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Hoewel de leden nog een nadere convocatie ontvangen, delen we U 

de volgende plannen vast mede: 

Zondag 17 april 

Zondag 24 april 

Zaterdag 14 mei 

Zondag 15 mei 

Donderdag 19 mei 

Zaterdag 12 juni 

Gewestelijke excursie Boetelerveld bij Raalte. Gere

den wordt met eigen auto's. Opgave bij het secretay 

riaat noodzakelijk. Wandeling van ongev. 3 uur. 

Vogelexcursie naar Tongeren 

Landelijke Natuurwandeling I.V.N. 

Busdagtocht naar Noord- Drente. 

Hemelvaartxdag , Vroege excursie naar het Vorchter

broek blj Heerde. 

Dagtocht naar het rivierengebied bij Lobith. 

Eigen auto's 

Verder wordt nog gedacht aan een of twwe excursies voor middelbare scho

lieren, een avond vlinders vangen en een geologische excursie. 

Wanneer U de data nu vast noteert, is de kans groot, dat U met de tocht 

van Uw keuze ook werkelijk meekunt : 

Nu maar hopen, dat het weer ons deze voorzomer gunstig gezind is, en 

de excursies druk bezocht worden. Neemt U gerust ook eens een kennis of 

logé mee. Ok belangstellende jongeren zijn altijd van harte welkom op de 

excursies. 
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Wa.tGzsnLpf0n e-12 Pc::K;~vK0n_. 
Etsj, etsj! Als ik dat Geluid hoorde, vn:mneer ik in mijn, 

ov~rigens armzalig lapje tuin bezi~ was, bekroop me de lust, het 
tu1ngereedschap te laten voor wat net WäS en naar het randmoer te 
fietsen, achter de.,_overvliegende watersnippen aan. Vooral ná 1961 
gaf dat geluid een kriebelig gevoel. Dat jaar immers kregen we ve
le snippen in handen, die ze pas weer verlieten, als ze geringd 
waren. Nu nog druppelen de terugmeldingen binnen vanuit België, 
Engeland, Frankrijk, Spanje, ~'ortugal en Italië. Er zat tot nu 
toe maar één hollandse terugmelding tussen end at betrof een draad
elach toffer. Zouden er in Nederland vleinig watersnippen worden ge
schoten of zouden er zich geen geringden onder bevinden? 

De vangst van levende vmtersnippen nam 'n grote vlucht en dat 
kvmm voornamelijk door de invo erin.:; VFl.n mistnetten. VanF!f 1911 tot 
1960 werden er in totaal 464 w2tersnippen geringd en daarna gingen 
de vangsten met sproncen omhoog. Van 1960 t/m 1964 waren de cij
fers resp. 128, 671, 623, 526, 738. Van deze 3180 snippen werden 
er tot 1965 138 teruggemeld; 'n percentage vsn 4t~• Natuurlijk ligt 
dit, zoals met alle vogels waar jacht op wordt gemaakt, het geval 
is, hoger. De vogels uit 1964 worden ook in de daHropvolgende jaren 
nog teruggevangen of geschote~. Ik ringde 231 watersnippen en kreeg 
er 19 terug, wat 'n percentage van ruim 8 oplevert. 

Het kaartje laat deze terugmeldingen zien en het blijkt dat 
het overwinteringsgebied en de reis ernaar toe duidelijk aangegeven 
kunnen worden. De stippen, die elk 'n geringde watersnip voorstellen, 
wijzen naar de zuidelijke richting, zijn dicht gegroepeerd in het 
franse gebied en langs de portugese kust en reiken tot in ~ika. 
Drie afzwaaiers zochten Ita.lit! op. Er blijkt ook duidelijk uit, 
dat de snippen ook op hun doorreis en in hun winterverblijf het 
water opzoeken. De kuststreken zijn duidelijk favoriet en in het 
binnenland verblijven ze altijd in het rivierengebied. 

De kaert was te klein om de russische gevallen aan te geven. 
Ik hoo? dat U er 'n idee van heeft, hoe ver oostelijk deze vogels 
zijn aangetroffen. De verste bevond zich ongeveer 500 km ten oos
ten van Moskou. Het wijst erop, dst de op de ·trek bemachtigde snip
pJn VE1n noordoe stelijke oorsprong zijn. Dat de vondsten in Scandi
navi~ en Rusland gering zijn ten opzichte van de zuidelijke landen 
komt natuurlijk door de uitgestrektheid en eenzaamheid van deze ge
bieden. Ik zag rine;overzichten uit Engeland en danr ws.ren meer noor
delijke en oostelijke terugmeldingen dc .. n hier, W8.aronder vele uit 
Denemarken. 

Zoals gezegd was voor ons 1961 'n zeer succesrijk snippenjaar. 
Er was toen uitzonderlijk goed herfstweer, mooie zonnige dagen, de 
rekreatie had toen nog niet zo indringend bezit genomen van de 
Hoophuizense kust en het water stond vrij laag. 'n Voorwaarde om 
snippen te vangen is de plek te vinden, waar ze graag verblijven. 
Slikkerige plaatsen met lage begroeiing, zoals mattenbies, zijn 
erg geliefd en da.ar brengen zw wat dromerig de dag door. 

\ . 
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1 s Avonds en 's na.chts gDan ze op voedsel uit en ze boren daartoe 
hun lange gevoelige snavel in de weke grond. Er zitten zeer fijne 
tastzintuigen in hun weke snavel en ze voelen als het ware, waar wat 
te halen is. Als je 1 s morgens zo .a. n boorterrein bekijkt zie je hon
derden griffeldijke gaten in de grond. 

