jaar nog aantrekke-
lijker zal worden.

Ook binnen de redactie staan enkele wijzigingen te
wachten. In het vorige nummer hebt u al kunnen
lezen, dat we mevrouw N. Hana Hak uit Roo-
sendaal bereid gevonden hebben om de adverten-
tie-aquisitie voor Natura te gaan verzorgen. We
heten haar van harte welkom in de redactie en ho-
pen dat haar werk vruchten af zal werpen.

Per 1 januari nemen we afscheid van onze redacteur
Remy Lopes de Leao Laguna. Hij heeft sinds 1984
deel uitgemaakt van de redactie. Remy heeft zich
vooral ingezet voor de verbetering van de vormge-
ving van Natura. Het ontwerp van het huidige om-
slag is bijvoorbeeld van zijn hand. Ook bij de voor-
bereidingen voor de volgende jaargang heeft hij
veel waardevolle adviezen gegeven. We willen
Remy dan ook hartelijk bedanken voor al het werk
dat hij in Natura gestoken heeft.
Een andere verandering is de opsplitsing van de
redactie in een kernredactie, die zich met de
(eind)redactie van een nummer bezighoudt en vaste
medewerkers, die speciale taken binnen de redactie
krijgen toebedeeld, die niet speciaal met een num-
mer te maken hebben. We denken op deze wijze
een nog slagvaardiger redactie te krijgen.

Ten slotte nemen we niet enkel afscheid van de
Natura, die u sinds mensenheugnis gewend was,
maar ook van dit jaar. We wensen u heel fijne
feestdagen toe en een heel goed 1987.

De redactie

(tekeningen: M. J. C. Kolvoort)
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Over de bever (Castor fiber L.)
Deel 2: De bever in Nederland

door H. Stoltenkamp

In het tweede deel van het artikel over de bever zal worden ingegaan op het voorkomen van
de bever in Nederland in het verleden en wellicht in de toekomst. De bevers van Zalk (met het
pas gevonden handschrift) en van Buurse zullen speciale aandacht krijgen. Ook zal iets
gezegd worden over de plannen om bevers te herintroduceren in Nederlandse natuurgebie-
den.

In het verleden

In het verre verleden is de bever een vrij normale
verschijning geweest in deze streken, met name in
het oosten en zuiden van ons land en langs de bin-
nenduinrand. Dit is bekend geworden uit het onder-
zoek van VAN WIJNGAARDEN (1966). Hij baseert
zich op aardrijkskundige namen waarin het woord
bever voorkomt, op fossiele en subfossiele vondsten
en op geschreven bronnen (b.v. lijsten van uitbe-
taalde premies).

In de 18e eeuw was de bever al zo zeldzaam gewor-
den dat men het de moeite waard vond de vangsten
op te tekenen als een bijzondere gebeurtenis. NEU-
MAN (1827) noemt de bever:
,,. . . geen inboorling of natuurlijke inwoner onzes
lands, maar in afgelegen oorden thuis behorende,
dwaalt enkele keren van deszelfs natuurlijke verblijf-
plaatsen af en wordt alsdan bij toeval in ons land
aangetroffen."
VAN WIJNGAARDEN (1966) zegt dat de bever het tot
1825 langs de Geldersche IJssel heeft uitgehouden.
Naar mijn mening kan dit tot uiterlijk 1819 het geval
zijn geweest. De bever van Zalk was waarschijnlijk
een dwaalgast.
De onderstaande lijst van bevervangsten is samen-
gesteld met behulp van NEUMAN (1827), Six (ca.
1827), VAN WIJNGAARDEN (1966) en Bos (1984):
1742 bron: Van Wijngaarden:

Twee volwassen en zes jonge exemplaren
bemachtigd bij Gorinchem.

1757 Een exemplaar geschoten bij Middachten.
1759a bron: Van Wijngaarden

Een exemplaar gevangen bij Moerdijk.
1759b bron: Van Wijngaarden

Een exemplaar gevangen bij Nieuwland
aan de Lek.

1770 bron: Van Wijngaarden, Neuman
Een exemplaar geschoten uit een wilg bij
Hedel in de buurt van 's-Hertogenbosch.

1791 bron: Van Wijngaarden
Een exemplaar gevangen in de Merwede.

1799a bron: Van Wijngaarden, Neuman
Op 14 december een exemplaar gevangen
in een otterstap bij Epse in de buurt van
Deventer.

1799b bron: Van Wijngaarden
Een exemplaar gevangen bij Empel (t.o.
Zutphen).

1801a bron: Van Wijngaarden
Een exemplaar gedood in de Geldersche
IJssel bij Doesburg.

1801b bron: Van Wijngaarden
Een klein exemplaar gezien bij Lathum (ca.
3 uur van Doesburg),

ca. 1803 bron: Neuman
Een klein exemplaar waargenomen bij
Doesburg.

1806 bron: Van Wijngaarden
Was er nog een burcht in de Geldersche
IJssel?

ca.1819 bron: Six
Een exemplaar bij Gorkum geschoten.

1826 bron: Neuman, Van Wijngaarden
Bever van Zalk doodgeschoten.

1955 bron: Pieter Bos in Dagblad Tubantia van
24-1-1984
Het afgebeelde dier door jachtopziener
Romeyn geschoten, is geen bever maar een
beverrat (Myocastor coypus).

1984 bron: Pieter Bos in Dagblad Tubantia van
18-4-1984
Bever van Buurse doodgereden bij Ensche-
de.

De waarnemingen van 1801b en 1803 kunnen de-
zelfde zijn, gezien ongeveer dezelfde omstandighe-
den. Het kan ook hetzelfde dier zijn dat twee keer is
waargenomen. NEUMAN (1827) zegt:
,, Ongeveer vier jaren nadat deze bever bij Deventer
gevangen was, heeft men een dergelijk dier in de
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Kaart van Nederland en omringen-
de gebieden:
1 = vermoedelijke vroegere ver-
spreiding van de bever;
2 = plaatsen waar bevers zijn ge-
vangen;
3 = fossiele en subfossiele vond-
sten van de bever;
4 = geografische namen afgeleid
van het woord bever. (Uit: VAN
WIJNGAARDEN, 1966) RIVON 3 7 3 II

omstreek van Doesburg waargenomen, van eene
enigsints geringere grootte . . ."
Bedoeld wordt vier jaar na de vangst van 1799a.
Ook is de aanwezigheid van een burcht in de Gel-
dersche Vallei in 1806 niet zeker. VAN WIJNGAAR-
DEN (1966) meent dat hier een verwarring heeft
plaatsgevonden met het jaar van publikatie van de
oorspronkelijke bron (Bonn) van de bever van
1799a.
De vangst van ca. 1819 is nieuw in dit lijstje. Six zegt
in zijn brief aan Van Klinkenberg:
„ Onder de voorbeelden van Bevers die in ons land
gevangen zijn kunt gij ook nog brengen, den Bever
die nagenoeg acht jaren geleden bij Gorkum gescho-
ten is door een Duitscher Karel Scheffel genaamd,
die naderhand bij ons als jager gediend heeft. Ik
ontdekte, zeide hij mij, het spoor van een bever langs
de rivier en plaatste een otterstap om denzelven te
vangen, na verloop van enige dagen was hij ook op
de stap geweest, maar was er uit ontsnapt, waarop ik
het besluit nam om hem bij maanlicht te beloeren, en
het geluk had van hem te schieten, dit is alles wat hij

zich kon herinneren, zoodat hij mij niets heeft kun-
nen zeggen of het een mannetje of een wijfje was."
Als we het jaartal van de brief op 1827 stellen, moet
dit dier dus in 1819 geschoten zijn. Dit werpt de
vraag op of er toen nog bevers in de Biesbosch
zaten.

Over de Bever van Zalk is enige discussie betreffen-
de het juiste jaartal en de wijze waarop het dier
bemachtigd is. VAN WIJNGAARDEN (1966) noemt
1825. Bij het opgezette dier in Natura Docet stond
tot voor kort 1827. Verder dacht men dat het dier
geschoten was. NEUMAN (1827) geeft ons de juiste
toedracht:
„ Hij is in de verleden Herfst gevangen in Overijssel,
door hem dood te slaan onder de Heerlijkheid Zalk
aan den Ussel, tusschen Kampen en Hattem gelegen.
Een visscher in de voornacht op de rivier varende in
zijne schuit meende een dier van het land te zien
afloopen in den IJssel, dat recht op hem af kwam
aanzwemmen. Zodra als hetzelve onder zijn bereik
kwam, nam hij den schuitboom en slaat naar hetgeen
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De bever van Zalk

hij niet wist wat het was, denkende evenwel dat het
een Otter most zijn. Na den slag rondziende ont-
waarde hij verder niets, en kon wegens de donker-
heid ook verder geen onderzoek doen, waar het beest
gebleven was. Doch overtuigd zijnde dat de toege-
bragte slag wel getroffen had, ging hij in den vroegen
morgenstond er op uit, om eene verdere nasporing te
doen. Ongeveer op de zelfde plaats gekomen zijnde,
zag hij den Bever nog enigsints levende op het water
drijven, wanneer hij hem zonder moeite met een stok
geheel heeft doodgeslagen."
De voordracht is gedateerd op 9 februari 1827. Het
dier moet dus doodgeslagen zijn in de herfst van
1826. Het is toen geprepareerd door G. J. van Klin-
kenberg en onderzocht door prof. A. Neuman.
Deze laatste heeft geschreven een:

Verhandeling
over

Eenen Bever
gevangen in Overijssel uitgesproken in het Physisch

gezelschap
Op den 9 Febr 1827

Door Prof. A. Neuman
Deze verhandeling nu is opgeschreven in een cahier
waar voorin staat:
,,Behoort aan G. J. van Klinkenberg
1841 na zijnen dood door zijne
kinderen geschonken aan N. C. de Fremery"

Verder zijn de omzwervingen van het cahier onbe-
kend totdat mevrouw A. E. H. Scheelbeek-Ster-
kenburg uit Winterswijk zich in 1984 herinnerde dat
het bij haar op zolder lag. Haar vader had het ooit
eens gekocht. Deze herinnering kwam als gevolg
van de eerste publikatie van Pieter Bos in het Dag-
blad Tubantia over de Bever van Buurse op 12
januari 1984. De Bever van Zalk zelf bevindt zich
sinds 1921 in het bezit van het Museum Natura

Docet te Denekamp. Het is Natura Docet gelukt
het handschrift te kopen, zodat beide nu weer bij
elkaar zijn. De aankoop bestond uit de genoemde
verhandeling, een plaat van een bever en een onge-
dateerde brief van P. Six aan Van Klinkenberg met
commentaar op de verhandeling. Het geheel is,
kennelijk nog met de ganzeveer, geschreven op vrij
ruw handgeschept papier. Hoewel de inkt is ver-
bleekt tot een bruine tint, is het schrift toch nog
behoorlijk leesbaar. De spelling is merkwaardig.
Niet omdat ze anders is, maar omdat ze zo weinig
consequent is. Kennelijk maakte men zich in die
dagen weinig zorgen over een juiste spelling. Ver-
bazingwekkend is verder dat men met inkt heeft
kunnen schrijven op dergelijk ruw papier. Maar die
ruwheid kan natuurlijk ook aan de tand des tijds
liggen.
Al lezende in het handschrift krijg je een aardig idee
over de kennis in die dagen. Het is niet de bedoeling
er kleinerend over te doen, maar toch zaten er voor
een twintigste eeuwer vreemde ideeën tussen. Ik
heb in het eerste artikel al geschreven over het
vervoer van boomstammen. Ook had men geen
notie van de functie van het castoreum voor de
bever zelf en er deden dan ook de vreemdste ver-
onderstellingen de ronde. Neuman noemt er enke-
le: de klieren zouden de teelballen zijn de stof zou
dienen ter bevordering van de spijsvertering en
daartoe door de bever opgelikt worden. Neuman
zelf was (voorzichtig) van mening dat het castoreum
een functie had bij de voortplanting, namelijk dat
het:,,. . . tot een opwekkende prikkel der geslachts-
drift, en der voortteelingswerktuigen . . . " diende.
In verband hiermee zegt hij:
,,. . . als bekende daadzaak, dat bij de overige
dieren, nog een zeker fijn beleevendigend beginsel
wordt bereid en uitgestort, hetwelk mede ter bevruch-
tiging dienen moet."
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De titel van het handschrift en de
plaat die erbij lag

Volgens Six bedoelt hij hiermee waarschijnlijk de
zo genaamde „aura seminalis" waarover toen door
de geleerden gediscussieerd werd.
He,t grootste deel van de brief van Six gaat over de
functie van het castoreum. Hij schrijft: ,,. . . want
het past geen onervaren jongeling om de schriften
van eenen Neuman te beoordelen. . ." Vervolgens
veegt hij de vloer aan met Neumans opvatting, zon-
der overigens zelf een mening te geven. Tenslotte
schrijft hij, waarschijnlijk geschrokken van zijn ei-
gen vermetelheid, aan Van Klinkenberg:
,,. . . maar wees tegelijk zo goed om al hetgeen ik
gezegd heb te beschouwen als de losse gedachten van
een onkundig jongeling, en ik behoef u daarom niet
te verzoeken om deze weinige regelen aan u alleen
geadresseerd, aan niemand anders te vertoonen,
want ik wenschte gaarne alle schijn van verwaand-
heid te vermijden."

Tot zover over de Bever van Zalk en het hand-
schrift.

De allerlaatste in Nederland (ongewild) bemachtig-
de bever is dus de Bever van Duurse in 1984.
De sporen werden voor het eerst ontdekt door de
heren Veldhuis en Reeder uit Enschede, die hun
ogen aanvankelijk niet konden geloven. Dat het
hier een bever betrof werd bevestigd door deskun-
digen die door hen geraadpleegd werden. Zij von-
den de sporen in een bosje aan een 1 tot 2 meter
brede beek, de Hesebeek. Er stonden aan de noord-
kant van de beek een aantal ratelpopulieren waar-
van in de loop der tijd door de bever enige tientallen
waren aangeknaagd of geveld en waarvan de bast en
de twijgen waren opgegeten. Het geheel maakte de
indruk van een oud geriefbosje en zag er nogal ruig
uit.
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De bever van Buurse

Een en ander werd voor het eerst gepubliceerd door
de journalist Pieter Bos in zijn rubriek „Even
Apart" in het Dagblad Tubantia van 12 en 13 janua-
ri 1984, overigens zonder de exacte plaats te noe-
men. Op 19 januari werd door Bos melding ge-
maakt van de vondst van het handschrift van prof.
Neuman en op 7 februari kwam het bericht dat het
museum Natura Docet het handschrift had gekocht.
Daarna een hele tijd niets tot op 18 en 19 april het
bericht kwam van de dood van de bever. Het dier
was gaan trekken en doodgereden op een invalsweg
van Enschede. De bever werd, na een telefoontje,
gevonden door mensen van de Enschedese reini-
gingsdienst en gebracht naar het Natuurhistorisch
Museum in die plaats, waar hij zich nu bevindt. Op
de 19e werd ook de exacte plaats aangegeven waar
het dier gezeten had.

Men had de heer Bos verzocht na de 13e januari
niets meer over de bever zelf te publiceren en zeker
niet de precieze plaats te noemen om overmatige
belangstelling te voorkomen. Hij heeft zich daar
loyaal aan gehouden, maar toch kan men niet voor-
zichtig genoeg zijn met dit soort berichten. Ikzelf
heb, met behulp van de summiere gegevens van
Bos, de topografische kaart en enige plaatselijke
bekendheid, een drietal plaatsen bepaald waar de
bever had kunnen zitten. Een ervan bleek juist te
zijn (na de 19e april). Ik had de plaats ongetwijfeld
gevonden als ik in het veld verder gezocht had.
De sporen die de bever had gemaakt bestonden uit
omgeknaagde bomen, eetplaatsen met geschilde
takken, keutels en loopsporen in de sneeuw. Het
begin van dammenbouw werd steeds weggehaald
omdat men bang was dat het naburige boerenland
zou onderlopen. Dit laatste is jammer. Waarschijn-
lijk was de bever wel langer gebleven als de water-
stand wat opgestuwd was geweest. Toen ik, enige
dagen nadat de bever het verlaten had, het gebiedje

bezocht, stond de beek laag (ca. 30 cm water). Goed
te zien was dat het water kort geleden hoger was
geweest. De bever is mijns inziens waarschijnlijk
gaan trekken vanwege die te lage waterstand.
Ondertussen is het volkomen onbekend waar het
dier vandaan kwam. Waarschijnlijk hebben we te
maken gehad met een ontsnapt exemplaar uit een
dierentuin in Duitsland. De dichtstbijzijnde plaats
waar bevers zijn uitgezet bevindt zich op hemels-
breed 120 km afstand in de BRD. Het is onwaar-
schijnlijk dat hij daar vandaan komt (maar niet
onmogelijk).
VAN DER OUDENRAA (1984) noemt in zijn artikel in
De Levende Natuur, het voorkomen van een bever
in Twente een onverwacht en welkom experiment,
in verband met de al jaren bestaande plannen be-
vers uit te zetten in Nederland. Men heeft aan de
Hegebeek de gedragingen van de bever kunnen
bestuderen aan de hand van sporen. Het dier zelf is
nooit levend gezien. Onder andere heeft men kun-
nen constateren dat de bever (althans deze bever)
weinig gevoelig was voor verstoring door agrarische
aktiviteiten vlak in de buurt.

In de toekomst?

De discussie over de herintroductie van bevers in
Nederland wordt reeds gevoerd vanaf de jaren zes-
tig. Sinds 1982 bestaat de werkgroep Bevers in Ne-
derland. Deze werkgroep heeft een studie gemaakt
van de voorwaarden waaronder en de wijze waarop
bevers kunnen worden uitgezet in Nederlandse na-
tuurgebieden. Inmiddels is het eindrapport van de
werkgroep verschenen. Voor het navolgende is
voornamelijk hieruit geput.