Begin augustus beginnen de watersnippen zich 'n beetje te verza
melen en groeien daartoe uit tot hele wolken 9 die dan voor2.l 1

8 mor
gens vroeg in formatie van hun voedselterreinen near hun dommelge
bied komen vliegen. In ons geval waren dat drie plaatsen; twee er-
van gelegen tussen het riet en de derde op 'n eilandje. 
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Verder waren er nog wat dras
sigge plakken op de weilanden 
aehter ons. Het was voor ons zaak 
de voorkeursplaatsen van de wa
tersnippen te lokaliseren en daar
op onze netten te plaatsen. Het 
feit dat we de beschikking hadden 
over drie terreintjes, was bij
zonder gunstig. In de gevallen 
dat ze door een of andere oorzaak, 
zoals bijv. de verschijning van 
een buizerd, van het ene terrein 
opvlogen, streken ze veelal weer 
neer op een van de andere, door 
ons met netten bezette plaatsen. 
We hoefden er eigelijk zelf weinig aan te doen. De snippen waarschuw
den ons met hun "etsj-etsj"-geropen, als ze zich in de lucht verhie
ven en dan hadden we maar in de gaten te houden, waar ze bleven. Het 
was dikwijls een opwindend gezich~. Als zo'n eskader van soms wel 
een 60-tal snippen kwam aangegierd, vlogen ze meestal vlak over de 
riettoppen en dus over de vertikaal staande netten. Daarna zwenkte 
dan de hele troep en maBkte aansta~n, tegenwinds te landen. Op dat 
moment stonden we meestal in starthouding en zodra de eerste snip 
het net raakte, sprintten we al weg. Omdat onze weg ook door het 
water en de blubber leidde, vlogen de spatten en de prut ons om de 
oren. Het verwijderen van de snippen uit de, netten gi"'ltg -vrijwel al:.. 
tijd zonder moeilijkheden. Ze hingen meestal erg rustig op onze 
komst te wachten. Als de vleugelboeg achter 'n maas geschoten was, 
aa:zelden we niet, zo nodig het rnaasje door te knippen. Na erg gun
stJ.ge vangdagen waren de netten wel wat gehavend, maar dat hadden 
we er graag voor over. 

De watersnippen fungeerden zelf als lokvogel. Wanneer er enkele 
vogels op het snippenbedje zaten, was dat dikwijls voor hun soort
genoten het f)ein, aldaar telanden. Onophoudelijk die:nden we dan ook 
de netten af te loeren. Dat deden we dan vanaf de kant met de kijker. 
Tegen 5 uur 'w middags kwamen er veelal groepen snippen invallen, 
die vermoedelijk door melkende boeren uit het weiland werden verja~gd. 

Moeilijker was het vangell van bokjes. Deze verkleinde uitgave 
van de watersnip was niet alleen in veel geringer aantal aanwezig, 
maar was ook haast niet te bewegen, op te vliegen. Bokjes missen de 
eigenschap die de watersnippen bezit, nl. om zich met soartgenoten 
te verzamelen. Het in massa vangen is dan ook uitgesloten en de 
geringe landelijke aantallen geringde vogels bewijst dit overtuigend. 
Voor 1958 waren er maar enkele bokjes geringd en dit aantal is nu 
opgelopentot ruim 100 exemplaren. Er zijn tot nu toe drie terug
meldingen bekend, 1 uit België, 1 uit Spanje en de derde haalde 
Afrika. Op het kaartje zijn ze met 'n driehoek aangegeven. De 
meeste nederlandse bokjes werdente Hoophuizen geringd, maar vraag 
niet hoevecl moeite het ons kostte. Meer dan eens gingen we na 'n 
dag ploeteren zonder resultaat huiswaarts en we waren al gelukkig 
als al ons gesjouw ons één geringde bok opleverde. 
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We probeerden het op allerlei manieren. Eerst zetten we wat 

netten kriskras door elkaar op, aan ons bekende favoriete bokken
plekjes. Daarna liepen we zeer minutieus door de golvende blubber 
en we dienden letterlijk geen decimeter over te slaan. Als er 'n 
bok, altijd zwijgzaam, opvloog, volgàen we ingespannen zijn meestal 
korte vlucht en hoopten dat hij in of vlakbij 'n opgesteld net te
rechtkwam. Dit leverde ons een matig succes op. Naderhand probeer
den we het met 'n soort legnet. We gebruikten hiertoe een 18 m 
lang en lt m breed net, dat we op de voorkeursplek van de bokken 

legden. Het werd door 6 man bediend; ieder kreeg een strook van ca 
3 m en diende zijn stukje met 'n twijgje af te kloppen totdat de 
hele met het net belegde strook een beeurt had gekregen. 

' \ 

) 

) 

Zo werkten we strook voor strook 
af. We hielden er twee bokjes aan 
over, terwijl er zeker zes ontsnap
ten. Deze bleken naderhand toch 
onder het net gezeten te hebben, 
maar vertikten het gewoon om op te 
vliegen. De beestjes bezaten een 
uitstekende schutkleur en gingen vol
komen op in hun ondergrond. Vermoe
delijk daardoor houden ze zich zo 
lang gedrukt. We wisten soms tot op 

'n halv.e meter. w.a·ar ze neer·g. estreken waren, maar zagen toch geen kans, ze 
; visueel op te sporen. Het gebeurde 

~ 
meer dan eens dat' ze op . erikè~lè centi-

\ meters van onze la8.rzen vandaan op-

1. vlogen. Het aantal door mij geringde 
~~~~~·~· n bokken van 22 stuks heeft dan ook 

~~\~~beslist meer zweetdruppels gekost 
· · 9---.. ... f./ ""::::--.. dar: het veel grotere aantal water
~·~~ sn1ppen. 

Het bokje broedt niet in Nederland, in tegenstelling tot de 
watersnip, die vrij schaars broedt. Ik moet ver teruggaBn voor 
mijn eerste, tot nu toe laatste en dus enige watersnippenneet. Ik 
meen dat het in 1939 was in 'n natte duinpan in de Amsterdamse 
waterleidingduinen. Er lagen twee eiren in en er scharreldè een 
pas uitgekomen j.ong rond. Ik geloof niet dat er mooiere jonge vogels 
zijn dan jonge watersnipjes. 'n Donzen pakje, tegen zwart aan, waar 
overheen een rode gloed lag als een pluchen stof. De dames in ons 
gezelschap gebruikten uitdrukkingen als snoeperig en dodderig! 

Ik mag U tenslotte he.t verhaal niet onthouden hoe volgens 
Drijver de water snip aan zijn franse naam: b e c;a ss in e 
gekomen zou zijn. Het gebeurde lang geleden dat 'n fransman als 
gastjager in Nederland op de snippenjacht was. Hij had verschillende 
vogels buitgemaakt, die de naam watersnip niet verdienden. Omdat hij 
zich daar eigenlijk voor schaamde, had hij de vogels met de koppen 
naar beneden in de weitas geborgen, zodat alleen de buiken en de po
ten te zien waren. Zijn gastheer, die vond dat zijn franse vriend 
wel erg veel snippen had geschoten vroeg hem: laat me 'ns de bekken 
zien. De man die echter geen woord hellands kende, dacht dat hiermee 
de nederlandsenaam werd genoemd. Terug in Frankrijk v~telde hij 
vol trots van zijn geslaagde jacht op de becassines. Misschie~ is 't 
verhaal niet wa.Br, maar in ieder geval is het aardig verzonnen! 

A. S M I T, Nunspeet. 
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T E RSCHC LLING 
zonder bOdgasten 

we stonden aan boord van een ppsaa
giersboot van Doeksen en zagen hoe 
Terschelling steeds klein~r werd: 
Het familiekamp van de KNNV was af
gel open. Toen we. kwamen waren de 
zomerstormen nét geluwd en tijdens 
ons tiendaagse kamp was het steeds 
zonniger en warmer gewordem. Het 

is erg mooi te zien op de kampfototjes: die van de eerste dagen ver
tonen dik-ingepakte bleke mensen maar de volg ende foto's vertonen 
ste~ds blotere en steeds bruinere kampgenoten. Het Terschelling wpar
VPn we die 8ugustusmiddag afscheid namen lag aan zijn blinkerode 
stranden te bakken onder een str8.lende wadden-hemel. 

Eigenlijk, dachten we, zou je zo'n wadden-eiland aens midden in 
de winter moeten bezoeken, als er alleen maar inboorlingen overgeble
ven zijn en het strand is overgelaten aan wind, galvenen vogels. Je 
zou 's wint e s goed schelpen kunnen zoeken, had de manvan 1 t museum 
ons verteld. Door de sterkere getijden spoelde er veel meer aan; maar 
de oosterburen hadden er meer interesse voor de de landgenoten. En 
dan de zeevogels waaronder al die vreemde wintergasten! 

,_ 

-In- sept·em·ber 'waren we te gast bij een kampgenoot in Apeldoorn,. 
om nog eens wat herinneringen op te halen, elkaars dia's te bekijken. 
"Eigenlijk", zei onze gastheer , 11zou ik zo'n eiland best eens in de 
winter willen bekijken .•. Het lijkt me echt een belevenis". 

Het onvermijdelijk :gevolg van een en ander was, dat op een 
donkere novembermiddag twee zwaar be- en ingepakte mensen over een 
ijzige waddenzee uitkeken naar de Brandaris. We hadden november uit
gezocht omdat de stormen de strandvoorraden al aangevuld konden heb
ben en echte winterkou nog niet te verwachten was. Die stormen waren 
er geweest, maar het laatste deel van de verwach·t.ing kwam niet uit. 
Het was een besneeuwd Terschelling dat we aantroffen onder de vrien
delijke lichtbundels van de eeuwenoude Brandaris .. 

We hadden de zaterdag gereserveerd voor een dagtocht. Het uiterst 
gemoedelijke busje van Cupido ("Och chauffeur, wilt U dit paltje vlees 
meenemen voor m'n zuster in Oosterend?") bracht ons zover mogelijk 
oostwaarts. Vandaar liepen we door de duinen noordwFarts tot het 
begin van de Bosplaat. Een verkouden zon pro beerde plichtsgetrouw 
een paar keer z'n bestaan te bewijzen, maar toen een aanwakkerEnde 
wind steeds grauwere wolken uit het oosten aanvoerde liet hij het 
maar zo . Op het strand aangekomen kregen we de wind in de rug en 
in eenpaar uur werden we van paal 20 naar paal 8 geblazen door een 
volsagen sneeuwstorm. W~ hebben genoten van de ongestoorde eenzaam
heid, van de stuivendemengsels van oude sneeuw, verse sneeuw en 
zend. Ondpnks de najaarsstormen, die meters duin hadden weggeslagen, 
waren er weinig schelpen, hoewel er meer en grotere waren dan in de 
zomer. We vonden grote aantallen mooie gave wulken en fossiele hart
schelpen, maar daar bleef het vrilj.wel bij. We moesten de vondsten 
losschoppen uit een bevroren strand en ontdoen vrn. een glazuurlaag 
van ijs, overblijfsel van ijsregens van vorige dagen. 

.,... 
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Bij paal 8 verlieten we het 

strand en wandelden de laatste 5 ki
lometer naar "West" langs de Long
way door luwe dennebossen. In de 
buurt van het dorp zagen we na uren 
de eerace mensen: bejaarde duitsers 
die met eenavondwandelingetje hun 
eetlust opwekten. "Holländer", zei

den ze met iets van verbazing tegen 