In het algemeen staat men in kringen van de natuur-
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Het bosje waarin de bever van
Buurse heeft gehuisd Lei,

bescherming afwijzend tegenover het introduceren
of zelfs het herintroduceren van planten of dieren in
natuurgebieden. Een uitzondering wordt gemaakt
voor bedreigde soorten waarvan het huidige bio-
toop onherroepelijk vernietigd gaat worden door
externe oorzaken. In 1977 stelde het RIN als aanvul-
ling hierop: ,,Ons inziens zou overwogen moeten
worden of ook een uitzondering kan worden ge-
maakt voor diersoorten die in biologische (oecologi-
sche) zin een positieve bijdrage kunnen leveren aan
het beheersresultaat van een reservaat. "In het eind-
rapport van de werkgroep worden de volgende ei-
sen gesteld aan de gebieden waar herintroductie
overwogen wordt:
- De soort moet er verdwenen zijn door vervolging

en niet door milieubederf.
- Aan de biotoopeisen van de soort moet in alle

opzichten blijvend worden voldaan.
- De door de mens veroorzaakte oecologische bar-

rières moeten dusdanig zijn dat spontane herves-
tiging is uitgesloten.

~— Het gebied moet voldoende groot zijn om een
gezonde populatie over langere tijd in stand te
houden.

Bij de bever is er nog een extra probleem. Het dier
wordt namelijk niet genoemd in de Nederlandse
wet, met uitzondering van de Wet Bedreigde Uit-
heemse Diersoorten. Dit betekent dat de bever in
Nederland geen bescherming geniet. Opname in de
Jachtwet en de Natuurbeschermingswet als volledig
beschermde soort is dan ook noodzakelijk. Natuur-
lij k kan de eigenaar/beheerder van een natuurreser-
vaat die bescherming ook wel geven, maar alleen
binnen de strikte grenzen van het reservaat.

De criteria waaraan potentiële uitzetgebieden voor
de bever moeten voldoen zijn:

- Grote afwisseling van land en water (oeverleng-
te).

- Water van voldoende kwaliteit en diepte.
- Bossen van zacht hout (wilg, populier) in de na-

bijheid.
- Groot genoeg om een stabiele populatie te kun-

nen huisvesten zonder nadelige gevolgen voor de
omgeving.

Er worden in het eindrapport van de werkgroep
diverse gebieden genoemd.
In eerste instantie komen in aanmerking de Bies-
bosch en de Weerribben. De Biesbosch ken ik niet
uit eigen aanschouwing, de Weerribben wel. In
laatstgenoemd gebied zal de bever mijns inziens een
waardevolle bondgenoot zijn in de strijd tegen bos-
opslag. De waterkwaliteit is er goed, diepte en oe-
verlengte voldoende en de vegetatie rijk genoeg om
een gevarieerd voedselaanbod te garanderen. Er is
geen of nauwelijks stromend water en de oevers zijn
laag. Dat wil zeggen dat de bevers in het gebied
waarschijnlijk geen dammen zullen bouwen maar
wel burchten. Verder is het gebied voldoende
groot. Bij het slagen van het experiment zouden
spontane vestigingen in De Wieden en in Z.O.
Friesland kunnen voorkomen. De verbindingen
zijn er. Er valt mijns inziens dan ook alles voor en
bijna niets tegen te zeggen om bevers in de Weerrib-
ben uit te zetten. Ik zie het experiment met grote
belangstelling tegemoet.

Het eindrapport van de Werkgroep Bevers in Ne-
derland is uitgekomen in december 1983. De werk-
groep had gehoopt nog in 1984 of 1985 met de eerste
proefuitzettingen te kunnen beginnen, maar dat is
niet gebeurd. De oorzaak hiervan is nogal ergerlijk:
ambtelijke traagheid. Het rapport is goed ontvan-
gen door de betreffende autoriteiten en zij moeten
nu een beslissing nemen, doch doen dat maar niet.
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En zo moeilij k is het in dit geval toch ook weer niet.
Dames en heren in Den Haag: gewoon ja zeggen.

Adres van de schrijver:
Churchillstraat 37,

7591 CV Denekamp

(Foto's van de schrijver.)
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Waarnemingen en reacties van lezers

Een stokoude wijngaardslak

Na in „Natura" jaargang 51 no. 10 (1954) een arti-
keltje onder de titel „Ruim twee jaar wijngaard-
slakken in Twente" geschreven te hebben, ben ik in
ons orgaan jaarg. 74 no. 4 (1977) nog eens op dit

onderwerp teruggekomen, nu onder de vraag „Hoe
oud kan een wijngaardslak worden?".
In laatstgenoemd artikeltje deelde ik mede in 1956
één van de grootste exemplaren, dus naar schatting
toen minstens 5 jaar oud, te hebben voorzien van
een lik loodmenie.

-mr

0 1 2 __3j; j De stokoude wijngaardslak
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In de afgelopen winter is nu eindelijk aan het leven
van dit „rood gemutste" exemplaar een eind geko-
men.
Nu heb ik in de loop der jaren wel wat waarnemin-
gen betreffende het gedrag, zoals b.v. het eierleg-
gen en de „hokvastheid" van dit weekdier en zijn
nakomelingen kunnen doen. Het merendeel van dit
soort waarnemingen werd echter al eerder door
deskundiger mensen aan het papier toevertrouwd
(zie o.a. De Levende Natuur 73 (1970): „Antoni
van Leeuwenhoek en zijn wijngaardslakken" en 77
(1974): „De geschiedenis en de verspreiding van de
wijngaardslakken in de oostelijke en noordelijke
provincies van Nederland" door L. J. M. BUTOT),
maar over de hoge leeftijd welke zo'n dier kan
bereiken schijnt niet zo veel bekend te zijn.
Zo schrijft VAN BENTHEM JUTTING in „Weekdieren
II": „. . . 2 tot 3 jaar, in exceptionele gevallen 11
jaar oud te worden" en verder „ik was dan ook niet
weinig verbaasd van een kweker nabij Valkenburg
te vernemen dat zij n dieren 12 tot 19 j aar oud zij n."
Nu wil het mij voorkomen dat de door mij gemerkte
slak noch een exceptioneel geval was, noch dat onze
tuin een ideaal gebied voor deze toch kalkminnende
weekdieren zal zijn.

En was de hoge leeftijd nu wel de doodsoorzaak?
Op de foto rechts, het dekseltje, een dun kalklaag-
je, waarmee de opening tijdens de winterslaap was
afgesloten. En daarboven een 4- a 5-tal ledige co-
cons, welke binnen dat dekseltje aan de wand van
de schelp geplakt zaten. Blijkbaar heeft één of an-
der insekt kans gezien hier zijn eitjes te deponeren
en hebben de hieruit voortgekomen larven het slak-
kelichaam aangetast.
Alzo zou deze meer dan 35-jarige nog niet eens
beslist de „Methusalem" in de wijngaardslakken-
familie zijn geweest.

D. M. Semler,
Berendinastraat 13,
7555 GA Hengelo.

(foto 3. Clason)

Mannetjesorchis (tek.: Ferry Siemensma)

Nog steeds worden er in de Belgische
natuurreservaten planten uitgestoken

Vrijdag 23 mei 1986, omstreeks 13.30 uur werden te
Nismes (gemeente Viroinval, provincie Namen), op
de plaats met veldnaam Saint-Agapit, twee perso-
nen van Nederlandse afkomst betrapt op het uitste-
ken van planten in een natuurreservaat bestaande
uit graslanden en hakhout op kalk. In hun voertuig,
een rode Volvo model 340, type Winner 1400 CC,
met Nederlandse nummerplaat, bevonden zich in
de koffer en op de neergelaten achterzetels verschil-
lende kisten met vers uitgestoken planten waaron-
der orchideeën beschermd door het Koninklijk Be-

sluit van 16 februari 1976, hetwelk voorziet in de
bescherming van de inheemse planten (Belgisch
Staatsblad dd. 24 maart 1976). Het was spijtig ge-
noeg onmogelijk onmiddellijk een beëdigd persoon
te vinden om de overtreding te constateren. Niette-
min werd een klacht ingediend.
Het is niet de eerste keer dat plundering van zeldza-
me planten, met name orchideeën, heeft
plaatsgehad in de streek van de Viroin'. Deze plun-
deringen brengen in de milieus waar deze praktij-
ken worden uitgeoefend een waardeverlies met zich
mee op floristisch gebied en verminderen eveneens
de esthetische waarde van het oord. Immers, welke
waarde hebben de kalkbossen nog zonder de bloei
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van Orchis mascula en Orchis purpureal Riskeren
deze praktijken niet vroeg of laat een zekere arg-
waan op te wekken tegenover de Nederlandse bota-
nisten dewelke zo dikwijls, en met evenveel respect
als de Belgische botanisten, de kalkgraslanden van

het kalkdistrict of van de streek van Visé doorkrui-
sen?
Dit incident onderstreept eveneens dat men in het
midden van alle natuurhistorische verenigingen (en
zelfs in het midden van de Belgische verenigingen),
de mensen die deelnemen aan onze excursies er
voortdurend aan moet laten herinneren dat onze
mooiste wilde bloemen moeten gerespecteerd wor-
den, dat het verboden is beschermde planten uit te
steken en dat het eveneens verboden is de zeld-
zaamste soorten, dus diegene die het meest met
achteruitgang en uitroeiing bedreigd worden, te
plukken en in herbarium te brengen. Er bestaat alzo
een ganse code van deontologie die voortdurend
zou moeten herhaald en toegepast worden. Laten
we overigens hieronder een reeks aanbevelingen
hernemen die een tiental jaar geleden betreffende
dit onderwerp werden geformuleerd (Natura Mosa-
na, 29, 1976, nr. 3: 93).
a. Het plukken en wegnemen van de heden in Bel-
gië zeer zeldzaam geworden soorten, of ze nu in de
lijst van de beschermde planten zijn opgenomen of
niet (Koninklijk Besluit van 16 februari 1976), zou
moeten verboden worden.
b. Groepsexcursies met talrijke deelnemers zou-
den niet meer mogen georganiseerd worden op
plaatsen waar het oecologisch evenwicht kwetsbaar
is of waar zeldzame soorten staan die lijden onder
een te intensieve betreding.
c. De organisatie van excursies met didactisch doel
(voor natuurliefhebbers of voor niet-specialisten)
zou moeten beperkt worden tot plaatsen waar geen
zeldzame of met uitroeiing bedreigde soorten verte-
genwoordigd zijn.
d. De studentenherbaria zouden geen planten
meer mogen bevatten die op landelijk vlak behoren
tot de zeldzame groepen maar zouden moeten be-
perkt worden tot de meest voorkomende soorten
die op dit niveau immers het interessantst zijn om te
kennen en te bestuderen.

J. Duvigneaud
319, route de Beaumont,

Marchienne-au-Pont 6030,
België.

We zijn het natuurlijk van harte eens met de strek-
king van het betoog van de heer Duvigneaud.
Redactie

Purperorchis
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1. Laten we eveneens in herinnering brengen dat in 1979
een Nederlandse „botanist-hovenier" streng werd ver-
oordeeld voor dit type van plundering op de St. Pieters-
berg {Natumlistes Belges, 61, 1980, nr. 8-9: 236-237;
Réserves naturelles, Feuille de Contact trimestrielle,
1980, nr. 6; Natura Mosana, 38, 1985, nr. 4: 128).



Landelijke Jongeren

Activiteiten 1986

Nu het einde van het jaar alweer spoedig nadert, is
het misschien wel aardig om het afgelopen LJ-jaar
voor u uit de doeken te doen. Zo komt u te weten
wat wij doen en het brengt u misschien op een
ideetje voor uw eigen KNNv-afdeling of -werkgroep.
De meeste activiteiten van ons bestaan uit het orga-
niseren van kampen. Afgelopen j aar zij n er in totaal
9 kampen geweest, verspreid over het hele land.
Het jaar begonnen we in januari met een kamp in
Velsen, waar tegelijkertijd de ledenvergadering ge-
houden werd. Voorts was er nog een knoppenrond-
leiding op het landgoed Beeckestijn en werd er
gevogeld op de Zuidpier van Umuiden.

Vlak voor de elfsteden-tocht (weet u nog wel, ge-
wonnen door Evert, die we later in het jaar nog
gingen opzoeken met een kamp in de Weerribben)
werd er gevogeld in de Flevopolder. Dit was een
cursus, die gegeven werd door onze ervaren voge-
laars en gevolgd door de minder kundige. Bijna de
helft van onze leden was op dat kamp aanwezig.
Wat zeer verheugend was, was dat het merendeel
uit vrouwen bestond. Al met al beviel het zeer goed
en het is dan ook voor herhaling vatbaar. De cursus
wordt eind februari voortgezet in Ens in de Flevo-
polder.

Eén van onze doelstellingen is natuurbeheer. Daar
werd wat aan gedaan in Guisveld (maart). Maar

Een LJ-kamp

door slecht weer en een goede winter kon er weinig
beheerswerk gedaan worden. Door de strenge win-
ter was het namelijk mogelijk om het veengebied
met machines te bewerken, zodat een hoop werk al
gedaan was.

Met pinksteren bezochten we een van de mooiste
natuurhistorische plekken van Nederland: Winters-
wijk. Uiteraard werd de groeve bezocht, maar het
grootste deel van het lange weekend werd besteed
aan de beekschaatsenrijder (Gerris najas), een
steeds zeldzamer wordende oppervlakte-wants. Er
werd naar de aantallen, verspreidingsfactoren, dag-
ritme, gedrag en predatie gekeken. Het grote voor-
deel van een actieve groep van 25 jonge mensen is,
dat er een hoop werk verzet kan worden. De kennis
van de oecologie en ethologie van de bedreigde
beekschaatsenrijder is zo in een weekend tijd be-
hoorlijk uitgebreid. Voordeel van dit soort onder-
zoek is ook dat er een keer anders wordt gedaan dan
het inventariseren van een gebied. Het eerste ver-
slag kunt u lezen in Nika 3, derde jaargang en te
zijner tijd kunt u de definitieve versie in Natura
lezen.

Medio juni vereerden wij het schone noorden van
Drente met een bezoek. Daar werden libellen be-
studeerd en de flora werd gekarteerd. Florakarte-
ring is altijd een goede manier om de soortenkennis
op te halen en/of uit te breiden. Libellen lenen zich
uitstekend voor onderzoek. Ze zijn makkelijk te

(foto: Paul Kok)
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determineren (mede door de kleine aantallen soor-
ten), vooral de juffertjes (Zygoptera) zijn makke-
lijk te vangen. Met name rond vennetjes komen ze
in grote aantallen voor en ze hebben een interessant
gedrag. Zo is er bijvoorbeeld gekeken naar het
territoriumgedrag van de viervleklibel (Libellula
quadrimaculata). De aanwezige libellen waren nu
ook volop bezig aan de voortplanting. Dat beteken-
de dat er ook gekeken kon worden naar eiafzetting
en paarvorming. Het bleek dat de viervleklibel niet
alleen op andere „echte" libellen (Anisoptera) rea-
geerde, maar ook op sommige juffertjes. Zelfs werd
waargenomen dat hommels werden verjaagd. Aan
eiafzettende vrouwtjes van de viervleklibel werden
ook leuke waarnemingen gedaan. Deze vrouwtjes
zetten hun eieren af door te ,,dippen"; ze raken met
de punt van hun achterlijf heel kort het water aan
waardoor de eieren loslaten van de achterlij f spunt.
Als het vrouwtje ongestoord haar gang kon gaan
dipte zij zo'n 15 maal voordat ze wegvloog. Meestal
echter werd zij voor die tijd „lastig gevallen" door
een mannetje.

Op het eind van de zomervakantie zaten we een
lang weekend in het zuiden van Limburg. Het was
een kamp met „vrije" invulling en dat is natuurlijk
in dat gebied niet moeilijk realiseerbaar. Het vol-
gende kamp werd in de Weerribben gehouden,
maar viel letterlijk en figuurlijk in het water, mede
door de geringe opkomst.

In september werd er al fietsend over het eiland
Texel gevogeld en zondag werd er een paddestoele-
nexcursie gehouden onder leiding van Marcel Groe-
newoud. Er werden ongeveer 40 soorten padde-
stoelen waargenomen, wat bij het mooie weer erg
goed was.

Vier oktober was er dan de natuurstudie-dag, die
mede georganiseerd werd door de KNNV-LJ. In

november werd het weer tijd om aan beheerswerk
te doen. Dit gebeurde midden in de Dordtse Bies-
bosch, waar we tevens overnachtten. Na het wilgen-
knotten op zaterdag werd er zondag een excursie
gehouden onder leiding van leden van Stichting Na-
tuur en Vogelwacht Dordrecht.

Plannen 1987

Dit was dan een jaar van de Landelijke Jongeren.
Voor het komende jaar zijn al een paar dingen
geregeld, zoals de jaarvergadering in Utrecht, de
vervolgcursus eind februari in Ens (Noordoostpol-
der). Voorts hebben we nog plannen die iets nader
uitgewerkt moeten worden. Wat vrij definitief is,
zijn de plannen voor kampen met als onderwerpen
mieren, flora en bodemfauna. Bodemfauna staat
dan gepland voor oktober; een maand met nogal
wisselvallig weer, die vaak gevuld wordt met padde-
stoelenexcursies. Maar het is ook de maand van de
bodemfauna, want juist in die periode bereikt het
aantal bodemdieren tot wel 50.000 per vierkante
meter. En ook met slecht weer blijven die aantallen
gehandhaafd.

U ziet het, ideeën genoeg, maar er is nog genoeg
ruimte over om samen met andere KNNV-afdelingen
of werkgroepen iets te organiseren. Zo hebben we
bijvoorbeeld samen met afdeling Amsterdam op 10
januari een lezing over dassen. Dus als het u leuk
lijkt om samen met ons een excursie of kamp te
organiseren, of weet u een goede plek voor een
excursie of voor natuurbeschermingswerk, laat het
ons dan weten.