elkaar toen wij passeerden .•.. 

De zondag besteedden we aan 

kleinere tochten in de buurt van 
West-Terschelling en Midsland. We foto grafeerden, zochtEn de Waddenkust 
op, plunderden een mosselbank en namen zeevogels in de lijker,wat enge
handschaend een heel kleumig werkje was. 

• s Maandagsochtends heel vroeg stonden we weer op de 1J oot het gedoe 
in en om het haventje te bekijken. Het was nog donker, het zag er alle
maal heel knus en romantEch uit. Het was uitgestormd, een vriendelijke 
gladde waddenzee spiegelde getrouw de verschillende kleurige episoden 
van een mooie zonsopgang. Langzamerhand verbleEkten en verdwenen de 
lichten van de kust en de eilanden, het laatst de als een kerstboom 
verlichte boortorm1 bij Vlieland. Op het bovendek trotseerde een 
stoere Germaanse de ochtendkou. Ja, mooi eiland,dat Terschelling. 
JVIooier dan Marokko, waar ze net een maand gewe0st waren. Alleen waren 
de verbindingen z:> slecht: ze kwam uit Hamburg en moest drie~ keer .over-
stappen. · 

Op de rit naar huis wachtte onsnog éém verrassing. Op het eiland 
was het zondags gaan dooien, maar het "v?steland" lag nog dik onder de 
sn·eeuw."Onze" sneeuwstorm was thuis een ijsregen geweest en hoe zuide
lijker we kwamen, des te dikker bleek de laag ijs die de bomen torsten .. 
Zo werd het weekend uitgebreid met een extra halve snipperdag om te 
genieten van de besneeuwde en beijzelde bossen: alle boomtakken droe
gen een glazen en zilveren kerstversiering die schitterde in de zon 
van die heldere novembermiddag. 

H.L.Menke. 

B L 0 E M Z A D E N 

T U I N Z A D E N 

T U I N G E R E E D S C H A P P. E N 

B E S T R I J D I N G S M I D D E L E N M E S T S T 0 F F E N 

enz. enz. 

G.J . .Sl.YKHUIS 
Stationsstraat 7 Epe Telefoon 2274 
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Bij veel mensen is de kennis omtrent 
deze planten zeer gering. Gras is 
groen; gedroogd gras heet hooi; je 
kunt er lekker in liggen, maa~ de 
boer wil niet hebben dat je 't gras 
plat trapt; dat zijn zo de wetens
waardigheden over gras. 

Maar ook de doorsnee planteliefhebber 
weet in 't algemeen weinig van deze 
familie af. Hij kan vaak de moed niet 

opbrengen om deze groep planten te determineren. Men begint er maar 
niet aan, omdat de grassen zo erg veel op elkaar lijken en 't schijn
baar ondoenlijk is de soorten uit elkaar te pluizen. Mossen, varens 
en coniferen zijn ook zulke "hopeloze" gevallen, waar je bijna niet 
uitkomt. Maar hopeloos zijn ze niet; er moet eerst even een zekere 
weerstand worden overwonnen en dan is er wel achter te komen. hoe ze 
heten. 

Het is jammer dat deze kinderen van Flora zo opzij worden gezet 
want ook zij zijn schoon op hun tijd. Grassen zien we echter zelden 
op hun mooist, omdat ze vaak vroegtijdig worden afgemaaid. Alleen de 
"wilde" gressen_ zien. we bloeien. Het is net als met een meidoornheg, · 
die énkele keren'per jaar wordt geknipt. Ook daaraan is niet veel 
momis te zien. 

Zullen we de moed mear eens bijeen rapen om te grasduinen in 
deze gewassen? U zult er plezier in vinden, dat garandeer ik U. Als 
U deze bijdrage gelezen hebt, zie ik al verscheidene enthousiaste 
verzamelaars huiswaarts keren met prachtige exemplaren voor een veld
boeket. Wist U dat grassen en granen zich zo bijzonder goed lenen 
voor een droogboeket? U moet ze dan op een enigszins dqnkere plaats 
met de kop na.a.r beneden neerhangen om te drogen evenals z.g. stro
bloemen en andere immortellen. Vooral niet met één of ander prepa
raat kleuren. Dat is vreselijk onnatuurlijk, dan beginnen ze op 
kunstbloemen te lijken, die ik persoonlijk afschuwelijk vind. Als 
u·de planten in donker droogt behouden ze vrijwel hun natuurlijke 
kleur. 

't Ligt in m'n bedoeling om U van een twintigtal gekweekte en 
wilde grassen, die U zelf gemakkelijk kunt vinden, iets te vertellen. 
Het is ondoenlijk 'om alle 120 inheemse en ruim 80 uitheemse grassen 
met de vele bastaarden, die in ons land voorkomen te bespreken. Ook 
de grRansoorten zoals rogge, tarwe, gerst, gierst, haver, mais, rijst, 
millet, sorghem en de andere familieleden, kanariezaad, suikerriet, 
bamboe en riet, hoe belangrijk ook, laten we voorlopig rusten. U 
begrijpt nu wel, als U~eze namen leest, dat we ons met een belang
rijke groepplanten gaan bezighouden, en niet alleen omdB.t ze met 
hun 10.000 leden een grote familie vormen, maar ook omdat deze g·e
wassen grote hoeveelheden voedsel aan mens en dier verschaffen. 
Stel U eens voor, dat er op de aarde geen grassen en granen groei
den, d.an was er voor de mens en de hogere dieren geen leven mogelijk. 
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Voör we met een bepaald gras beginnen, eerst nog enkele algemene 
zaken over grassen. De stengel van bijn alle grassen is hol (ui tge
zonderd mais en suikerriet) en ze heeft knopen. Het blad met een bladT 
schede heeft soms een vliezig tongetje en oortjes ( tarwe, gerst, 
kweek, eng. raaigras). Dat tongetje en die oortjes kunnen soms be
langrijke determinatiekenmerken zijn. We moeten er dus even op letten. 

De "bloemen" der grassen bestaan uit samengestelde aren of plui
men, die weer uit bloempakjes gevormd zijn. Enkele bloempjes bij el
kaRr noemt men een bloempakje. In plaats van kelk- en klDonbladen 
hebben de grassen kafjes (soms met naalden). 