John Schobben,
Jacob de Graeflaan 123,

1181 DM Amstelveen.
020 - 435562

(Advertentie)

Postbus 1414
GRONINGEN HOLLAND

Nieuws voor groenminnend Nederland:

Cruydt-Hoeck brengt - naast de u al bekende - nu een verrukkelijke
NIEUWE ZADENLIJST met vele honderden bijzondere en langgezochte
TUINPLANTEN.
Eén en al avontuur en belevenis!

We leggen ons toe op het bijeenbrengen van o.a. heerlijk geurende en
aromatische soorten, bijzondere eenjarigen en uitgelezen vaste plan-
ten en bieden ook veel soorten aan op kleur!

Stort ƒ 5,- op gironummer 4058000 t.n.v. Cruydt-Hoeck, postbus 1414,
9701 BK Groningen, en u ontvangt in januari een exemplaar van de eerste
oplage.
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KAMPNATURA 1987
ALGEMENE KAMPEERCOMMISSIE

Een woord vooraf

Midden in de winter denken aan de zomer.
Je voorstellen hoe uitbundig alles in de natuur zich
weer aan ons voor kan doen.
Misschien dat het doorsnuffelen van het fotoalbum
of een avond dia's van een vorige vakantie bekijken
je weer in de stemming brengt.
Het vooruit blikken en je gedachten laten gaan naar
hoe fijn het kan zijn weer een KNNV-kamp mee te
maken.

Varend, fietsend of lopend, samen te zijn met ande-
ren die jouw belangstelling delen.
Organisatorisch blijkt het dit jaar niet mogelijk te
zijn een verzorgd kamp te houden. Nieuw is het
geo(morfo)logisch instructiekamp dat wij samen
met de Contactgroep Geologie van de KNNV in Bel-
gië organiseren.
We hopen dat velen weer iets van hun gading in
deze kampkrant aantreffen.
Bepaal je keus, lees de Algemene Voorwaarden en
vul je opgaveformulier in. De AKC-leden staan weer
klaar het te ontvangen.
Alle medekampeerders een plezierig kamp toege-
wenst.
Namens de AKC,

Ton Bode

Namen, adressen en telefoonnummers van leden
van de AKC (maar bel hen slechts in nood-
gevallen):

Ton Bode, Kallenkoterallee 143a, 8331 AD Steen-
wijk, 05210-12074, voorzitter
Mien Doeksen, Zaagmuldersweg 674, 9713 LZ
Groningen, 050-126867, redacteur Kampnatura
Ina Hermans, IJsselwaard 10, 2904 SP Capelle a/d
IJssel, 010-4506079, secretaris
Corrie Hottentot, Andromedaring 8, 3328 HB Dor-
drecht, 078-170252, coördinator
Wim Kuyper, Mesdaglaan 47, 6813 GM Arnhem,
085-514950, beheerder archief en kaarten
Jan Mooi, Roghorst 102, 6708 KR Wageningen,
08370-11714, beheerder kampmateriaal
Arnold van Nieuwaal, Nieuwendijk 29, 3267 LZ
Goudswaard, 01866-2636, coördinator
Koen Ottjes, Wüstelaan 9, 2082 AA Santpoort,
023-378387, penningmeester

Aanwijzingen voor het invullen van de
aanmeldingsformulieren:

1. Stuur het gehele formulier zo spoedig mogelijk
op en vul alle gevraagde gegevens in; dus ook de
vraag over een tweede keus kamp - je hebt meer
kans te worden geplaatst. Wij respecteren heus je
eerste keus.
Het aantal deelnemers is mede afhankelijk van de
accommodatie; ons streefgetal is 50.
Is dit aantal binnen twee weken na het uitkomen
van deze Natura overschreden, dan wordt er geloot
onder hen die zich dan hebben aangemeld en van
wie de betaling ontvangen is.
2. Wellicht is het in een aantal gevallen mogelijk
om de reiskosten te drukken door samen te reizen;
laat even weten of je graag met iemand wilt meerij-
den dan wel een of meer plaatsen in je auto over
hebt.
3. Voor de kampen in het hooggebergte is het be-
langrijk te weten wie van de deelnemers bergerva-
ring heeft en daardoor in staat is leiding te geven bij
bergwandelingen. Even opgeven dus!
4. Wie meer formulieren nodig heeft dan in deze
Natura voorkomen, zorge zelf voor een fotocopie.
5. Neem even de moeite de,, Algemene voorwaarden
KNNv-kampen" door te lezen, dan weet je precies
hoe alles werkt.

Voor alle kampen geldt dat de achter „staangeld"
genoemde prijzen berekend zijn voor de duur van
het gehele kamp.

De inschrijfgelden voor alle kampen zijn te
verdelen in 1e: een aanbetaling op het staan-
geld/onderdak of het minimum kampgeld en
2e: een naar leeftijd van de deelnemers en de
lengte van het kamp berekend gedeelte van
de totale organisatiekosten.
ƒ 15,- voor deelnemers van 13 jaar en ouder
aan een 4-daags kamp en ƒ 10,- voor 4 t/m
12-jarigen
ƒ 25,- voor deelnemers van 13 jaar en ouder
aan een 7-daags kamp en ƒ 20,- voor 4 t/m
12-jarigen
ƒ 40,- voor deelnemers van 13 jaar en ouder
aan een 11-daags kamp en ƒ 25,- voor 4 t/m
12-jarigen
ƒ 50,— voor deelnemers van 13 jaar en ouder
aan een 13-daags kamp en ƒ 30,- voor 4 t/m
12-jarigen
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HEMELVAARTKAMPEN 27 mei - 31 mei

Opgaveformulieren voor al deze hemelvaartkampen
vóór 1 maart naar Corrie Hottentot, Andromedaring
8, 3328 HB Dordrecht en tegelijkertijd het in-
schrijfgeld overmaken op haar gironummer
5693453. Voor de tentenkampen bedraagt dit ƒ 25,-
(f 10,- aanbetaling en ƒ 15,- organisatiekosten) per
deelnemer van 13 jaar en ouder, en voor 4 t/m 12
jarigen ƒ 75,-, t. w. f 5,- aanbetaling en f 10,- orga-
nisatiekosten.
Voor vaarkamp: zie onder.

1. LENGERICH (Teutoburgerwoud)

Onder aan de zuidelijke helling van de Hohnerberg
kunnen wij een bij een boerderij behorende boom-
gaard als kampeerplaats gebruiken. Vlak achter dit
terrein ligt een gebied, rijk aan daslook, zevenster,
aronskelk en allerlei orchideeën en een kalkgroeve
waarin fossielen worden gevonden.
Aan vogels zagen we o.a. kruisbek, fluiter,
boomklever en buizerd. In dit prachtige heuvelland
met akkers en kleine beekjes zijn fijne excursies te
maken.
Staangeld: DM 14,- p.p. en kinderen tot 13 jaar
DM 8,-.

2. RATUM

Het oostelijk deel van de Achterhoek is vooral in
het voorjaar een prachtig gebied dat zich b. v. uitste-
kend leent voor fietsexcursies. Mede daarom gaan
we er dit jaar weer heen. We kamperen op een
weide bij de boerderij „Het Scholtenhuis" van de
heer Schieven, 7 km ten oosten van Winterswijk.
Staangeld: ƒ 14,- p.p. en kinderen tot 13 jaar ƒ 7',-.
Zie voor verdere beschrijving onder „pinksterkam-
pen". Opgave en betaling moeten echter wel naar
het onder aan deze bladzijde genoemde adres.

3. VAARKAMP IJSSELMEER EN WAD-
DENZEE

Het enthousiasme blijft groot, dus gaan we weer
varen! Vanuit Stavoren zeilen wij met de ervaren en
voor velen al bekende schippers van de „Hoop doet
leven" (klipper) en/of de „Dankbaarheid" (tjalk)
een route die wordt bepaald door deelnemers en
schippers, maar vooral door de wind die er steeds
weer voor zorgt dat we de ene dag rustig, de andere
hijsend en sjorrend, over het Wad gaan langs zand-
banken met zeehonden en enorme hoeveelheden
vogels, op weg naar prachtige excursiegebieden.
Om mee te gaan is het niet noodzakelijk te kunnen
zeilen; wel moet men bereid en in staat zijn alle
voorkomende karweitjes, zowel onder- als boven-
deks, te willen leren en (vooral met harde wind) te
doen.
De schepen hebben een dagverblijf, kombuis met
kommaliewant, slaaphutten met kooien waarin ma-
trassen en kussens liggen, wasgelegenheid en toilet-
ten. De prijs zal, afhankelijk van het aantal deelne-
mers, liggen tussen ƒ 160,- en ƒ 175,- (incl.
organisatiekosten). Voor foerage is nog ± ƒ 35,-
nodig; dit laatste bedrag wordt aan boord betaald.

Bij opgave vermelden: leeftijd, geslacht, vegetariër of
niet (dit is wel belangrijk). Bovendien ƒ 160,- over-
maken naar Corrie.

4. WIERINGEN

Doordat dit gebied niet uitsluitend meer „'s mor-
gens vroeg al in de dauw varend" te bereiken is,
vergeten we wel eens dat dit ook een prachtig wad-
deneiland is geweest en dat de getijden en dus de
slikken met de vele wadvogels en -planten aan de
noordkust er nog allemaal zijn (op het moment dat
dit geschreven wordt waden er indrukwekkende
hoeveelheden kluten rond).
Het Robbenoordbos zorgt voor de nodige variatie:
de IJsselmeerpolders staan bekend als groeiplaats
van veel voorjaarspaddestoelen.
Het „eiland" zelf is, net als Texel, hier en daar wat
heuvelachtig (zand en keileem) en getooid met tuin-
wallen.
Misschien kunnen we iets van vlindertrek waarne-
men.
Zeer de moeite waard dus om er eens een paar
dagen te gaan kamperen. Dat gaan we doen bij de
heerTijssen, „Camping Waddenzee", Westerland.
Staangeld: ƒ 12,50 p.p. en kinderen tot 13 jaar ƒ 9,-
auto: ƒ 9,- en tent: ƒ 12,60.
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PINKSTERKAMPEN 5 juni - 9 juni

Opgaveformulieren voor alle pinksterkampen vóór 1
maart naar Ina Hermans, IJsselwaard 10, 2904 SP
Capelle a/d IJssel en tegelijkertijd ƒ 25,- (f 10,- aan-
betaling en ƒ 15,- organisatiekosten) inschrijfgeld
voor deelnemers van 13 jaar en ouder, en ƒ 75,-
(f 5,- aanbetaling en ƒ 10,— organisatiekosten)
voor 4 t/m 12-jarigen overmaken op haar gironum-
mer 254573.

1. LENGERICH

Evenals met Hemelvaart hebben wij ook voor de
pinksterdagen een kamp in het Teutoburgerwoud,
in de boomgaard van de familie Kaiser, georgani-
seerd. Het zou leuk zijn als in dit kamp het vrou-
wenschoentje gevonden werd!
Zie voor verdere beschrijving onder „hemelvaart-
kampen".
Opgave en betaling moeten echter wel naar het
onder aan deze bladzijde genoemde adres.
Staangeld: DM 14,- p.p. en kinderen tot 13 jaar
DM 8,-.

2. OUDELANDE

Onze kampplaats ligt in de „zak van Zuid-Beve-
land", vlak bij de Westerschelde, waar de door heel
oude zeedijken omringde percelen cultuurgrond af-
gewisseld worden met.nog vochtige zeeslenken en
wielen. Het is speciaal voor deze door SBB, Natuur-
monumenten en het Zeeuwse Landschap beheerde
dijkjes met hun bijzondere flora (o.a. wollige dis-

Slanke sleutelbloem (foto: Jan van Eyk)

Boomklever
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tel), dat we hier weer voor een pinksterkamp geko-
zen hebben.
Bovendien zullen er veel vogels te zien zijn op
schorren, slikken en inlagen (nauwelijks in cultuur
gebrachte bufferpoldertjes die door kwel brak zijn).
Ook hier is het fijn over een fiets te kunnen beschik-
ken.
We kamperen op een voor ons gereserveerd terrein
van camping „de Honte". Bij slecht weer kunnen
we gebruik maken van een houten gebouw; gebruik
van douche en warm water is bij de prijs inbegre-
pen.
Staangeld: ƒ 16,-p.p., ƒ 16,- per auto en ƒ 16,-per
tent.

3. RATUM

Deze in het oostelijk deel van de Achterhoek gele-
gen plaats ligt in een natuurhistorisch zeer waarde-
vol gebied doordat hier aardlagen van uiteenlopen-
de ouderdom aan de oppervlakte komen. We
vinden er naast houtwallen, groeven en eikenhaag-
beukenbossen nog komvenen, vochtige heiden en
slingerende beekjes. Dit alles maakt het voor voge-
laars, plantenliefhebbers en geologen heel aantrek-
kelijk.
Er kunnen in alle richtingen fijne excursies gemaakt
worden, eventueel ook op de fiets.
We kamperen op een weide bij de boerderij „Het
Scholtenhuis" van de heer Schieven, 7 km ten oos-
ten van Winterswijk.
Staangeld: ƒ 14,-p.p. en kinderen tot 13 jaar ƒ 7',-.



GEOLOGISCH WERKKAMP

BRAKEL 27 mei - 31 mei

De AKC en de Contactgroep Geologie van de KNNV
organiseren samen dit instructiekamp in de Vlaam-
se Ardennen, 25 km ten zuiden van Gent. In dit
prachtige en interessante heuvelachtige gebied zul-
len we, onder deskundige leiding, ingaan op de
geo(morfo)logie, de bodem en de samenhang met
wat hierop leeft en groeit (ecosysteem), en dat is
heel veel!
Ook dit is een zelfverzorgingskamp; we slaan onze
tenten op bij de oude historische boerderij het „Hof
ten Bossche", vanwaar we een riant uitzicht hebben
op de omgeving.
Het kampgeld bedraagt, afhankelijk van het aantal
deelnemers, tussen ƒ 40,- en ƒ 60,- (inclusief in-
structie).

Opgaveformulieren voor 1 maart naar Arnold van
Nieuwaal, Nieuwendijk 29, 3267 LZ Goudswaard.
Tegelijkertijd dient het inschrijfgeld overgemaakt te
worden op zijn giro 2608952: voor deelnemers van
13 jaar en ouder ƒ 25,- (t.w. ƒ 10,- aanbetaling en
ƒ 75,- organisatiekosten) en voor 4 t/m 12-jarigen
ƒ 75,- (ƒ 5,- aanbetaling en ƒ 10,- organisatiekos-
ten).

HEMELVAART-PINKSTERKAMP

ORVAL 28 mei - 8 juni

In het meest zuidelijke deel van België, tussen Flo-
renville en Virton, ligt de Abbaye d'Orval.
Wij gaan kamperen op het landgoed van deze abdij,
een eeuwenlang beschermd gebied waar flora en
fauna zich ongestoord op de kalkhellingen konden
ontwikkelen (eenbes, mannetjesorchis, wijngaards-
lak). Bij een ruïne werd de Europese kanarie gesig-
naleerd.
In de naaste omgeving zijn uitgestrekte bossen,
beekdalen (goudveil) en afgravingen waar fossielen
te vinden zijn.
Vlak over de Franse grens ligt een heuvelachtig
gebied dat zich eventueel goed leent voor
fietsexcursies.
Een prachtige omgeving om dagen lang rond te
struinen.
Staangeld: Bfr 140,-p.p.

Opgaveformulieren voor 1 maart naar Corrie Hot-
tentot, Andromedaring 8, 3328 HB Dordrecht en
tegelijkertijd ƒ 50,- inschrijfgeld (f 10,- aanbetaling
en f 40,- organisatiekosten) voor deelnemers van 13

jaar en ouder, en voor 4 t/m 12-jarigen f 30,- (t. w.
f 5,- aanbetaling en ƒ 25,- organisatiekosten) over-
maken op haar gironummer: 5693453.

Maretak (foto: Jan van Eyk)
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ZOMERKAMPEN

1. TERSCHELLING 15 juni - 29 juni

Een vroeg kamp dus, waarin alleen zij die niet aan
schoolvakanties gebonden zijn kunnen genieten
van de natuur die in deze tijd wel heel uitbundig is.
Ideaal voor planten- en hybi-excursies! En al is er
dan geen vogeltrek, de talloze jongen die je ziet
zullen voor velen een hele belevenis zijn.
We kamperen op een voor ons gereserveerd terrein
van camping „Thermelan" in Oosterend, dus vlak
bij de Boschplaat.
Vervoer van auto of caravan is duur; als je niet zelf,
al of niet met hulp van anderen, je bagage aan boord
kunt krijgen, is het voordeliger je tent of kist met
spullen op te sturen. Ook kun je misschien in Har-
lingen de inhoud van meer auto's overpakken in
één.
Bij voldoende deelname zal korting op fietshuur en
bootprijs mogelijk zijn.
Staangeld: ƒ 35,-p.p.

Opgaveformulieren voor 1 maart naar Mien Doek-
sen, Zaagmuldersweg 674, 9713 LZ Groningen en
tegelijkertijd f 60,- inschrijfgeld voor deelnemers
van 13 jaar en ouder en ƒ 30,- voor 4 t/m 12-jarigen
overmaken op giro 5505567 t.n.v. Mien Doeksen,
rek. AKC.