Aande voet van elk bloempakje zijn 2 kelkkafjes; aan elk bloemp
je 2 kroonkafjes, verder 3 meeldraden en een stamper met 2 veervormi
ge stempels. Aangezien de grassen windbloeiers zijn (worden dus niet 
door insecten bestoven) hangen de meeldraden ver naar buiten en ook 
de beide veervormige stempels zli.jn bij hl oeiende e;rassen zonder· loupe 
duidelijk te zien. 

Grassen en andere weideplanten heeft men een waarderingscijfer 
toegekend (~n 1 t vervolg afgekort als w.c.). Daarbij heeft men reke
ning gehouden met: 

O];.brengst 
smakelijkheid 
geschiktheid tot zodevorming 
uitwintering 
melkopbrengst 
U!~n~rsüen:rij}rdom. 

w.c. engels raaigras 
witte klaver 
kropaar 
reukgras 
paardebloem 
madeliefje 
distels 

lo 
8 
7 
4 
4 
2 
0 

Een bJoemnak.ie ëfrJ.e l'i.loempJes 

l. kelkkafjes 
2. kroonkafjes 
3, meeldraden 
4. stamper met twee 

stempels 

Wanneer planten in bloei staan en vruchten dragen Z1Jn ze het 
gemakkelijkst te determineren, dat weet U wel. Maar voor gevorderden 
is het met bepaalde determinatietabellen ook mogelijk om b.v. bomen 
te onderscheiden aan 1 t blad en de vorm van de tak. Zo is ·het ook bij 
de grassen. Voor een doorgewinterde plantenzoeker is het mogelijk 
grassenL te determineren in hun jeugdstadium, wanneer ze dus nog niet 
bloeien. We letten dan op de vorm van de spruit; deze kan b.v. de 
vorm van een V bezitten of opgerold zijn: G • Een enkele keer is de 
spruit naaldvormig. 

De glans van het blad wordt aangegeven met één, twee of drie 
kruisjes. Zo ook de ribbeltjes over Tt blad met 1 t zelfde aantal 
kruisjes. Om de ribbing goed te zien, houdt U 1 t blad strak gespan
nen over Uw wijsvinger. De beharing en de aan- of afwezigheid van 
oortjes wordt aangegeven door eenplus- of minusteken. 

( wordt vervolgd ) 

T.Kuipers, Wezep. 
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Na de oadertrouw van prinses Beatrix en de 
Heer Claus von Amsberg op 17 februari j.l. was er in de Ridder
zaal te den Haag nog een feest. Onze grote toneelspeler Albert 
van Dalsum richtte zich, als "Vader Cats", tot het bruidspaar 
met een aardige 11 aansprake 11 

• 

Maar ••• wat heeft 
de K•N•N•V•? Wacht U 
on~e redactrice, die 
Natuurklanken en mij 
vulling had. 1' 

dat nu te milleen met de afd· Epe/Heerde van 
maar t De volgende dag werd ik opgebeld door 
weer bezig was aan het nieuwe nummer van
vroeg ••• : 11 

•• of ik ook nog een kleine aan-

'k werd overvallen, maar ••• op een leuke manier en weigeren 
is haast niet mogelijk als het van "die richting1

' komt. Ik zei 
dus: "Ja, maar. • .waarover weet ik nog niet.~~ Stop 1 Telefoon neer 

Ja ••• wat schrijven ••• waarover ••• Naast mij lag de courant 
en juist nog zichtbaar was een gedeelte van het verslag van dat 
feest in den Haag en daar las ik, dat die z.g. v~der Cats ook 
nog gesproken had over zijn ( "Cats'') vroegere bui tenverblijf 
Zorgvliet nabij den Haag, waar thans onze minister-president 
woont .. 

• • • • Zorgvliet, ja dat woord deed het. Er viel een klepje 
open, ergens in m'n hersenschors en in dat vakje lag •• Zorgvliet, 
.. vijver ••• hol tedieroo .poliep ... hydra 1 Juist dat was het I 

Enkele jaren geleden las ik nog in 11 Natuur van de maand", 
dat een zekere Abraham Trembley, een Zwitserse gouverneur in ·· 
dienst van Graaf Bentinck in 17 L!-0 uit deze vijver allerlei wa
terdiertjes.haalde, deze bestudeerde en toen ••• de Hydra of zoet-. 
waterpoliep ontdekte. Mag ik daar nu iets over schrijven ? Deze 
zonderlinge gast in de wereld van het kleine heb ik in de loop 
der jaren zo dikwijls onder de lens van m'n microscoop gehad· 

Levend in een paar druppels water ••• een fascinerend gezicht, 
en dan het lichaam, de huid en tentakels apart, met een sterke 
vergroting , een wonder van fijnheid· 
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·~~~~~~- De Hydra kunt U in de meeste sloten vinden on. 
• der het dek van de ronde eendekroos blaadjes. 

Is het nu een plantje of • • • een diertje ? --
Wat heeft die ontdekker Trembley (en nog meerde
re geleerden) daar een moeite mee gehad· 

•••• een steeltje met zijtakjes ••• een plant? 
••• maar ze konden bewegen ••• een dier? 
•••• op de bladeren ook nog bloemen ••• plant? 
••••de tentakels trokken in ••• een dier? 
•••• zijwaarts groeiden nog knoppen ••• plant? 

~~····de knoppen lieten los en werden zelfstandig 
••• een dier? 

Trembley bestudeerde deze poliepen gedurende 
3~ jaar en uiteindelijk bleek dat het een dier 
••• een holtedier was. Dus een diertje, maar dan 
een geweldig roofdierl 

Het lichaam is hol, langgerekt en z ~~r.n~•n, de voetschijf 
hecht het zich vast en aan ··. 
de andere zijde is het mond
veld, waar omheen een aantal 
(4-10) tentakels een ingeni
euse inrichting waarmee het 
diertje zijn prooi bemach
tigt. 
Haalt U de Hydra uit het wa- . 
ter, dan zakt hij in elkaar ovan.um 
daar elke stevigheid ontbreekt. 

Bekijken we de lichaamswand, dan zijn deliJk 2 lagen te 
onderscheiden. De buitenzijde is de 11 ectoderm" (derm is huid) 

h 
11 

d en de binnenzij de de 11 entoderm" • 
0 e raad ~ Daartussen de steunlaag. 

De buitenhuid dient ter bescher
ming, de poliep haalt er adem door 

ecto-derm en met de dunne spiervezels welke 
"~ er in liggen, kan hij zich samen-

4 trekken en verplaatsen. 
~~~~~~ De vangarmen zijn bezaaid met 