2. BESSANS
kamp I: 29 juni -13 juli,
kamp II: 13 juli - 27 juli en
kamp III: 27 juli -10 augustus

Het Pare National de la Vanoise wordt in het noor-
den begrensd door het dal van de Isère en in het
zuiden door de Maurienne (dal van de Are). Ooste-
lijk van Modane heet het Haute Maurienne. We
moeten nog even verder om industrieën en toeristen
achter ons te laten.
Wat we dan, bij Bessans, vinden? In de valleien een
enkel dorpje die hun oude karakter hebben behou-

den, hoge bergtoppen, gletsjers, watervallen, er-
osiehellingen en diepe kloven en dus, mede door de
hier en daar aanwezige kalk, een grote verscheiden-
heid aan planten: veel soorten orchideeën, gentia-
nen en anjers, soldanella, vedergras, turkse lelie,
edelweiss en alpenanemoon. Ook veel, voor ons
bijzondere, vlinders zijn er te zien en alpen-mar-
mot, gems en steenbok, sneeuwvink, alpenkraai en
-heggemus. De bossen in het dal zijn rijk aan zang-
vogels.
In de Vallée d'Avérole kamperen we op 1750 meter
hoogte op een heel eenvoudig terrein met uitzicht
op een gletsjer en bergtoppen. De weg erheen is
goed berijdbaar. Het weer is doorgaans bijzonder
goed: veel zon. 's Nachts kan het flink afkoelen.
Bessans is per trein en bus te bereiken.
Staangeld: ± Ffr 35 p.p., kinderen tot 4 jaar gratis
(prijs 1986).

Opgaveformulieren voor 1 maart naar Mien Doek-
sen, Zaagmuldersweg 674, 9713 LZ Groningen en
tegelijkertijd ƒ 60,- inschrijfgeld voor deelnemers
van 13 jaar en ouder en f 30,- voor 4 t/m 12-jarigen
overmaken op giro 5505567 t.n.v. Mien Doeksen,
rek. AKC.

3. CAP FRÉHEL
kamp 1:13 juli-27 juli en
kamp II: 27 juli -10 augustus

Cap Fréhel ligt aan de noordkust van Bretagne en
bestaat uit 70-meter hoge steile rotsen met in de
diepte prachtige zandstranden (met een grote ver-
scheidenheid aan schelpen) en lagere rotsen, waar
zich bij eb heldere poeltjes vormen waarin we het
rijke zeeleven kunnen bekijken.
Op de rotsen broeden zeevogels: drieteenmeeuw,
zeekoet en kuifaalscholver.
Het lichtgolvende binnenland met z'n houtwallen
en boomgroepen heeft typisch-Bretonse dorpen
met een eigen taal en cultuur (pardons). Op het

Boschplaat
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niet-gecultiveerde land komen heideveldjes voor
met gaspeldoorn en asgrauwe dophei en op de slik-
ken vinden we onder de vele zoutminnende planten
verschillende soorten lamsoor. Een zeer gevarieerd
gebied.
Als van ouds kamperen we op een weide van mon-
sieur 1e Mir in Plévenon (goed per trein en/of bus -
zelfs met fietsvervoer - bereikbaar).
Staangeld: Ffr 90,- p.p. en kinderen to 13 jaar
Ffr 45,-(excl. toeristenbelasting: Ffr. 14,-p.p. van
15 jaar en ouder.)

Opgaveformulieren voor 1 maart naar Ton Bode,
Kallenkoterallee 143a, 8331 AD Steenwijk en tegelij-
kertijd ƒ 60,- inschrijfgeld voor deelnemers van 13
jaar en ouder overmaken en voor 4 tlm 12-jarigen
ƒ 30,- op zijn gironummer 1591682.

Kuifaalscholver

4. ROSEDALE ABBEY 6 juli - 20 juli

Yorkshire, in het noorden van Engeland, is zeer
zeker de moeite van een bezoek waard. We kozen
een terrein, centraal gelegen in The North York
Moors National Park in de plaats Rosedale Abbey,
gelegen aan het riviertje de Seven, van waaruit fan-
tastische excursies, zowel per auto als te voet te
maken zijn.
Het gebied is heuvelachtig met enorme heidevelden
waarover veel voetpaden lopen en beekdalen waar
de grond in cultuur gebracht is; er zijn oude mijn-
schachten en Romeinse wegen, leuke stadjes en
dorpen en op enige afstand The Yorkshire Dales
National Park en de steile Bempton Cliffs, met rots-
duif, alk, papegaaiduiker, noordse stormvogel, zee-
koet, jan van gent en drieteenmeeuw.
Wij menen er in geslaagd te zijn een zeer aantrekke-,
lijk terrein in een schitterende omgeving gevonden

te hebben. We kamperren op een gereserveerd ge-
deelte van een camping.
Rosedale Abbey is goed bereikbaar per openbaar
vervoer.
Staangeld: 1 pers. + tent £ 36,40, 1 kind + tent
£ 2,80,
2 pers. + tent + auto £ 50,40, auto £ 7',-.

Opgaveformulieren voorl maart naar Ina Hermans,
IJsselwaard 10, 2904 SP Capelle a/d IJssel. Tegelij-
kertijd ƒ 60,- inschrijfgeld voor deelnemers van 13
jaar en ouder en ƒ 30,- voor 4 tlm 12-jarigen overma-
ken op haar gironummer 254573.

Het inschrijfgeld voor alle zomerkampen is
als volgt berekend: deelnemers van 13 jaar
en ouder betalen ƒ 10,- als aanbetaling en
ƒ 50,- organisatiekosten, voor kinderen van
4 t/m 12 jaar wordt voorlopig alleen ƒ 30,-
voor de organisatie gevraagd.

HERFSTKAMP

TERSCHELLING 17-24 oktober

De voorkeur om op Terschelling een vogeltrek-
herfstkamp te houden is nog steeds groot en dat
komt niet in de laatste plaats door de gunstige lig-
ging van de kampeerboerderij, vanwaar we zowel
fietsend als lopend op excursie kunnen naar de dui-
nen, bossen, hoogwatervluchtplaatsen, slikken en
stranden, om er de komende en gaande vogel te
observeren. Terschelling is in de herfst een paradijs
voor vogels en voor hen die ze beter willen leren
kennen.
In deze tijd van het jaar kunnen er ongeveer 100
soorten waargenomen worden.
We verblijven in de kampeerboerderij „de Jonge
Jan" in Formerum. Het gebouw kan goed ver-
warmd worden en er zijn slaapzalen van 8 tot 30
personen.
De maaltijden kan ieder voor zichzelf of groepsge-
wijze klaarmaken.
De kosten voor onderdak bedragen ƒ 68,25 per
deelnemer.
Bij voldoende deelname zal er voor reductie op
boot- en fietshuurprijzen gezorgd worden.

Opgaveformulieren vóór 1 maart naar Wim Kuyper,
Mesdaglaan 47, 6813 GM Arnhem. Tegelijkertijd
ƒ 90,- (t. w. ƒ 65,- aanbetaling en ƒ 25,- organisatie-
kosten) inschrijfgeld per deelnemer van 13 jaar en
ouder en voor 4 tlm 12-jarige deelnemers ƒ 60,-
(f 40,-anbetaling en ƒ 20,-organisatiekosten) over-
maken op zijn gironummer 1323588.

Tekeningen: M. J. C. Kolvoort
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ALGEMENE VOORWAARDEN KNNV-KAMPEN

Deelname
1. Aan de kampen kunnen alleen leden van de KNNVen
hun kinderen deelnemen. Van de deelnemende gezinsle-
den moeten echtgenoten en kinderen van 16 jaar en
ouder lid of huisgenoot-lid zijn.
2. Ouders blijven steeds volledig verantwoordelijk voor
de tijdsbesteding en verzorging van hun kinderen.
3. Om zelfstandig aan een kamp te kunnen deelnemen
moet men minimaal 16 jaar zijn.
4. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij aan alle
facetten van het kampleven deelnemen. Meent men drin-
gende redenen te hebben om van de normale gang van
zaken af te wijken dan dient hierover vooraf overleg ge-
pleegd te worden met de Algemene Kampeer Commis-
sie.
5. De AKC behoudt zich het recht voor om personen die
naar haar mening wegens hun lichamelijke of geestelijke
konditie een beletsel kunnen vormen voor het normale
verloop van een kamp, van deelname uit te sluiten.
6. Het meebrengen van honden of andere huisdieren is
niet toegestaan.
7. Deelname aan meer dan één voorjaarskamp of meer
dan één zomerkamp is slechts mogelijk wanneer daar-
door geen andere gegadigden worden gedupeerd. Wie
aan een tweede voorjaars- of zomerkamp wil deelnemen,
dient aan het aanmeldingsformulier van het eerste kamp
een afzonderlijke brief toe te voegen met het verzoek voor
een tweede kamp in aanmerking te mogen komen, indien
daar ruimte voor is.

Aanmelding
1. De inschrijving geschiedt door middel van de daar-
voor beschikbaar gestelde formulieren, die volledig moe-
ten worden ingevuld. De aanmeldingen worden behan-
deld in volgorde van binnenkomst en worden alleen in
aanmerking genomen wanneer de vereiste inschrijfgel-
den binnen twee weken na de aanmelding zijn ontvan-
gen. Dit betekent dat degene die niet binnen twee weken
na de verzending van het aanmeldingsformulier heeft
betaald, alsnog onder aan de lijst van deelnemers wordt
geplaatst, met uiteraard de kans om af te vallen.
Het resterende staangeld wordt ter plaatse voldaan.
2. De aanmelding voor de kampen sluit op de vermelde
sluitingsdatum of zodra een door de AKC bepaald
maximum aantal deelnemers is bereikt. Indien een kamp
in enkele dagen al is overtekend zal er worden geloot
onder degenen die zich binnen 2 weken na verschijnen
van de Kampnatura hebben aangemeld. Na uitloting
wordt, indien geen tweede keus is vermeld, het aanmel-
dingsformulier teruggestuurd, zo mogelijk met vermel-
ding van kampen waar op dat ogenblik nog wel plaats is.
3. De AKC streeft er naar om ieder die niet geplaatst kan
worden, daarvan uiterlijk 14 dagen na de sluitingsdatum
bericht te sturen. Géén bericht is dus goed bericht.
4. Van de inschrijving als deelnemer aan het kamp ont-
vangt men schriftelijk bericht in de vorm van een aanna-
meconvocatie, die nadere bijzonderheden en een deel-
nemerslijst bevat. Deze convocatie verschijnt in het
algemeen ongeveer één maand voor de aanvang van het
kamp.

Annulering
1. Bij een onvoldoend aantal deelnemers of door on-
voorziene wijzigingen in de politieke of andere omstan-
digheden behoudt de AKC zich het recht voor een kamp
geen doorgang te doen vinden.
2. Indien door welke oorzaak dan ook na de sluitingsda-
tum van deelname aan een kamp wordt afgezien, dient
men contact met de AKC op te nemen. In het geval dat
geen naar het oordeel van de AKC geschikte andere
deelnemer de openvallende plaats kan innemen, blijft
men ten volle aansprakelijk voor de algemene kosten.
3. De in punt 2 genoemde financiële aansprakelijkheid
wordt niet teniet gedaan door een beroep op overmacht
van welke aard dan ook.

Aansprakelijkheid
1. ledere aansprakelijkheid voor schade wordt door de
KNNV uitdrukkelijk uitgesloten, ongeacht of deze is ver-
oorzaakt door fouten of tekortkomingen van hen die op
enigerlei wijze bij de voorbereiding of uitvoering van de
kampen zijn betrokken of doordat een kamp, door welke
oorzaak ook, moet worden geannuleerd.
2. De deelnemers blijven ten volle aansprakelijk voor alle
kosten die moeten worden gemaakt ten gevolge van
eigenmachtig afwijken van de door het kampbestuur ge-
geven aanwijzingen.
3. Ouders blijven ten alle tijde verantwoordelijk en aan-
sprakelijk voor hun minderjarige kinderen, ook al zijn zij
niet in eikaars directe omgeving.
4. Voor eventuele fouten en onjuistheden die voorkomen
in de kampeergids, in de aan de deelnemers toegezon-
den papieren of in welke andere met de kampen in ver-
band staande publicatie dan ook, wordt door de KNNV
geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
5. De deelnemers wordt geadviseerd om voor de duur
van hun kamp een reis-, bagage- en annuleringsverzeke-
ring af te sluiten.

Corvee
1. Deelnemers aan kampen verplichten zich tot het ver-
richten van al het noodzakelijke corveewerk.
2. In de zelfverzorgingskampen dient ieder in zijn eigen
levensonderhoud te voorzien.

Onderdak
1. De deelnemers zorgen voor hun eigen tenten en plaat-
sen die op een door het kampbestuur aangegeven ruim-
te.
2. Ook indien caravans en kampeerauto's op het terrein
kunnen worden toegelaten, dient men zich bij de plaat-
sing daarvan strikt te houden aan de door de kampvoor-
zitter gegeven aanwijzingen.
3. Het zgn. voor- en nakampen is niet toegestaan. De
kampbesturen hebben opdracht om geen deelnemers
toe te laten op het kampeerterrein, of het voor een kamp
gereserveerde gedeelte van een openbaar kampeerter-
rein, vóór 12 uur op de in de Kampnatura aangekondigde
begindatum. Alle deelnemers moeten op de aangekon-
digde einddatum het kampterrein weer vóór 12 uur verla-
ten.
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Denkt u eraan het kampgeld over te maken?

AANMELDINGSFORMULIER VOOR DEELNAME AAN EEN KNNV-l\AIVIr' 1987KAMP

Betreft kamp: .

Indien volgeboekt, wil ik deelnemen aan kamp:

D wil ik niet deelnemen aan een ander kamp.

Naam en voorletters: Roepnaam:

Straat en huisnummer:

Postcode: Plaats:

Telefoon: 0 - Lid van KNNV-afdeling:

Deelnemende gezinsleden:

Achternaam Roepnaam Geboortedatum (kinderen)

Deelnemende gezinsleden van 16 jaar en ouder moeten lid of huisgenoot-lid zijn!

Voor welke facetten van de natuurstudie heeft u interesse? .

Op welk(e) gebied(en) bent u (min of meer) deskundig?

Bent u al eens voor een kamp uitgeloot en zo ja, voor welk? .

Wanneer?

Hebt u de laatste jaren een kampbestuursfunctie vervuld?

Zo ja, wanneer? Welke?

Bent u bereid in 1987 een functie te vervullen?

Zo ja, welke? Zo niet, in welk jaar denkt u daartoe bereid te zijn? 198

Opmerkingen:

Bij ziekte of ongeval tijdens het kamp bericht aan:

Naam: Straat:

Postcode: Plaats: Telefoon: 0

Ik neem grote en kleine tent(en) mee. Ik kom met D caravan, D vouwwagen

en reis per D auto, D fiets, D openbaar vervoer.

Ik heb de „Algemene Voorwaarden" gelezen en ga daarmee akkoord.

Datum: Handtekening:
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REISNATURA 1987
ALGEMENE REISCOMMISSIE

Voorwoord

Zes unieke reizen bieden we u hierbij aan. Dit is
geen reclamepraat, want deze reizen zijn in de reis-
wereld inderdaad heel bijzonder.
- Ze zijn speciaal vóór en door leden van de KNNV
voorbereid.
- Daarom is er in de eerste plaats gezocht naar
natuurhistorisch interessante gebieden. De verblijf-
plaatsen zijn geen luxe doel op zichzelf, maar hotels
in de middenklasse, die de basis zijn voor dagelijkse
excursies.
- Ze zijn berekend naar kostprijs. Deze kan laag
gehouden worden doordat de organisatiekosten ge-
ring zijn en we meestal zelf hotels en vervoer reser-
veren.
- Overschotten op de reissom worden geresti-
tueerd. Van de meeste reizen in 1986 kregen de
deelnemers een bedrag terug als gevolg van finan-
ciële meevallers (o.a. koerswijzigingen).
- De reisleiding bestaat uit KNNV-ers die de sfeer in
de vereniging kennen èn die op een of meer terrei-
nen van natuurstudie goed op de hoogte zijn. De
reisleiders kennen het te bezoeken gebied en/of
hebben zich er via literatuur degelijk op voorbereid.
- De reisdeelnemers zijn niet uitsluitend afhanke-
lijk van de initiatieven van de reisleiding, maar ze
zijn ook zélf actief (suggesties of wensen voor excur-
sies, zelf determineren enz.).
Soms kunt u met de georganiseerde reiswereld
goedkoper in de bekende vakantiedoelen terecht.
Nooit echter bent u dan met mensen met gelijkge-
richte belangstelling in een voor KNNV-ers boeiende
omgeving.
We hebben geprobeerd de aankondigingen voor de
reizen te vervolmaken. Duidelijk is aangegeven wat
er aan accommodatie en vervoer te verwachten is.
Geen misverstanden kunnen er ook ontstaan over
de zwaarte van de reis. Steeds is vermeld wat de
deelnemers te wachten staat: het soort terrein, lan-
gere en/of korte excursies, zelfs het soort aanbevo-
len schoeisel.
Toch kan het voorkomen dat de deelnemers zich bij
hun (moeilijke) keuze te veel hebben laten leiden
door het begeerde reisdoel. Deze mensen zullen,
evenals zij die zich in hun lichamelijke kunnen over-

schat hebben, ondervinden dat ze tijdens de reis
herhaaldelijk niet met anderen meekunnen.
Goed lezen en uitvoerig wikken en wegen vooraf
kan teleurstelling tijdens de reis voorkomen.
Met deze reiskrant voor 1987 is voor de huidige
reiscommissie het tweede jaar ingegaan. We probe-
ren een compromis te vinden tussen het handhaven
van goede tradities en voorzichtige vernieuwingen.
Zonder de reacties en suggesties van de leden lopen
we daarbij het gevaar alleen onze eigen voorkeuren
te volgen. Maar u hebt ook een stem. Laat ons
horen wat u wilt!
Overigens volgt er in een later nummer van Natura
nog een aankondiging voor twee herfstreizen: één
naar een goed vogelgebied en één naar herfstbossen
en paddestoelen.
Tot slot verwacht de commissie dat de deelnemers
aan de reizen in 1987 geen spijt zullen hebben van
hun aanmelding. Tevens hoopt de commissie dat,
zoals dat bij de (meeste) deelnemers in het afgelo-
pen jaar het geval was, er het vermogen zal zijn om
met een milde glimlach te aanvaarden dat in het
buitenland gewoonten soms anders zijn dan bij ons.
Niet overal is er chocoladehagelslag bij het ontbijt
of worden de ruimten die men in afzondering ge-
bruikt, op dezelfde wijze schoongehouden als wij
dat thuis gewend zijn!

Namens de ARC
W. Loode (voorzitter)

Aanmelding

De aanmelding moet geschieden vóór de bij de reis
vermelde datum door inzending van het volledig
ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier
(eventueel een fotokopie) aan het inschrijvingsse-
cretariaat van de ARC: mw. E. Th. Lambooy-Raats,
Eikenlaan 20, 5671 AB Nuenen (tel. 040-832079),
onder gelijktijdige storting van het inschrijfgeld op
postgiro 25046 t.n.v. Penningmeester van de Alge-
mene Reiscommissie van de KNNV te Amsterdam/
Nuenen, onder vermelding: Inschrijfgeld Reis

Er wordt op gewezen dat de Algemene Reisvoor-
waarden gedeeltelijk zijn gewijzigd. Het is belang-
rijk deze goed te lezen!
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REIS A: ZUID-SPANJE
(Almeria, Serrania de Ronda, Coto Donana)
Woensdag 22 april t/m woensdag 6 mei (15 dagen)
Leiding: mw. C. W. Ph. Asselbergs-Berck en mw.
W. J. Bosman Jansen-Köhler
Vlieg-hotelreis-bustrektocht

Ditmaal een bustrektocht door Zuid-Spanje en wel
in Andalusië, de grootste van alle Spaanse landstre-
ken. We vertrekken van Schiphol naar Almeria,
waar we 3 dagen verblijven en o.a. busexcursies
maken naar Cabo de Gata en El Desierto. Dit ge-
bied bestaat uit droge bergen en canyons (barran-
cos), zout- en steensteppen. De streek wordt ook
wel Klein-Afrika genoemd, het is namelijk de
droogste en warmste plek van Spanje. De flora is
zonder meer opvallend rijk aan soorten en veel
endemen. In de droge beddingen van de barrancos
broeden o.a. rotsmussen, scharrelaar en bijeneter.
Ook havikarend en oehoe komen hier voor.
Van Almeria reizen we via Lanjarón en de Alpujar-
ras naar Granada, waar we gelegenheid hebben om
het beroemde Alhambra te bekijken. Na 2 over-
nachtingen in Granada gaan we westwaarts naar
Antaquera. Bezoek aan Lago Fuenta de Piedra (fla-
mingo's) en El Torcal, een kalkplateau dat door
erosie in fantastische vormen is omgetoverd. Dit
gebied is rijk aan orchideeën, o.a. Ophrys lutea.
Overnachting aan de kust en vandaar naar Ronda.
Hier blijven we 3 dagen en bezoeken Cueva de la
Pileta (gave neolitische rotstekeningen) en de Bos-

que de Grazalema, een botanisch interessant ge-
bied. Vervolgens een driedaags verblijf te Matalasc-
anas aan de kust. Tijdens dit verblijf bezoeken we
de Coto Donana, hét bekende natuurreservaat aan
de monding van de Guadalrivier; moeras- en water-
vogels maar ook botanisch opvallend door een typi-
sche zoutmoerasvegetatie.
Vertrek naar Sevilla en overnachting aldaar om ver-
volgens op de 15e dag naar Amsterdam terug te
vliegen.
Omdat het een bustrektocht betreft, zullen lange
wandelingen niet op het programma staan, ook
voor sommige excursies vanuit de driedaagse stand-
plaatsen zal soms van „onze" bus gebruik moeten
worden gemaakt. Daar staat tegenover dat we een
zeer gevarieerd en interessant beeld krijgen van het
landschap, de flora en vogelrijkdom van Andalusië.
In de verschillende hotels verblijven we waarschijn-
lijk op basis van volpension.
Reissom: ƒ 2750,-
Inschrijfgeld: ƒ 275,-
(Eenpers. kamer ƒ 315,- extra)
Aanmelding: vóór 31 januari '87

Vereisten: goede wandelschoenen.
Excursies: meestal halve dagen, redelijk be-
gaanbaar terrein; mogelijk warm weer, vele
verplaatsingen.

Steltkluut

REIS B: LA CA LA MINE (België)
Maandag 4 mei t/m zaterdag 9 mei (6 dagen)
Leiding: A. Th. M. Dorrestein en mw. J. M. Dorre-
stein-de Jong
Appartementen en eigen vervoer

Net over de grens met Zuid-Limburg ligt in het
Duits-sprekende deel van België een gebied dat de
Engelsen „derelict land" zouden noemen. Door de
vroegere zinkmijnen met de bijbehorende afvalho-
pen is het zonder ingrijpende verbeteringsmaatre-
gelen niet geschikt voor enig maatschappelijk ge-
bruik. En al zijn die maatregelen intussen deels al
genomen (opruimen van afvalhopen o.a. om er met
verbeterde methoden toch nog wat zink uit te ha-
len), het stadje La Calamine (Kelmis voor de plaat-
selijke bevolking) draagt al te zichtbaar nog steeds
de sporen van een oude mijnbouwnederzetting.
Daar is het dus, ondanks de rijke zinkflora op de
puinhopen van een nijver verleden, voor natuurlief-
hebbers slecht toeven. Echter aan de Hohnbach,
ook wel Lonselerbach genoemd, een zijbeek van de
langs La Calamine lopende Geul, ligt op en aan
kalksteenkliffen uit het Onder-Carboon een bos
waarvan elke rechtgeaarde natuurliefhebber
droomt. Botanisch bestaat het uit vegetatie-eenhe-
den als het orchideeënrijke eiken-haagbeukenbos
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en goudveil-essenbos. Bijzondere soorten als
schubwortel, bosgeelster en wilde narcis komen
hier voor. Anders gezegd, in het voorjaar is dit bos
sprookjesachtig mooi. In de naaste omgeving ligt,
midden in de door meidoornhagen omgeven weiden
van het Land van Herve, de „Country Benelux-
club". Hier zullen we verblijven in vierpersoons
appartementen en we gebruiken alle maaltijden in
de eetzaal van het restaurant.
Behalve wandelingen in de naaste omgeving (heu-
velachtig, soms met zompige bospaden) kunnen er
auto-excursies gemaakt worden naar de Hoge Ve-
nen en eventueel naar de bekende hellingbossen in
Zuid-Limburg.
Meer gegevens zijn te vinden in „Het dal van de
Hohn". Dit is het eerste nummer (LI) uit de serie
Landschapsecologische Streekbeschrijvingen Bui-
tenland door onze eigen onvolprezen Uitgeverij uit-
gebracht.

Reissom: ƒ 330,-
Inschrijfgeld: ƒ 100,-
Aanmelding: vóór 1 maart '87

Vereisten: goede wandelschoenen, event.
laarzen.
Excursies: meest halve dagen, redelijk be-
gaanbaar terrein. Bosgeelster

Daslook (foto: Alfons Vaessen)
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REIS C: MONTAFON (Oostenrijk)
Vrijdag 29 mei t/m zondag 14 juni (17 dagen)
Leiding: C. H. C. van Veldhoven en H. C. Pijpers
Trein-hotelreis

Het Montafondal ligt in het zuiden van Vorarlberg,
de meest westelijke provincie van Oostenrijk. Het
is het ca. 40 km lange dal van de 111, een riviertje dat
ontspringt in de Vermuntgletsjer tegen de noord-
helling van de Piz Buin (3312 m), de hoogste top van
de Silvretta-gruppe, die de grens met Zwitserland
vormt. Dit dal van de UI ligt ingesloten tussen drie
berggroepen: westwaarts de Rhaticon, de Silvretta
in het zuidoosten en de Verwallgruppe aan de
noordoostkant.
Onze standplaats is Latschau (955 m), deel van de
gemeente Tschagguns op de linkeroever van de 111,
aan het begin van het Gauertal. Aan het einde van
dit dal ligt de Lindauerhütte (1744 m) waar een
botanische tuin is. Met de Golmerbahn kunnen we
naar Matschwitz (1520 m) en Golm (1890 m) om
ook vandaar uit tochten te maken. Op de rechteroe-
ver van de 111 ligt Schruns dat een tweelingplaats
vormt met Tschagguns. Schruns ligt aan het einde
van het Silbertal, een van de rustigste en romanti-
sche zijdalen, waar vroeger zilver werd gedolven.
Ook van hier kunnen we diverse excursies maken.
Het gebergte rond het Ill-dal heeft een grote ver-
scheidenheid in vorm en begroeiing. Men vindt er
vlak bij elkaar kalkminnende en kalkmijdende
planten, in dichte bossen en op mooie alpenweiden.
Een uitgelezen gebied voor botanici. Maar er zijn
ook veel vogels en hogerop Murmeltiere. We hopen
ook veel „vroege" alpenplanten te vinden.
We reizen vanuit Nederland met de Brittania-ex-
presse (couchettes) rechtstreeks naar Bludenz en

vandaar wordt de groep per bus naar Latschau (ca.
Vi uur) vervoerd, waar we op basis van volpension
verblijven.

Reissom: ƒ 1.770,-
Inschrijigeld: ƒ 178,-
Aanmelding: vóór 31 januari '87

Vereisten: goede conditie, bergschoenen.
Excursies: meest hele dagen, soms flinke
hoogteverschillen.

REIS D: OLAND (Zweden)
Zaterdag 13 juni t/m zaterdag 27 juni (15 dagen)
Leiding: W. Loode
Pension-reis met eigen vervoer

Öland ligt in de Oostzee voor de kust van Zweden
en is met een ruim 6 km lange brug met het
vasteland verbonden. Het eiland, dat lang en smal is
(130 bij 13 km) is opgebouwd uit een groot blok
kalksteen dat in het westen vrij steil afbreekt en in
het oosten glooiend naar zee afloopt. In het midden
en zuiden ligt een uitgestrekt steppelandschap, de
Stora Alvaret, met zijn ruige, typische begroeiing,
o.a. het Ölands zonneroosje. Deze hoogvlakte, op
z'n mooist in het voorjaar, wordt omzoomd door
bossen en moerassen met een weelderige vegetatie.
We vinden er veel orchideeën zoals Venusschoentje
en spookorchis. Kortom een eiland voor de echte
KNNV-er, want naast de vele planten waarbij ende-
men en ijstijdrelicten, zijn er ook veel vogels,
kraanvogels, grote en middelste zaagbek, kleine

Clematis alpina

(De tekeningen in
deze Reisnatum
zijn van
M. J. C. Kolvoort)
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vliegenvanger enz. Maar er zijn ook mooie fossielen
te vinden.
We hebben op Öland twee standplaatsen: de eerste
week verblijven we te Sandbergen, op basis van
halfpension. En voor de tweede week gaan we noor-
delijker, ongeveer halverwege het eiland, naar
Sandby, hier hebben we volledig pension.
De prijs van de veerboot Travemünde-Trelleborg in
het voorseizoen was in '86 voor een auto, incl. 1-5
pers., bij dagafvaart ƒ 94,- enkele reis, bij nacht-
afvaart ƒ 182,-. Personen zonder auto betalen hier
ƒ 88,-.
Het eiland is ook per openbaar vervoer goed bereik-

baar in 24 uur: trein van Utrecht via Kopenhagen
naar Alvesta (Zweden), daar over op de trein naar
Kalmar en dan per bus naar Öland.

Reissom: ƒ 1210,-
Inschrijfgeld: ƒ 120,-
Aanmelding: vóór 31 januari '87

Vereisten: bergschoenen en laarzen.
Excursies: meest hele dagen, gebruik auto,
indien mogelijk.
Geen geaccidenteerd terrein, soms moeilijk
begaanbaar en/of drassig.

Stora Alvaret (Öland)

REIS E: NOORWEGEN
(Hjerkinn, Leirvassbu en Boverdalen)
Maandag 13 juli t/m dinsdag.28 juli (16 dagen)
Leiding: mw. E. J. Coops-Booij en mw. E. Th. Lam-
booy-Raats
Bus-boot-fjellstue-hotelreis

's Ochtends vroeg vertrekt de bus vanuit Nederland
naar Kiel. We overnachten op de veerboot naar
Oslo. De bus voert ons dan langs een mooie route
o.a. via het Grubrandsdalen naar Hjerkinn. Deze
plaats (1017 m) is een uitstekend uitgangspunt voor
de verkenning van 3 beschermde natuurgebieden:
Rondane Nasjonalpark, Dovrefjell Nasjonalpark
en Fokstumyra. Na zes dagen vertrekken we rich-
ting B0verdalen, waar we te Leirvassbu onze intrek
nemen in een hooggelegen (1400 m) fjellstue (=
eenvoudig berghotel) in het hart van Jotunheimen.
Voor de laatste vier dagen dalen we weer af naar

een lager gelegen hotel (700 m) in het B0verdalen.
Overal in Noorwegen wacht ons ruige natuur met
veel bergen. De met sneeuw bedekte toppen van
het Dovrefjell en Jotunheimen zijn van veraf te
zien. Toch zijn die toppen minder hoog dan in de
Alpen (de hoogste is Galdh0ppigen met z'n 2469
m), maar de boomgrens wordt al bereikt op 800
meter. Denkend aan Noorwegen ziet men de fjor-
denkust voor zich. Die aanblik hebben we bij aan-
komst en vertrek. Water is echter ook in het binnen-
land alom aanwezig: als kabbelende beek, als
bruisende rivier, als neerdonderende waterval maar
ook als verstild bergmeer of peilloos diep fjord.
Ook de vele hoogveenmoerassen wijzen op de aan-
wezigheid van water. Er valt dus veel te genieten in
dit fascinerende landschap.
Tijdens deze reis wordt vooral de nadruk gelegd op
de bestudering van de plantengroei, maar voge-
laars, geologisch geïnteresseerden, fotografen en
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tekenaars komen ook zeker aan hun trekken. En
allemaal zullen we uitzien naar muskusossen (Do-
vrefjell), rendieren en lemmingen.
De reissom omvat: vervoer per bus en boot, eten en
overnachtingen aan boord, volpension te Hjerkinn
en half pension in overige standplaatsen.

Reissom: ƒ 2290,-
Inschrijfgeld: ƒ 230,-
Aanmelding: vóór 31 januari '87

Vereisten: goede conditie; bergschoenen,
eventueel laarzen, met goed profiel.
Excursies: meestal hele dagen, vaak zwaar
terrein, hoogteverschillen, soms moerassig.

Eland

Roodgesterde blauwborst

REIS F: VAL SINESTRA (Oost-Zwitser-
land)
Zondag 9 augustus t/m zaterdag 22 augustus (14
dagen)
Leiding: R. Vereijken en L. van Zeeland
Bus-pensionreis

Het Val Sinestra (= links) is een van de grootste
zijdalen in het Unterengadin. Het is een mooi bos-
rijk, nauw bergdal waardoor de Brancla of Lavran-
cha zich een weg baant. Midden in het dal bevindt
zich het voormalige Kurhaus „Val Sinestra", ons
verblijf op 1521 m. Nu is het een eenvoudig pension,
waar van ons enige hulp verwacht wordt zoals af-
wassen, tafeldekken en aan het eind de eigen kamer
schoon achterlaten. Wel betrekken we hier alle
maaltijden.
Vanuit ons verblijf zijn prachtige wandelingen te
maken naar Piz Arina (2832 m), naar Alp Spadia
(2320 m) of via mooie bergweiden naar Casa Men-
gelberg (1711 m) of Griosch.

Er zijn vele mooie planten te vinden: edelweiss (in
de bedding van de Brancla), Centauria rhaponti-
cum, gentianen, lelies en >t//(um-soorten. Nu kun-
nen we ook laat-bloeiende soorten vinden.
De vogelaars zullen hier uitkijken naar: water-
spreeuw, beflijster, kruisbek, notenkraker en
steenarend.
Elke excursie is een belevenis op zich in dit nog
ongerepte gebied.
De bus vertrekt zondagochtend om 8.30 uur vanaf
het Stationsplein te Arnhem. De terugkomst is op
zaterdagavond ongeveer 19.00 uur te Arnhem.

Reissom: ƒ 970,-
Inschrijfgeld: ƒ 100,-
Aanmelding: vóór 31 januari '87

Vereisten: bergschoenen met goed profiel,
goede conditie.
Excursies: meest hele dagen met flinke hoog-
teverschillen.

Apollovlinder
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ALGEMENE VOORWAARDEN KNNV-REIZEN

Deelname
1. Aan de reizen kan alleen worden deelgenomen door
leden en huisgenootleden van de KNNV.
2. De ARC behoudt zich het recht voor personen, die naar
haar mening i.v.m. hun leeftijd of wegens hun lichamelijke
of geestelijke conditie een beletsel kunnen vormen voor
het normale verloop van een reis, van deelname uit te
sluiten.
3. Tenzij anders aangekondigd, zal de ARC er naar stre-
ven de deelnemers aan de reizen onder te brengen in
2-persoonskamers. Slechts in uitzonderingsgevallen zal
het mogelijk zijn de beschikking te krijgen over
1-persoonskamers (en dan meestal tegen bijbetaling).
Het verkrijgen van een 1 -persoonskamer kan echter nooit
door de ARC worden gegarandeerd.