~~7::::::~b-;;:7?':":."'"'~~.;..;·~, kleine bultjes, of ••• beter hele 
fijne blaasjes. Bij sterke vergro
ting blijken het batterijen te zijn 
van ovale ontplofbare cellen. 

En uit elke z.g. "netelcel 11 steekt een fijn haartje, een hol 
harpoendraadje. 
Raakt een voorbijzwemmend diertje, een larfje, een waterluis een 
worpje, zelfs een heel klein visje zo'n tentakel, dan ontploft 
de boel en dringt het spitse uiteinde van dat draadje door de 
huid van de prooi en wordt een giftige stof "·hypnotoxine" in de·· 
wond gesp oten. Het slachtoffer is dan verlamd en wordt vervol
gens met de andere tentakels naar binnen gewerkt ••• in die holte 
en verteert daar. 
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Een_gulzig diertje deze poliep, niet te verzadigen. Is hij 
volgroeld, dan ontstaan op vele plaatsen nieuwe uitstulpingen, 
welke tenslott'e als jonge poliepen het moederdier los la ten en 
zelfstandig verder leven~ 

Onbegrijpelijk is bij deze nietige diertjes het z.g. 11 regene-~ 
ratievermogen'', dus het wederom herstellen van verloren gegane -
delen. Wordt een hydra doorgesneden in de lengte of in de breeëL 
te zelfs in stukjes, dan zal elk stukje door de werking van zet:< 
byzondere cellen, weer een geheel nieuwe poliep kunnen worden. 

Tenslotte de naam 11 HYDRA". Volgens de Griekse mythologie 
leefde een veelkoppige giftspuwende slang in het moeras van LeE 
in het oude Griekenland. 

De reus Heracles doodde dit monster met behulp van z'n vrie, 
Iolaos. Wanneer echter, tijdens die strijd, één vän die vuurspv 
wende drakenkoppen werd afgehakt ••• groeiden er weer 2 voor in 
de plaats. Ook dit komt dus aardig overeen met het wonderbaar
lijk herstellings vermogen van onze kleine poliep, de Hydra, ili. 
deze mooie naam dankt aan de grote Zweed Linnaeus en ontdekt 
werd, daar waar thans de minister-president Cals woont. 

D·G· Bovens. 

Zo-opdtU Uz d6 Zf20. · 
d0~?zd 

Een zeehond is een typisch dagdier, dat overdag eet en wel bij 
hoogwater. Zodra bij eb de zandbanken droogvallen, kruipt hij 
daarop en blijft heerlijk liggen tot bij vloed het water weer 
over de plaat loopt. Hij kiest de steile oever van de plaat • 
Instinctief (dat wil dus zeggen: door een innerlijke drang) ld.Elf 

hij die plaats, die voor een snelle vlucht het meest gunstig i; 
In dat gebied "waar zee wordt land en land wordt zee" hoort de 
zeehond echt thuis. Dat gebied vinden wij juist in de beschrevr 
gedeelten van onze kust. 

Hoeveel zeehonden hebben we eigenlijk? Een heel moeilijke opga' 
om dat vast te stellen, al was hot slechts, omdat zeehonden go : 
de zwemmers zijn en zich dus makkelijk kunnen verplaatsen, nio·: 
alleen langs onze kust, maar ook· naar 11 het buitenland" 
De eerste die in ons land de zeehonden telde, was Dr· G·Brouwer, 
Hij deed dat in 1928 in hoofdzaak per boot en lopend· Om het gE- · 
vaar van dubbel tellen te voorkomen, deed hij het in zo kort m·. 
gelijke tijd. Hij kwam tot een totaal van maximaal 2500 zeehon· 
den, waarvan ruim 1500 in de Waddenzee en de rest in de Zuidho.i. 
landse en Zeeuwse stromen. · 

Waarom ging Dr· Brouwer die zeehonden tellen? Had dat een doe].
We moeten dan bedenken, dat zeehonden viseters zijn en dat ze 
iedere dag een behoorlijke portie lusten. Gemiddeld rekent me~ 
in een goede dierentuin 7 kilo vis per zeehond per dagl We kors• · 
daar straks nog uitvoeriger op terug: de vraag is of een zeeh~ 
bui ten niet meer eet. Houden we het echter op die 7 kilo per c 
per dag dan kunnen we heel gemakkelijk ui trekenen hoeveel vis · 
1500 zeehonden die in 1928 de Waddenzee bevolkten, samen conSL
meerden (1500x365x7 = 3·832·500 kilo l 

' \ ... 
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Er kwam ?chter nog één na~: ding bij. De zeehond kan zelf geen 
snelle V1S vangen, maar h1J lust ze heel graag. Hij haalt ze uit 
de netten van de vissers! V66r het leggen van de Afsluitdijk was 
er een haringras, de Zuiderzeeharing, dat ieder voorjaar door de 
gaten tussen de Waddeneilanden do Waddenzee binnenzwom om te 
gaan paaien in de Zuiderzee. 
Er was toen ee~ bloeiende haringvangst in het Waddengebied· De -
zeehonden prof1teerden daar weer van mee door de vis uit de net
ten te halen, waarbij de netten ook nogal eens werden beschadigd· 
?P grond van al die vissersklachten had de overheid een premie 
1ngesteld op het doden van zeehonden en bovendien werden van 
Texel af regelmatig 11 zeehondenj ach ten11 georganiseerd voor de 
badgasten. Dr. Brouwer verzette zich heftig tegen het ongebrei-·~ 
delduitmoorden van de zeehonden. Hij telde ze daarom om te kun
nen aantonen, dat het aantal kleiner was dan men verwachtte en 
ook om eventueel in de toekomst de achteruitgang nàuwkeurig te 
kunnen vaststellen. Na veel geharrewar, waarbij er nu eens wél 
en dan weer géén premie was of waarbij de zeehond tot klein wild 
we.rd verklaard, is het nu zo, dat de zeehond niet meer mag wor
den geschoten (byzondere omstandigheden buitengesloten). 