Aanmelding
1. Als aanmelding geldt uitsluitend de vóór de sluitings-
datum van de inschrijvingstermijn bij de ARC binnengeko-
men inschrijving.
2. Inschrijving kan alleen geschieden via het in de reis-
gids of op andere wijze daartoe aangewezen volledig
ingevulde opgaveformulier, onder gelijktijdige storting
van het bij de inschrijving te betalen gedeelte van de
reissom, zijnde 10% hiervan met een minimum van
ƒ 100,-. De deelnemers ontvangen persoonlijk bericht
wanneer het restant van de reissom moet worden vol-
daan.
3. Daar de gegevens van het opgaveformulier tevens
moeten dienen voor het samenstellen van passagierslij-
sten voor vliegtuigen of autobussen en voor de verzeke-
ringen, behoudt de ARC zich het recht voor niet-volledig
ingevulde formulieren niet in behandeling te nemen.
4. Indien er op de sluitingsdatum een groter aantal aan-
meldingen is binnengekomen dan het voor de reis vast-
gestelde aantal deelnemers, wordt tussen geldige aan-
meldingen - behoudens het voorbehoud gemaakt onder
deelname, punt 2 - door loting beslist.
5. Van de inschrijving als deelnemer, zowel als van een
eventuele afschrijving ontvangt iedere gegadigde per-
soonlijk bericht.

Reiskosten
1. De reissom wordt steeds voorlopig vastgesteld op
grond van prijzen en gegevens die bekend waren op het
moment van samenstellen van deze reisgids. De reissom
is gebaseerd op een minimum aantal deelnemers. De
reissom omvat:
- de reiskosten vanaf een startpunt in Nederland of van-
af de grens tot aan het reisdoel. Niet inbegrepen zijn dus
de bijkomende reiskosten binnen Nederland. (Dit punt
geldt dus niet voor „eigen vervoer"-reizen.)
- De hotel- of verblijfkosten met volledig pension, tenzij
anders vermeld, dit meestal op basis van een
2-persoonskamer.
- Excursiekosten ter plaatse, indien niet anders vermeld.
- Een verzekeringspakket met bagage-, ziekte- en onge-
vallenverzekering.

2. Indien op een reis een overschot is ontstaan van meer
dan ƒ 20,- per deelnemer dan zal dit aan de deelnemers
worden terugbetaald. Indien op een reis een tekort is
ontstaan van meer dan ƒ 20,- dan kan aan de deelne-
mers worden gevraagd een deel van dit bedrag bij te
betalen.
3. Indien de tarieven (bijv. van spoorwegen, luchtvaart-
maatschappijen enz.) of koersen tussentijdse wijzigingen
ondergaan worden de reissommen naar evenredigheid
herzien. Een verhoging komt in deze gevallen geheel voor
rekening van de deelnemers.

Wijziging in programma's
1. Bij een onvoldoend aantal gegadigden voor een reis of
door onvoorziene wijzigingen in de politieke of andere
omstandigheden behoudt de ARC zich het recht voor een
reis geen doorgang te laten vinden.
2. De ARC en de reisleiding kunnen wijzigingen in het
programma aanbrengen, alsmede zonder toestemming
of enigerlei hieraan te ontlenen rechten van de deelne-
mers, excursies, reisrouten, vervoermiddelen of verblijf-
plaatsen wijzigen.

Annulering door a.s. deelnemers
1. Het annuleren van de reisovereenkomst door de op-
drachtgever kan uitsluitend schriftelijk geschieden, waar-
bij de datum van het poststempel als annuleringsdatum
geldt.
2. Indien een aanmelding teniet wordt gedaan door de
opdrachtgever dan zijn de volgende bedragen verschul-
digd:
- bij annulering tot 6 weken voor vertrek: het inschrijf-
geld;
- bij annulering tussen 6 en 4 weken voor vertrek: 25%
van de reissom met een minimum van ƒ 100,-;
- bij annulering tussen 4 en 3 weken voor vertrek: 50%
van de reissom met een minimum van ƒ 100,-;
- bij annulering tussen 3 weken tot en met 8 dagen voor
vertrek: 75% van de reissom;
- bij annulering binnen acht dagen voor vertrek: 100%
van de reissom.

Het is dus belangrijk om zelf een annulerings verzekering
af te sluiten!! Doe dat direct na bevestiging van het door-
gaan van de reis!!

Aansprakelijkheid
1. ledere aansprakelijkheid voor schade wordt door de
KNNV uitdrukkelijk uitgesloten, ongeacht of deze is ver-
oorzaakt door fouten of tekortkomingen van hen, die op
enigerlei wijze bij de voorbereiding of uitvoering van de
reizen zijn betrokken of doordat een reis, door welke
oorzaak ook, niet tijdig of niet volledig kan worden uitge-
voerd of buiten het voorziene reisschema verloopt.
2. De KNNV aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor
extra kosten of het niet nakomen van delen van het reis-
schema ten gevolge van een oorlogstoestand, oproer,
onlusten, bezetting of staking.
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3. De deelnemers blijven ten volle aansprakelijk voor alle in de reisgids, in de aan deelnemers toegezonden papie-
extra kosten die moeten worden gemaakt ten gevolge ren of in welke andere met de reis in verband staande
van eigenmachtig afwijken van het reisprogramma of van publikatie dan ook, voorkomen, wordt door de KNNV geen
de door de reisleiding gegeven aanwijzingen. enkele aansprakelijkheid aanvaard.
4. Voor eventuele drukfouten en/of onjuistheden welke (10 okt. '86)

Denkt u eraan het inschrijfgeld'tegelijk met uw aanmelding over te maken?

OPGAVE-FORMULIER VOOR DEENNAME AAN EEN KNNV-REIS 1987

Definitieve opgave voor REIS naar

1. Naam en voorletters: Roepnaam:

M/Vr., geboortedatum:

Adres met postcode:

Telefoon: 0 - Wel/geen vegetariër

Lid KNNV-afdeling: /alg. lid KNNV

Speciale belangstelling voor de volgende gebieden van natuurstudie:

Opmerkingen:

Bij ziekte of ongeval tijdens de reis bericht aan:

Naam:

Adres met postcode:.

Telefoon: 0 -

2. Deelnemend gezinslid (dient vanaf 16 jaar lid of huisgenoot-lid te zijn!):

Naam en voorletters: Roepnaam:

M/Vr., geboortedatum: Wel/geen vegetariër

Speciale belangstelling voor de volgende gebieden van natuurstudie:

Opmerkingen:.

Wensen met betrekking tot kamergenoot/-note:

Ik verklaar mij akkoord met de in de reisgids 1987 voorkomende algemene voorwaarden.

Datum: Handtekening:

Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen'.
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Natuur met kartelrand
doorJ. Marbus

Het verzamelen van postzegels met het thema
„natuur"

De artikelenreeks „Natuur in beeld" en de vele
reacties daarop onderstrepen nog eens dat bezig-
zijn-met-de-natuur méér is dan naar buiten gaan om
te kijken.
Het verzamelen van afbeeldingen van natuuronder-
werpen, in welke vorm dan ook, is een logisch ver-
lengstuk van onze buitenliefhebberij. Of het nu het
sparen van zelfgemaakte foto's of albumplaatjes of
postzegels is, de natuur blijft het kader. In de the-
matische of beeldfilatelie kiest de postzegelverza-
melaar niet voor „een land", maar voor „een the-
ma". In ons geval is dat een natuurhistorisch
onderwerp zoals: vlinders of bomen. Wat prof. Fa-
ber in zijn geologieboek - op zoek naar geologische
verschijnselen - al noemt „de bekoring van het
zoeken" ervaart de postzegelverzamelaar evenzo.
Het is de jager/verzamelaar in de mens.

De keuze van het thema

Wie zich wil oriënteren in de wereld van de postze-
gels kan vrijblijvend eens een postzegelzaak bin-
nenlopen of een ruilbeurs of verenigingsbijeen-
komst bezoeken. Ongetwijfeld ziet men dan
afbeeldingen die aanspreken, erg mooie plaatjes.
Er zijn zelfs inspirerende zegels bij waarop plant of
dier treffend naar hun aard zijn afgebeeld. Het is
verleidelijk dan die plaatjes te gaan sparen. Im-
mers, bij de keuze van het onderwerp speelt ieders
eigen voorkeur een grote rol: landschappen, geolo-
gie, mineralen/fossielen, delfstoffen, planten, spo-
replanten, reptielen, slangen, koralen, etc. Het is
onbeperkt. Dat houdt ook in dat men zelf de beper-
king zal moeten aanbrengen.
Wie postzegels gaat verzamelen met het thema „na-
tuur" heeft aan 10 insteekalbums nog niet genoeg.
De beperking „natuur van Europa" scheelt al veel,
maar blijkt nog een erg ruim verzamelgebied.
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De beginner zal dit al doende leren overzien en zijn
onderwerp zo nodig aanscherpen. Het werkt ten-
slotte prettiger met een overzichtelijk thema, waar-
bij de volledigheid van de verzameling tot de reali-
teit behoort.

Om te beginnen

Vooral het winterhalfjaar is de periode van ruil-
beurzen en hobbymarkten. Commercialisering
heeft van de ruilbeurzen meer een markt gemaakt
waar eerder verkocht wordt dan geruild. Toch is er
geen gevulde portemonnee voor nodig om een ver-
zameling te starten. Ook met massagoed - 10 cent
per zegel - kan men een onderwerp grotendeels in
beeld vastleggen. Dat wil de thema-verzamelaar:
zijn onderwerp uitbeelden in postzegels.
Al gauw blijkt de overstelpende hoeveelheid zegels.
De laatste decennia hebben allerlei (mini-)staten -
Tonga, Tuvalu, Equatoriaal Guinee enz. -of post-
staten - Man, Alderney, Aland - zich beijverd in
het uitgeven van grote hoeveelheden postzegels
omwille van een gunstiger deviezenbalans.
Ook de Oosteuropese landen hebben een slechte
naam vanwege de overdadige reeksen zegels die
geproducerd worden. Vaak betreft het „mooie

plaatjes"-series waarbij duidelijk gemikt wordt op
de beeldverzamelaar. Het geeft overigens wel aan
dat de filatelie niet zomaar een onschuldige hobby
is, maar wereldwijd een miljoenenzaak.
Om binnen dat grote aanbod een overzichtelijk
item te kiezen kan de verzamelaar in spe zich het
beste eerst even oriënteren op de beurs. Bezoek een
paar maal zo'n beurs en kijk dan eens naar het
aanbod. Vorm je een idee van prijzen, opbergmo-
gelijkheden en verkrijgbaarheid. In veel plaatsen
staan de maandelijkse ruilbeurzen in de krant aan-
gekondigd. Ook in de tijdschriften Postzegelrevue
en Filatelie (zie openbare leeszaal) staan de bijeen-
komsten van verzamelaars vermeld — meestal vrij
toegankelijk, soms tegen een kleine vergoeding.
Onmisbare hulpmiddelen zijn, naast pincet en in-
steekboek, de catalogi. Een catalogus geeft een in-
dicatie van de handelswaarde van de zegel. Van veel
meer belang voor ons geval is de vermelding in welk
jaar een zegel is uitgegeven en in welke serie. Het
jargon van prijzen als „20 cent per Yvert-franc" of
„vanaf 45%" zal men gauw op zijn waarde weten te
schatten.
Opvallend is trouwens de prettige en toch vrijblij-
vende wijze van tegemoettreden bij verzamelaars
onderling; het is graag of niet en anders even goeie
vrinden.
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De uitwerking

Zoals je bij het fotograferen van vlinders ook léért
over vlinders - hoe het dier zich gedraagt en hoe dat
beest heet - zo werk je je filatelistisch ook langza-
merhand in je onderwerp in, al zijn het maar postze-
gels.
Wie kiest voor „Nederlandse broedyogels" heeft
kennis van de wetenschappelijke namen nodig en
een vogelboek. Maar ook de SOVON-broedvogel-
atlas is nodig om daarin te lezen dat bij voorbeeld de
halsbandparkiet en de Indische gans in ons land in
het vrije veld broeden.
Zo'n collectie kan men dan uitbouwen tot een heel
werkstuk. Rondom de ordening van zegels per vo-
gelsoort rangschikt men allerlei gegevens met be-
trekking tot de broedvogels, bijv. een kaartje van
het gehele broedgebied van een soort. De atlas van
prof. Voous is daarbij een goede hulp.
Sinds enige jaren spaar ik postzegels met het onder-
werp walvissen. Dat behelst behalve de afbeeldin-
gen van allerlei soorten ook de j acht op deze dieren,
de weergave van dolfijnen als genealogische figuur

in wapens en op munten. Een goede steun bij het
inwerken vormde het boekje The Whale's Tale, as
told on postage stamps. Daarin staat een overzicht
van alle binnen dat kader verschenen zegels tot
1974.
De catalogi geven een mooi overzicht, soms zelfs in
kleur. Bovendien staan in de al genoemde tijd-
schriften Postzegelrevue en Filatelie uitgebreide
overzichten van nieuwe emissies van landen over de
hele wereld. Zo kan men aantekenen welke zegels
er nog bij verzameld moeten worden. Dat er nog
meer wegen zijn, ontdekt men al doende.
Het blijkt een terrein met onbegrensde mogelijkhe-
den! Zelfs als beleggingsobject worden postzegels
vaak genoemd. Dat motief staat bij de liefhebber
die het voor zijn lol doet en uit interesse niet op de
eerste plaats. Het is weer eens een heel andere
manier van met de natuur bezig zijn en . . .ook heel
erg boeiend!

Adres van de schrijver:
Lijndraaier 103,
1625 ZR Hoorn

ZIL ELOIGNE SESEL
1 SEYCHELLES
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Van het Hoofdbestuur
Kort verslag van de Vertegenwoordigende Vergadering op 1 november 1986 te Hoogland

Al geruime tijd voor de aanvang der vergadering
kwamen de deelnemers binnen, om tóch nog even
(bij gebrek aan de excursie) vooraf te kunnen pra-
ten. Om 10.00 uur kon algemeen voorzitter Fockens
een kleine 200 aanwezigen welkom heten. Hij richt-
te een speciaal welkom tot de vele ereleden, die nog
steeds blijk geven van hun belangstelling voor de
vereniging. Hij bracht een aantal zaken uit het voor-
bije jaar in herinnering, zoals de Jan Nijkample-
zing, de ingebruikneming van het kantoor te
Utrecht en de Natuurstudiedag. Tevens wees hij op
komende vergaderingen (statuten, Natura).
Het tweede punt op de agenda was ingelast, n.1. een
stemming over een voorgestelde (andere) agenda-
wijziging. Er was een (niet exact geformuleerd)
voorstel binnengekomen om te discussiëren over
een open of een gesloten verenigingsstructuur. Het
Hoofdbestuur, van mening zijnde dat het aangebo-
den statuten-voorstel ruimte voor beide opvattin-
gen geeft, ontraadde deze bespreking. De heer Har-
tog, Amsterdam, woordvoerder van de indieners
van het stuk, betoogde in feite nog dezelfde princi-
piële bezwaren te hebben tegen dit voorstel als een
jaar geleden.

Het HB stelde voor wél over de ingediende amende-
menten te stemmen, maar niet de discussie weer
volledig open te gooien. De stemming wees uit, dat
de vergadering in meerderheid de hoofdbestuurs-
zienswijze deelde (143 tegen 36).
De notulen van de vorige w en het jaarverslag
brachten geen sprekers op de been, evenmin als de
verslagen van Uitgeverij en Fondsen (de heer J.
Birza, secretaris van de Fondsen, die aftredend was,
werd herbenoemd).
Bij het punt „KNNV-promotion" somde de heer
Goudswaard de witte plekken op de kaart op, waar
ruimte zou zijn voor nieuwe afdelingen. Hier willen
we wat aan doen.
En Marbus zei: Iedereen kan altijd wat voor de
vereniging doen, b.v. door naar buiten voor de
KNNV te getuigen. Hij dankte mevr. Coops voor
haar stimulerende leiding bij het opknappen, in-
richten en in gebruiknemen van pand en veldwin-
kel. Hij sloot met de kreet: „Doe mee met de KNNV,
want de KNNV doet weer mee!"
Na de koffiepauze toonde de heer Twiest een voor-
treffelijk dia-klankbeeld, dat hij voor de afdeling
Veendam voor propaganda-doeleinden heeft sa-
mengesteld. .
Punt 8, het financieel beleid over 1985, de beleids-
nota voor de komende jaren en de begroting von-

den instemming (inclusief de vorig jaar aangekon-
digde afdrachtsverhoging).
Punt 9 betrof Natura. Bij de vergaderstukken was
een model van Natura op A4-formaat, zoals ons
blad eruit zou kunnen gaan zien. Op een aantal
tekortkomingen na, die de redactie erkende en zal
bespreken, werd de nieuwe opzet positief ontvan-
gen.
Na de lunch volgde een mededeling over de Nij-
kampprijs: dit jaar geen uitreiking; de inzending
was weliswaar prijzenswaardig, maar niet prijs-
waardig.
De foto- en tekenactie leverde voortreffelijk werk
op, doch slechts weinig voldeden aan de gestelde
opgave (typische waarneming of merkwaardige bio-
logische zaak). Drie deelnemers ontvingen een pre-
sentje (mevr. Kostelijk en de heren Verhey en Van
der Kraan).
Punt 12: statuten en huishoudelijk reglement.
De heer Jonker, Hengelo, hield de aanwezigen een
woord van oud-voorzitter Nijkamp voor: „Laat ons
nog even bezinnen, laten we bedenken dat we een
vereniging van vrienden zijn," en voegde er aan toe:
statuten zullen nooit honderd procent zijn. De heer
Hartog: bezwaar is o.a. nog, dat het hoofdbestuur
de afdelingen vrij laat of ze gedeponeerde statuten
willen; er zijn nog vele amendementen te maken.
De afdeling Rotterdam had 5 amendementen inge-
diend:
1. „Minimum leeftijd 16 jaar" (art. 4) - dit werd
afgewezen.
2. „Werkgroeplid moet verenigingslid zijn" :art. 8
lid g) - de voorgestelde hoofdbestuurstekst is ondui-
delijk. Er werd een tussenvorm gevonden, die aan-
genomen werd.
3. , ,De vv stelt richtlijnen vast" (art. 9 lid i) - het HB
voorstel luidt: „de w kan richtlijnen geven", waar-
mee de vergadering akkoord ging.
4. (Art. 10 lig g), dit amendement, waarin staat dat
de vv een kascommissie benoemt, werd door het HB
overgenomen en werd aangenomen.
5. (Art. 14, lid d), dit amendement vraagt om bij
stemming over personen altijd schriftelijk te stem-
men. Het H.B-voorstel zegt, dat zonder hoofdelijke
stemming een besluit mogelijk is, mits geen der
aanwezigen zich daartegen verzet. Een kleine wijzi-
ging in dit voorstel maakte de hoofdbestuurstekst
aanvaardbaar.
Tweede voorzitter Pfeiffer zegde toe, dat het hoofd-
bestuur bereid is, om na aanname van het ter tafel
liggende (aangepaste) voorstel, in het komende j aar
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weer met de indieners van tegenvoorstellen en an-
dere belangstellenden te spreken over knelpunten.
Daarna kunnen de statuten eventueel op de vv 1987
gewijzigd worden.
Het Hoofdbestuur wilde nu verder met geldige sta-
tuten en meende haar zetels ter beschikking te moe-
ten stellen bij afwijzing. De stemming volgde na de
theepauze en bezorgde het Hoofdbestuur haar sta-
tuten (163 voor, 18 tegen, 2 blanco).
Ook het huishoudelijk reglement werd aangeno-
men. Allen die meegewerkt hebben aan de tot
standkoming werden bedankt, speciaal de heren
Vergouw, De Ruyter en Pfeiffer.
De volgende w is op 7 november 1987 (waarschijn-
lijk te Arnhem).
Er waren geen verdere voorstellen binnengeko-
men. De heer M. Krijgsman vertoonde een film
over een vaarkamp van de AKC.
Bij punt 16 werd mevr. J. Wolters te Nijmegen
benoemd tot lid van de kascommissie.