Weten we hoeveel zeehonden er nu nog zijn? Jal En zelfs vrij 
nauwkeurig· Le tellingen worden regelmatig uitgevoerd aan de 
hand van luchtfoto's die bij laagwater- als alle dieren op het 
droge liggen - worden gemaakt. Dit werk gebeurt met medewerking. 
van militaire vliegtuigen door het ITBON (Instituut voor toege
past biologis~h onderzoek in de natuur). In 1962 telde het Itbon 
1100 diereneJin 1963 zelfs 1300 dieren. Mocht het aantal zee
honde.n in de ~o.ekomst·· tij delijk te hoog worden, dan kan de Direc
teur van Faunsbeheer ~ een onder het Ministerie van Landbouw 
ressorterend lichaam - bepalen hoeveel zeehonden en wáár mogen 
worden afgesc~oten. 
Hoeveel zeeho~den zouden er nog op de hele wereld zijn? Dat is 
ook niet zo verschrikkalijle veel· Voor West Europa en Ij sland 
ligt dat aantal tussen de 40·000 en 100.000 1 maar waarschijnlijk 
dichter bij tet eerste dan bij het laatste getal. Voor de rest 
van de werelt - Amerika, Groenland, Oost-Azië - schat men het 
tussen de 100.000 en 40o.ooo. 
Als we de hocgste cijfers aannemen, betekent dit dat over de 
hele wereld maar half zoveel zeehonden voorkomen als er mensen 
in Amsterdam JVonenl 

DE JONGE ZEEF.OND 
Als allerlaa~ste nog iets over de jongen en hun opvoeding • Zee
honden zijn óoogdieren. Ze krijgen dus levende jongen. Waar krij
gen ze die e.: hoe zien de jongen eruit? 
Ze worden bi~ laagwater geboren op een zandplaat. We weten, dat 
die bij vloed vroeger of later zal onderlopen. De noordelijker 
zeehondensoc:rten krijgen hun jongen op het land of op het ijs• 
Zij worden geboren met een wollige pels, waarvoor de bonthan
del helaas grote belangstelling heeft. In dat warme jasje blij
ven de jongsn enkele weken op het land vóór ze met moeder de zee 
ingaan. 
Bij onze zeahonden kan dat allscaal niet. Een paar uur na de ?e~ 
boorte stas~ de ulaat weer blaakl Een wollen jasje zou de kle1n~ 
tjes noodlottig worden. Het water zou tussen d~ weinig vette ha
ren dringen en de jongen zouden in het water zo zwaar worde~ dat 
ze zouden zinken. Het is voor U wellicht interessant om te weten 
dat de jongen van onze zeehonden tot kort voor de ç;~boorte een 
wollen pelsje hebben, waarvan het wolhaar echter b1J de gebo?:te 
afvalt. DE' baby heeft oen net ~o gl:=td geschoren vacht als ZlJ n 
moeder1 



De natuur springt met deze baby'spartaans om. Al een paar uur na 
zijn geboorte moet hij het water inl Wij zouden verwachten, dat 
dit allemaal vanzelf en vlot zou verlopen, maar zo is het niet. 
De zeehondbaby is ifi de kunst van het zwemmen een onhandig be
ginnelingetJ~ dat hoogstens zijn hoofd boven water kan houden 
en dat verder maar moet afwachten waar de stroom hem naartoe zal 
brengen• We weten dat een volwassen zeehond oren en neus sluit 
zodra hij duikt· Nu blijkt het jong zijn neus niet automatisch 
te sluitenl Dat moet hij leren. In het begin proest hij het iede
re keer uit als zijn kopje toevallig onder water raakt. Toch is 
hij aan het eind van zijn eerste zwemles al wel zo ver, dat hij 
af en toe onder water durft te zwemmen. Na een paar dagen duikt 
hij als de beste. 