Punt 17. Drie aftredende leden van het hoofdbe-
stuur (mevr. E. J. Coops-Booij en de heren P. H.
Veen en J. Luit) werden herkozen. Tussentijds tra-
den af voorzitter F. H. Fockens en natuurhistorisch
secretaris R. J. Poot. De kandidaten mevr. J. M.
Fondse-Visser te Ermelo en D. Koopmans te Epe
werden bij acclamatie benoemd. Tweede voorzitter
J. W. G. Pfeiffer was kandidaat voor de voorzitters-
plaats. Ook hij werd bij acclamatie verkozen.
De nieuwe voorzitter dankte de aftredende leden,
vooral Fockens, die 9 jaar zijn hamer koesterde.
De AKC en ARC kondigden weer als vanouds hun
voorlopige programma's voor 1987 aan: 17 kampen
en 6 reizen.
Om 17.00 uur kon de voorzitter de vergadering
afsluiten.

Jan Luit
2e secretaris

Hans Pfeiffer, onze nieuwe algemeen
voorzitter
Op de w trad Fop Fockens af als algemeen voorzitter. Hij heeft deze functie 9 jaar bekleed. Hij
werd opgevolgd door Hans Pfeiffer, die tot nu toe vice-voorzitter was. Op deze foto ziet u hem
tijdens de officiële opening van Oude Gracht 237.
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Mededelingen

Veldwinkel

De Veldwinkel is gesloten van 24 december '86 t/m
1 januari '87.
De openingstijden op zaterdag zijn vanaf heden van
12.(X)u. - 15.00 u.

26 december 1986: B. J. Lempke 85 jaar

Ons lid Lempke is wel één van de bekendste vlin-
derdeskundigen van ons land. Zeer veel lepidopte-
rologen kregen van hem adviezen en allen werken
met de door hem samengestelde „Catalogus van de
Nederlandse Macrolepidoptera". Zeer bekend is
hij ook door het jaarlijkse „Trekvlinderverslag",
dat dit jaar voor de 46e keer in ,,Entomologische

Berichten", het maandblad van de Nederlai
tomologische Vereniging, verscheen. Van c
is Lempke al vanaf 1951 de eindredacteur,
wonder dat hij Lid van Verdienste van deze Ve.
ging is.
Voor onze Natuurhistorische Bibliotheek schre
hij 2 boeken, namelijk nr. 12 ,,De Nederlands*
trekvlinders" (1e druk 1956, 2e 1972) en nr. 21
„Naamlijst van de Nederlandse Lepidoptera"
(1976). Door de Fryske Akademie werd dit jaar het
door hem samengestelde ,,De vlinders van Fries-
land" uitgegeven.
Wij feliciteren de heer Lempke met zijn 85e ver-
jaardag en wensen hem nog vele jaren een goede
gezondheid toe, zodat hij zich nog lang aan de vlin-
derstudie kan wijden.

G. Houtman

Even voorstellen . . .

Anne-Marie Fondse

Mijn belangstelling voor de natuur is ongeveer 14
jaar geleden in het Jac. P. Thijssepark in Amstel-
veen ontstaan. Vele lunchpauzes heb ik daar door-

gebracht, een weldadig rustpunt in een drukke stad.
Al gauw wilde ik de planten en vogels op naam
brengen en zo ontstond een nieuwe hobby „natuur-
studie".
In 1975 verhuisden Hans en ik naar Ermelo. Na de
geboorte van onze zoon Paul in 1979 volgde ik in
Zwolle een VN Natuurgidsencursus. Daar hoorde
ik ook van de KNNV. We werden lid en vonden in de
Afdeling N.W. Veluwe aansluiting bij enthousiaste
mensen.
Actieve leden worden al gauw benaderd voor een
bestuursfunctie. Zo kwam ik in het bestuur van
Afd. N.W. Veluwe en later in het bestuur van ge-
west „IJsselstreek". Het met elkaar op excursie
gaan en profiteren van eikaars kennis is voor mij
één van de fijnste dingen van de KNNV. Vandaar ook
dat we ieder jaar een zomerkamp doen van de AKC.
Hierdoor ga je zien, dat de KNNV groter is dan de
eigen afdeling of gewest. Ik hoop er binnen het
Hoofdbestuur aan mee te kunnen werken, dat de
band met de afdelingen en daardoor ook met de
leden versterkt wordt.

Anne-Marie Fondse

D. Koopmans nieuw gezicht in het HB

In het begin van de vijftiger jaren ben ik lid gewor-
den van de afdeling Zaanstreek. Ik herinner mij nog
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de lezingen in het biologielokaal van Prud'homme
van Reine. Later, in Enschede, hadden we fijne
excursies onder leiding van Roding en vooral de
cultuur-natuurhistorische excursies, waar ook ar-
chitekt Jan Jans leiding aan gaf, zullen mij bij blij-
ven.
In 1964 schreef ik met mijn gezin in op een zomer-
kamp in Ratum en daar werd ik meteen tot voorzit-
ter gebombardeerd. Daarna kwamen nog zo'n tien
kampen, waaraan ik leiding mocht geven, afwisse-
lend met mijn vrouw Els, die excursieleiding prefe-
reerde. Na dat Ratumkamp werd ik voorzitter van
het gewest IJsselstreek en dat ben ik tot vandaag de
dag gebleven. Dat betekenen ook 22 jaren lid van
het Algemeen Bestuur van de KNNV.
Als gewestelijk voorzitter kwam ik in contact met
de initiatiefnemers voor het oprichten van de IJssel-
akademie. Zo'n tien jaren maak ik deel uit van het
bestuur. Naast de gebruikelijke vergaderingen over
vele onderwerpen werk ik mede aan de organisatie
van een biologieproject over landgoederen, van de
werkgroep flora- en vegetatiekunde doe ik het se-
cretariaat.
Voor de afdeling Epe/Heerde mocht ik vele malen
herfstkampen in de Ardennen organiseren. Eigen-
lijk een vreemde zaak voor de bouwkundige, die ik
ben. Naar ik hoop zal ik als vice-voorzitter voor het
vele werk, dat ons in de KNNV wacht, mijn steentje
kunnen bijdragen.

Dik Koopmans

Boekbesprekingen
G. Michler, De natuur van Europa,
uitg. M&P, Weert, 1985. 280 blz.
Prijs ƒ 74,90. ISBN 90 6590 067 5
Een boek over de natuur van Europa,
zoals de titel aangeeft. Rijk geïllus-
treerd en mooi uitgevoerd. Na een
tweetal inleidende hoofdstukken
over de aarde en over de ontwikke-
ling van het leven worden achtereen-
volgens de verschillende grote bio-
tooptypen behandeld, zoals de zee,
het zoete water, het bos, het geberg-
te etcetera. Elk hoofdstuk is samen-
gesteld uit eenheden van steeds
twee bladzijden, die telkens een af-
gerond onderwerpje behandelen:
een opzet die de overzichtelijkheid
zeer ten goede komt.
Er zijn al heel wat boeken over dit
onderwerp. In eerste instantie dacht
ik dan ook, het zoveelste boek in z'n
genre te pakken te hebben. Toch

heeft dit boek een wat andere invals-
hoek dan de meeste bestaande boe-
ken. De samenhang tussen planten
en dierenwereld, bodem, geologie,
klimaat en de invloed van de mens
neemt een centrale plaats in. Het is
een grote verdienste van de samen-
stellers, dat ze een bijzonder inge-
wikkelde samenhang tussen al deze
factoren zo helder en duidelijk weten
te brengen. Voor een goed begrip
van de vele problemen rond natuur-
behoud en beheer is enig inzicht in
deze materie een noodzaak en voor
wie geïnteresseerd is in deze proble-
matiek is dit boek een waardevolle
aanschaf.

Het laatste hoofdstuk behandelt sys-
tematisch een aantal planten en
diersoorten. Zeer beknopt en incom-
pleet, dat kan ook niet anders. Naar
mijn smaak is dit hoofstuk overbo-

dig: elke natuurliefhebber heeft im-
mers wel een of meer van de al be-
staande natuurgidsjes op de plank
staan.
Ondanks dat, een zeer aan te beve-
len boek.

Gerard Willemsen

F. Bruemmer, Leven rondom de
Noordpool. Uitgeverij Schuyt &
Co, Haarlem, 1985. ISBN
90 03 981256. 256 bladzijden, 130
kleuren- en 100 zwartwit foto's.
Prijs ƒ 125,-
Een bezoek aan het Noordpoolge-
bied is een aparte belevenis. Dat is
het lezen van dit boek ook. De indruk
die de grootsheid van het poolge-
bied op een bezoeker maakt, wordt
door dit boek zo goed als maar mo-
gelijk is op de lezer overgebracht.
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Agenda
Onder de titel „Geen kruid te-
gen gewassen" is in het Na-
tuurhistorisch Museum Maas-
tricht van 31 oktober 1986 tot 22
maart 1987 een kleine expositie
ingericht. Aan de hand van oude
kruidboeken, apothekersherba-
ria en de inhoud van een apo-
theekkast van De Bosquet wordt
getracht een beeld te geven van
de geschiedenis der geneeskrui-
den.
Het museum is geopend: maan-
dag-vrijdag 10.00-12.30 en
13.30-17.00 uur, zondag 14.00-
17.00 uur.
Adres: Bosquetplein 7, 6211 KJ
Maastricht

Noordbrabants Natuurmu-
seum brengt evolutie in een
notedop:
Van molekuul tot mens
Op 1 november gaat in het
Noordbrabants Natuurmuseum
weer een nieuwe afdeling open
voor het publiek: „Van molekuul
tot mens". Deze permanente ex-
positie gaat over het ontstaan
van de aarde en de ontwikkeling
van het leven daarop.
Tegelijk met deze nieuwe perma-
nente afdeling gaat de tijdelijke
tentoonstelling „Evolutie van de
mens" van start, een reizende
tentoonstelling van het Rijksmu-
seum van Natuurlijke Historie"
(tot 15 maart '87).
Openingstijden: dinsdag-vrijdag
10.00-17.00 en in de weekends
13.00-17.00 uur.
Adres: Spoorlaan 434, Tilburg

In het Milieu Informatie Cen-
trum Utrecht (Stichting MICU)
staat een nieuwe tentoonstelling:
Overleven in de winter. Hoe
gaan mensen, dieren en planten
met hun energie om.
De tentoonstelling duurt van 14
oktober 1986 t/m 31 januari
1987. Adres: Milieu Informatie-
centrum Utrecht, Oudegracht
60, 3511 AS Utrecht, 030-
311444. Openingstijden: dins-
dag t/m vrijdag 12.00-17.00 uur,
zaterdag 12.00-15.00 uur.

Het grote formaat, de fraaie uitvoe-
ring en de stuk voor stuk perfekte
foto's zorgen daar wel voor. Uit ei-
gen ervaring weet ik, hoe moeilijk het
is, om iets van de ervaring van een
bezoek aan de arctis over te brengen
aan iemand, die daar nooit geweest
is. Ik geloof niet, dat dat middels een
boek op betere wijze zou kunnen dan
met deze uitgave gebeurt.
De auteur, F. Bruemmer, bereisde
het Noordpoolgebied vele malen. Hij
en nog enkele andere auteurs laten
de lezer meedelen in hun kennis en
ervaring. In een boeiend relaas laten
ze de lezer kennismaken met een uit-
gestrekte, soms grimmige maar
vaak ook verrassend vriendelijke na-
tuur, met op bijzondere wijze aange-
paste planten en dieren, met de vin-
dingrijkheid van de mensen die dit
gebied vanouds bewonen. De lezer
leert de mensen kennen die zich dui-
zenden jaren geleden in het noorden
vestigden, hij maakte kennis met de
huidige arctische volkeren en met de
ontdekkingsreizigers en poolonder-
zoekers die het gebied openlegden
voor de westerse wereld. En zo ko-
men we terecht bij de problemen die
ontstaan als een moderne westerse
maatschappij komt te staan tegen-

over de oude volken van het noor-
den. En bij de strijd tussen natuurbe-
houd en goed beheer enerzijds en
economische belangen anderzijds.
Op een paar punten kunnen we wat
kritische kanttekeningen plaatsen. In
het stukje over de ijstijden staan he-
laas een aantal onjuistheden. Zo is
„minstens vier ijstijden" wel een un-
derstatement voor de tien a twaalf
die tegenwoordig bekend zijn. En de
„grootste verscheidenheid aan gro-
te zoogdieren die de aarde ooit ge-
kend heeft" moeten we zeker niet in
dat tijdvak zoeken, zoals het boek
beweert. En zo zijn er nog enkele
puntjes.
Wat ook jammer is, is dat van een
aantal soorten planten en dieren die
afgebeeld zijn, het voorkomen niet is
vermeld: met mij zullen veel lezers
daar benieuwd naar zijn.
Ondanks deze punten een meer dan
aanbevelenswaardig boek. Het
toont ons het poolgebied in al zijn
facetten: klimaat, mensen en plan-
ten- en dierenwereld en de samen-
hang tussen al die facetten. En dat is
de enig juiste manier om naar zo'n
gebied te kijken.

Gerard Willemsen

Ledenadvertenties
• AANGEBODEN

Elf dln. Verkade Albums ƒ 50,- per
deel. Verzending onder rembours.
Tel. 05780-13406.

Besemer, v.d. Wijk, Flora en fauna
ƒ 35,-; Tinbergen, Vogelleven
ƒ 20,-; Strijbos, Hoe heet die vogel,
2 dln. compl. ƒ 80,-, id. Vogelvrij
ƒ 30,-; Heukels, Flora van Neder-
land, 3 dln. (1909-1911) ƒ 75 - , id.
Plantenatlas 1925 ƒ 30,-; Hana, Van
zee tot meer ƒ 20,-, id. Zee, strand
en duin ƒ 20,-, id. Dieren in onze
landschappen ƒ 20,-; Thijsse, Ver-
kade-album Texel ƒ 50,-; Siderius,
Plantentypen I Voorjaarsbloemeri
1899 en IV Zomerbloemen en spore-
planten 1905 ƒ 50,-; Buekers, Onze
kevers 1912 ƒ 45,-; Bengt Berg, Mijn
vriend uit Lapland ƒ 20,-; Serie Wat
leeft en groeit nrs. 14 en 25 t/m 39
p.dl. ƒ 10,-; Sipkes, Flora kruidach-
tige vollegrondsgewassen 1922
ƒ 30,-; Heimans en Thijsse, Van vlin-
ders, bloemen en vogels 4e dr. 1913

ƒ 40,-, 5e dr. 1921 ƒ 30,-, 6e dr.
1954 ƒ 20,-; In de duinen 3e dr. 1920
ƒ 3 0 - , 5e dr. 1950/ 20,-; In sloot en
plas, 5e dr. 1920 ƒ 3 0 - , Hei en den-
nen 3e dr. 1913 ƒ 40,-, 4e dr. 1921
ƒ 3 0 - , 5e dr. 1948 ƒ 20,-; Cool en
v.d. Lek, Paddestoelenboekje 1e dr.
1913 ƒ 30,-; Willinge Prins, De plant
als genees-, genot- en voedingsmid-
del ƒ 25,-; Heimans, Geologieboek-
je ƒ 30,-; De Levende Natuur, het
levenswerk van Dr. Jac. P. Thijsse
weerspiegeld in een bloemlezing
1947 ƒ 25,-; Von Frisch, De honing-
bij ƒ 15,-; Opdam, De havik ƒ 15,-.
Tel. 023-256373.

NATURA jrg. 1980 t/m 1985, ged.
1979; NATUURBEHOUD jrg. 1976
t/m 1985, ged. 1975; VAKBLAD v.
Biologen jrg. 1980 t/m 1982, ged.
1979. T.e.a.b. Tel. 01820-12786.

• GEVRAAGD

De Levende Natuur, jrg. 1 (1897) Der
king 05457-1285.
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Natura Inhoud 83ste jaargang 1986

Pagina's El t/m E32: Binnenkatern jan/feb-nummer met verslagen van de voordrachten gehouden op de
studiedag 28 januari 1985 te Ede: Bezig zijn met natuurbehoud.

Verenigingsmededelingen

Adreslijst Hoofdbestuur 1986 binnenkatern juninummer
Agenda Vertegenwoordigende Vergadering 1986 binnenkatern oktobernummer
Algemene Kampeercommissie 280
Algemene Kampeercommissie: Kampnatura 1987 303
Algemene Reiscommissie Nieuwe samenstelling 77, 111
Algemene Reiscommissie: Reisnatura 1987 313
Biologisch Werkkamp voor het Onderwijs 113
Contactcommissie Floristiek en Vegetatiekunde 52
Grassenwerkgroep 114
Van het Hoofdbestuur 53, 77, 109, 150, 178, 213, 250, 276, 326
Landelijke Jongeren 5, 6, 75, 110, 148, 169, 248, 270, 301
Nieuws van de Stichting Uitgeverij 22, 54, 86, 122, 154, 186, 218, 254, 286
Openingsrede Vertegenwoordigende Vergadering 1985 7
Opening Oude Gracht 237 278
Oude Gracht 237 77,176, 208
Prud'homme van Reine, W. J. Fondsen KNNV 12
Samenstelling Hoofdbestuur 1986 4
Toespraak van Fop Fockens bij de officiële opening van Oude Gracht 237 277
Veldwinkel 280,328

Algemene mededelingen

Agenda 83, 117, 153, 184, 217, 249, 284, 330
Foto- en Tekenactie 1986 51
Mededelingen

Jan Nijkamplezing 19, 77, 210
Botanische dag 19
KNNV-studiedag 4 oktober 1986 177, 211

Tentoonstellingen en studiedagen
Studiedag Veenweidegebied 19
Botanische dag 19
Fries Natuurhistorisch Museum 20
Studiedag Zeedorpenlandschap 20, 53
Tentoonstelling De Muskusrat 20
Jubileumtentoonstelling Natuurhist. Genootschap Limburg 20
Tentoonstelling Marterachtigen in Nederland 22
Natuurstudiedag KNNV 79, 177, 211

Personalia

Anonymus In memoriam Wim Overstegen 78
Directeur IVN 78

Anonymus Hans Pfeiffer onze nieuwe algemeen voorzitter 327
Bohemen, Hein van, Bert Buizer Erelid Geerit Houtman tachtig jaar 243
Fockens, Fop Toekenning medaille Mannen van het eerste uur aan Harry Wals 109
Fockens, F. Nel en Gerrit Jansma erelid 7
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Fondse Anne-Marie
Houtman, G.
Jansma, Gerrit
Koopmans, Dik

Natuur- en Milieubescherming

B.J.N.
Cursus
Bohemen, H. D. van
Haan, D. de

Janssen, Martien
Kaag, Klaas
Krebs, B.
Maes, B.
J. Marbus
Natuurbeschermingscommissie

Schroevers, P. J.
Sipkes, C.
Veen, Peter
IJzendoorn, A. L. J. van

Landschappen

Asselbergs-Berck, T.
Bos, Fred
Bosch, Frans en Han

Buskens, Ronald

Dijkshoorn, Nico
Groenhuijzen, S.
Marbus, J.
Marbus, Jan en Ina
Wasscher, Marcel

Hydrobiologie

Buskens, Ronald

Zoogdieren

Diepen, Harry van
Heideveld, Rudi
Stoltenkamp, H.

Vogels

Bosch, Frans en Han

Clason-Laarman, E. H. H.
Frentrop, J. G. J.
Gevinga, Wim
Heideveld, Rudi

Even voorstellen
26 december 1986: B. J. Lemke 85 jaar
Dankwoord
D. Koopmans, nieuw gezicht in het HB

327
328

8
328

Zure neerslag (dia-serie) 114
Van inventarisatie naar toepassing 112
Natuur en mens E 20
Natuur- en landschapsbeheer in de Lopikerwaard en inbreng bij
ruilverkaveling E 4
Een veranderde visie bij natuurbeschermers? 169
De KNNV en natuurstudie 75
Een KNNv-afdeling en de ruimtelijke ordening E 2
Natuur in de stad E 10
De Huik - om het behoud van het buitendijks gebiedje E 8
De laatste nog levende hoogvenen van W. Europa met de onder-
gang bedreigd 131
Bezig zijn met natuurbehoud E 12
Reactie op artikel Landelijke Jongeren (pag. 169) 272
Na Ede 1985 E 30
Nieuws over natuur en milieu 81, 116, 182, 216, 253

Spanje anders 17
De roggelelie (oranjelelie) op de essen van Gieten en Bonnen 60
Voedsel van de klapekster in het winterhalfjaar aan de hand van
braakbalvondsten op de Tongerense heide 202
De hydrobiol. waarde van de oppervlaktewateren in het stroomge-
bied van een Brabantse beek: het Merkske bij Baarle-Nassau 191
Nieuws uit Flevoland 252
Een en ander over de mosflora van het Amsterdamse bos 37
De Huik - om het behoud van een buitendijks gebiedje E 8
Met Pasen op Schiermonnikoog 174
Enige floristische aantekeningen uit Z.O. Brabant 197

De hydrobiologische waarde van de oppervlaktewateren in het
stroomgebied van een Brabantse beek: het Merkske bij Baarle-
Nassau 191

Dwergmuizen
Vier kraaien en één haas
Over de bever (Castor fiber L.)

275
252

259, 292

Voedsel van de klapekster in het winterhalfjaar aan de hand van
braakbalvondsten op de Tongerense heide 202
Afgebeten bloemknoppen 274
Over de bessen van de aronskelk 274
Merel en meeuw 180
Vier kraaien en één haas 252
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Kreijger, P. S.
Leys, H. N.
Maréchal, Pierre
Moller Pilot, Henk
Otten, B. G.
Raas, Dick
Schmidt, N.
Taapken, Jaap
Vollaard, J.
Willemsen, Jannie
Uzendoorn, A. L. J. van

Reptielen en amfibieën

Anonymus

Kuifeend x wintertaling 185
Oeverzwaluwinventarisatie 1986 80
Afgebeten bloemknoppen 179
Een merelslaapplaats 246
Afgebeten bloemknoppen 75
Invloed van de weersomstandigheden op de trek van steltlopers 13
Wie eten bessen van de aronskelk 274
Afgebeten bloemknoppen 179
Gierzwaluwmanieren 272
Eén aalscholver en drie schapen 179
Aronskelken

Herpetofauna Limburg en Noord-Brabant 1984

Insekten, mijten, spinnen en overigeongewervelden

Anonymus
Frankenhuyzen, A. van
Hermes, Dik en Martijn
Fliervoet
Nijveldt, W.
Semler, D. M.
Tol, J. van

Verbruggen, Aug.
Zeinstra, Ph.

Wegbermen goed voor insekten
Let eens op de kamperfoeliebloesemmot

43, 108, 146

78

170
72

De steppensprinkhaan in het Rijk van Nijmegen 147
Enige aanvullingen op het Gallenboek 241
Een stokoude wijngaardslak 298
Suggesties voor nieuwe richtingen in entomologisch onderzoek
door amateurs 100
De spin Segestria bavarica 60
Vlinders van Weststellingwerf 159

Planten

Anonymus
Anonymus (W.v.S.)
Anonymus
Bolman, Joh.
Bolman, Joh.
Bos, Fred
Brand, St. H. van den, c.s.
Dekker, H.
Dekker, Hans
Duvigneaud, J.

Hof, Sjaak van 't
Houtman, G.
Joziasse, Hannie
Koster, A.
Koster, A.
Koutstaal, Bas
Maréchal, Pierre
Natuurbeschermingscommissie

Nijveldt, W.
Otten, B. G.
Plate, Calijn
Taapken, Jaap
Vereijken, Rob
Wasser, J.
Wasscher, Marcel

Zeedinges (wieren etc.) 49
Maartse viooltjes 47
Contactcommissie voor Floristiek en Vegetatiekunde 52
Pothoofdplanten, een oude naam voor adventieven 127
Van der nature des eykenen bomes 264
De roggelelie (oranjelelie) op de essen van Gieten en Bonnen 60
Plant-aardig 136
Herminium 172
Nogmaals stengelloze sleutelbloem en wilde narcis in Drenthe 269
Nog steeds worden er in de Belgische natuurreservaten planten
uitgestoken 299
Flora-inventarisatie in Noord-Holland 162
Gallen op fossielen van planten 239
Hondskruid op Walcheren (1986) 275
Bijzondere planten langs het Amsterdamse spoor 91
Akkeronkruiden langs het spoor 223
Iets over zaden en hun verspreiding door water 10
Afgebeten bloemknoppen 179
De laatste nog levende hoogvenen van West Europa met de onder-
gang bedreigd 131
Enige aanvullingen op het Gallenboek 241
Afgebeten bloemknoppen 75
Een nieuwe inventarisatieronde? 69
Afgebeten bloemknoppen 179
Zwarte nachtschade 143
Vertakte bloeiwijze bij de goudsbloem 272
Enige floristische aantekeningen uit Z.O.-Brabant 197
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Ypenburg-Visser, P. J.
IJzendoorn, A. L. J. van

Paddestoelen, varens, mossen

Groenhuijzen, S.
Kaag, Klaas
Raaijmakers, L. F. M.
Raaijmakers, L. F. M.

Geologie

Anonymus
Houtman, G.
Houtman, G.
Stichting Wetensch. Atlas van
Nederland

Boekbesprekingen

Anonymus
Arnolds, E.
Attenborough, David
Bakker, K. e.a.
Bimey, Ruth
Botkerige, J.
Burton, Robert
Braam, H. P.

Bruemmer, F.
Derbsch, H. en Schmitt, J. A.
Dijk, H. W. J. van

Dijkstra, A. J. en H.
Eenkhoorn, G. J.
Everaers, J. A.
Gorter, H. P.
Hesz, Dieter
Herpetologische studiegroep
Limburg/Brabant
Hey, C. J.

Hofbauer, J. en K. Sigmund

I.V.N.
Koster, A.
Koster, A.
Lange, Rogier de
Löfgren, Lars
Maltby, Edward
Michler, G.
Mol, Jan
Noordbrabants Chr.
Boerenbond
Readers Digest
Schöpfer, R.
Stichting Wetensch. Atlas
Weeda, E. J.

Het wonder der groei (fasciatie) 212
Aronskelken 43, 108, 146

Een en ander over de mosflora van het Amsterdamse Bos 37
Paddestoelen in het voorjaar 148
Een koraalvormige winterhoutzwam 74
Substraat: dode takken (slijmzwammen) 232

KNNV-contactgroep geologie 79
Fossielen zoeken op de dijken in Noord-Holland 28
Gallen op fossielen van planten 239

Atlas van Nederland, deel 13, geologie 12

Wilde flora bedreigd! Beschermd? (Symposium NHG mei 1985) 214
Standaardlijst Ned. Macrofungi 121
De levende aarde 182
Inleiding tot de oecologie 120
Op verkenning in de plantenwereld 85
Vlinders van Friesland 181
Vogelgedrag 50
Vogel werkgroep Walcheren, Onderzoeksmededelingen 1985,
nr. 1 151
Leven rondom de Noordpool 329
Atlas der Pilze des Saarlandes 282
Invloeden oppervlakte-infiltratie t.b.v. duinwaterwinning kruid-
achtige oevervegetatie 82
Bijzondere muurvegetatie in de gemeente Stadskanaal 153
Natuur in de IJsseldelta I, Zalkerbos 130
De Krammer 283
Ruimte voor natuur 244
Die Blüte 250

Verspreiding herpetofauna in Limburg en Brabant in 1984 78
Comparative Ecology of the House Sparrow (Passer domesticus)
in Rural, Suburban and Urban Situations 284
Evolutionstheorie und dynamische Systeme-Mathematische As-
pekte der Selektion 214
Landschapsbeheer 214
Verspreiding en betekenis van de Ned. Spoorwegflora 152
Botanische waarnemingen op spoorwegterreinen in 1985 153
Zoogdieren van de Benelux 251
Kust- en zeevogels van de hele wereld 50
Waterlogged Wealth: Why waste the world's wet places? 214
De natuur van Europa 329
De wilde flora van de Hofstad 50

Kijk op het erf 53
Veldgidsen: Zoogdieren, Vlinders, Vissen 181
Die Saugetiere Westfalens 84
Atlas van Nederland, deel 13, geologie 12
Nederlandse oecologische flora 118
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Wittgen, A. B. Het landschap van Twente 250
Wolff, W. J. e.a. Ecology of the Waddensea 83
Zwart, Freek De broedvogels van Terschelling 250

Diversen

Bezig zijn met natuurbehoud Symposium KNNV januari 1985 Ede binnenkatern januari-nummer
Marbus, J. Natuur met kartelrand 323
Stichting Duinbehoud Gebrekkige bescherming Zuidhollandse duinen 114
Stichting Kritisch Faunabeheer Wilde ganzenbordspel 51
Oentje 83, 173, 217
Stichting Heimans en Thijsse bibliotheek en archief 6

De Strandwerkgemeenschap bundelt de activiteiten van de KNNV en de Jeugdbonden voor Natuurstudie op het gebied van de
Nederlandse zeekust en de aangrenzende terreinen en brakke wateren. Tijdschrift „Het Zeepaard" (5 a 6 maal per jaar).
Penn./adm. P. J. Vos, Munnikenstraat 43, 2315 KV Leiden; tel. 071-124990 (alleen overdag op werkdagen).

De Bryologische en Lichenologische Werkgroep richt zich op de speciale studie van de mossenflora; er is een afzonderlijke sectie
voor de studie van lichenen. Orgaan: „Lindbergia" en „Buxbaumiella". Secretariaat: P. Hovenkamp, Eiberoord 3, 2317 XL Leiden, tel.
071-212345.

SOVON (Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland) organiseert grootschalige landelijke onderzoeken om voor- en
achteruitgang van vogelsoorten in verscheidenheid en aantallen te kunnen volgen ondermeer ten behoeve van natuurbescherming. Zij
bevordert samenwerking op alle gebied van vogelstudie en onderhoudt contact met KNNV- en andere vogelwerkgroepen in den lande.
Jaarlijks: het Verslag Vogelstudie met een overzicht van activiteiten en verschenen artikelen en de organisaties van een landelijke
contactdag voor vogelaars. Inlichtingenadres: A. D. Bode, Kallenkoterallee 143-a, 8331 AD Steenwijk, 05210-12074.

De Contactcommissie voor Floristiek en Vegetatiekunde wil het contact bevorderen tussen Plantenwerkgroepen van afdelingen of
regio's binnen de KNNV; ook actieve floristen uit afdelingen waar (nog) geen plantenwerkgroep is, kunnen zich aansluiten. Secretariaat:
Mevr. C. Donath, Koterhoek 32, 8332 CX Steenwijk, tel. 05210-14286

Natuurbeschermingscommissie: corresp. adres: Postbus 1725, 3000 BS Rotterdam

De KNNV organiseert ieder jaar ook een Biologisch Werkkamp voor het Onderwijs. Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot mevr. A.
Gortzak-Wals, Ruthardlaan 31, 1406 RR Bussum, tel. 02159-12071 of tot het Bureau der Vereniging.

De Algemene Kampeer Commissie organiseert jaarlijks ongeveer 20 kampen van Hemelvaartsdag tot in de winter. Ze worden in een
speciale „Kampnatura" aangekondigd. Secretariaat: Ina Hermans-Noorden, IJsselwaard 10, 2904 SP Capelle a/d IJssel tel 010-
4506079.

De Algemene Reis Commissie organiseert natuurhistorische reizen naar het buitenland. Deze worden in een speciale „Reisnatura"
aangekondigd. Secretariaat: G. Middelman, Leeuweriklaan 40, 2691 CM 's-Gravenzande, tel. 01748-15469.

De Hollandse Kampeergroep organiseert korte weekendkampen in een meer sportieve stijl. Secretaris: Heleen Sissingh, Joz.ls-
raëlsln. 194, Rijswijk, tel.: 070-996552.

De Landelijke Jongeren staan open voor leden van de KNNV van 20 tot 30 jaar. Ze organiseert het hele jaar door een aantal activiteiten
en heeft een eigen orgaan „Nika". Adres: Henk Schobben, secr., Jacob de Graeflaan 123, 1181 DM Amstelveen: tel. 020-435562.
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Stichting Uitgeverij van de KNNV

Wintertijd? Mossentijd!

WM 24. De Nederlandse Cladonia's - E. Hennipman & H. J. M.
Sipman.
Zeer interessante inleiding, determinatietabel en beschrijving van 45
inheemse korstmossoorten. 80 pag.; 24 platen.
Ledenprijs ƒ 8,20; niet-ledenprijs ƒ 10,20.

Boek 27. Atlas van de Nederlandse Levermossen - J. Landwehr.
Unieke registratie in beschrijvingen en figuren. 287 pag.; meer dan
duizend illustraties.
Ledenprijs ƒ 39,50; niet-ledenprijs: ƒ 47,-.

Boek 28. Beknopte flora van de Nederlandse Blad- en Levermos-
sen - W. D. Margadant & H. During.
Tot nu toe de meest complete en best verzorgde flora van de inheem-
se mossen. 517 pag.; 67 platen.
Ledenprijs: ƒ 59,50; niet-ledenprijs: ƒ 80,-.

Boek 38. Nieuwe atlas van de Nederlandse Bladmossen - J.
Landwehr.
Een waardevolle aanschaf, die zijn kwaliteit al in een eerdere druk
bewees. 568 pag.; meer dan 6000 figuren.
Ledenprijs: ƒ 77,-; niet-ledenprijs: ƒ 99,50.

Bestellingen: giro 130.28 t.n.v. bureau KNNV, Hoogwoudofafhalen bij
•KNNV Veldwinkel, Oude Gracht 237, Utrecht (openingstijden: woens-
dag t/m vrijdag 12.30-16.30 uur; zaterdag 12.00-15.00 uur).
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