Het tweede, het meegevoerd worden door de stroom, leidt vaak tot 
nare consequenties. Bij alle nestvlieders onder de zoogdieren
volgen de jongen instinctief de moeder, oie als regel aan sig
naalvlekken (witte staart e.d.) goed te herkennen is. Zelfs als 
het zeehondjong dit instinct zou bezitten, .. zou het er niet aan 
kunnen gehoorzamen. De stroom bepaalt immers de eerste dagen 
waar het jong zal belanden. Nu heeft zich bij onze zeehond een 
ander, oppervlaldd.€5 gezien even goed instinct ontwikkeld: de 
moeder volgt het jong! Helaas worden op iedere 10 geboorten 9 
éénlingen geboren, maar ook één tweeling en dat vormt de tragiek 
Moeder kan maar één baby volgen en de tweede van de tweeling is 
praktisch altijd gedoemd om ten onder te gaan. Vooral op de 
eilanden spoelen die jongen nogal eens aan. Het zijn trieste 
diertjes, die van honger en ellende een janken~ huilend geluid 
maken. Het is heel moeilijk om ze groot te brengen· De heer en 
mevrouw De Haan van het Museum Texel hebben zich in dat opzicht 
een grote naam verworven• Wio ·wil weten hoe Artis in Amsterdam 
deze kunst heeft geleerd, leze het nummer van het tijdschrift 
"Artis" van januari/februari 1964· Om U een idee te geven van de 
moeilijkheden: volle koemelk bevat 3,75% vet en 3,3% eiwit
zeehondemelk resp. ruim 40% en 1 O% ·-
Zeehondbaby' s groeien heel hard. Na 4-6 weken moeten ze klaar·
zijn om voor zichzelf te zorgen. Moeder jaagt haar jongen een
voudig door bijten weg. Ze laat haar kind zonder meer in de 
steek· Dat is naar, want de kleuter moet nu zichzelf leren hoe 
hij vis moet vangen. Gelukkig heeft hij door de overvloedige en 
krachtige voeding in zijn ztugelingenperiode een grote buffer
voorraad meegekregen. Er breken stellig dagen van honger·voor -
hem aan. Honger maakt echter vindingrijk en het maakt rauwe bo
nen zoet. Zo eet het jong de eerste ·tijd geen vis, die hij nog 
niet kan vangen, maar garnalen die juist in die tijd - midden 
zomer- volop in het kustwater aanwezig zijn. Na een week of vier 
is de jonge zeehond een volmaakte vissex geworden, die gauw met 
zijn volwassen soortgenoten kan wedijveren• ·
Een zeehond is een interessant dier, voor de man van de weten
schap, voor de natuurliefhebber, maar ook voor de gewone va
kantieganger~ die bij zijn verblijf op de eilanden de kans loopt 
de dieren eens te zien. We mogen blij zijn, dat een goed Fauna
beheer met de deskundige adviezen van het I tb on samen de zorg 
voor deze dieren is opgedragen. 
Wie meer van zeehonden wil vJeten zij verwezen naar het genoemde 
boek van IJ sseling en Scheygrond "De zoogdieren van Neder~and", 
naar verschillende nummers van het altijd interessante tiJd
schrift "Artis" an naar AO 592 "Alle zeehonden werden geteld" 
door Dr· A8C·K· van Bemmel· 

.. 
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De meest opmerkelijke waarneming, die deze keer bij de 

redaktie binnenkwam, was die van een flamingo. De heer 
Van Zutfen zag deze voor ons land zeer zeldzame dwaalgast 
op de tweede kerstdag tussen de zwanen op het Veluwemeer 
bij Elburg. De zeer langbenige vogels, die we zo goed kennen 
uit dierentuinen, broeden in Europa in het zuiden van Frank
rijk, in de Camarque en ook in Spanje. Ze houden van ondiep 
zoet water met veel weekdieren, dus lijkt het Veluwemeer als 
pleisterplaats eigenlijk niet zo vreemd. 

Het onvolprezen Fortmond 1 eèn stukje echt rivierduinen
bos aan de IJssel bij Wijhe, bezorgde de heer Veerman uit de
ze plaats een verrassing. Hij vomd er in het najaar van 1965 gekraagde aardster
~· Het is een paddestoelensoort, die in de duinen regelmatig voorkomt eri 
waar duinzand~erecht komt voor de ophoging van terreinen, zoals bijv. bij 
Amsterdam. 

~ 
De hoge waterstand van de !Jssel lokte weer veel water-

d
~ vogels naar de uiterwaarden. We verwachten van onze 

-.. __ ~~ "IJsselleden", die er zo mooi zicht op hadden eigenlljk 
~ nog wel wat berichten daarover. 

K l't.- 2-; cl Zelf zagen we er zeer veel zwanen, van de soort, die 
kleine zwaan genoemd wordt en ook het IJsselmeer pleegt 

d ' ·' te bèvolken in de ·winter. · · 
~~ Dit was op 20 februari, toen de vorstperiode van die 

~ maand. juist e~ndigde.In de buurt van Veess~n telden we 
er ru~m 60 b~ elkaar. Ook een enkel paartJe knobbelzwa-

K 4. · 2 v-1' nen zwom tussen de kleine zwanen in. Ook in de vert.e 
m~-~is dit duidelijk zichtbaar. De knobbelzwanen zijn groter 
~ en zwemmen meest met een bocht in de hals, terwijl de 

..JON(ïE 2.w (KL) kleine zwanen de halzen gestrekt houden.Ook de snavels 
verschillen, maar dat is beter met een goede kijker waat te nemen. 
Verder waren er nogal wat kuifeendjes, in de verte zwart met een helderwitte 
flanf,een paar tafeleenden, een paartje brilduikers en veel meerkoeten, de 
bekende "zwarte eendjes met zo'n witte bles op de snavel". 

Lr-_ M TE 
Sneeuwklokjes en winteracenieten bloeiden voor de februarikou en nadat 

de sneeuw verdwenen was, stonden de bloempjes er nog even fris bij.Op 23 fe
bruari zagen we al een honingbij vliegen en op 24 februari haalden de bijen 
honing uit de kleine botanische crocusjes en de eerste gele crocussen. 

Op 7 maart zien we in de tuin de eerste kleine vos vliegen:·;; het aardige vlin
dertje ziet er wat vaal en gehavend uit. Nu bloeien ookvolop de peperboom-
pjes in de tuinen, kleine struikjes met paarsroze bloemtrosjes aan de kale 
rechte t~ge~. Een nog aardiger gezicht is het, wanneer met het wilde peper
boompje ·bloeiend vindt in het winterskale bos in Limburg en even over de grens 
in Belgi~· en Duitsland. Het struikje en vooral de bes zijn z e e r v e r g i f-
t i g 1 J 
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• • • • • • • de vogelzang. ~ iJ:J ~ 
Het is nu de tijd om het pietje bij het liedje te vinden. In de kale bomen 
en struiken ziet men de zingende vogel duidelijk zitten. 
Alleraardigst zingt het heggemusje, een vogeltje, dat erg veel op een ge
wone mus lijkt, maar hiervan duidelijk verschilt door het dunne snaveltje. 
Het heggemusje, dat in alle parken en begroeide tuingebieden voorkomt, 
maakt ook zeer scherpe, hoge piepgeluiden, die voor sommige mensen boven de 
gehoorgrens schijnen te liggen. 

Luid en uitdagend klinkt uit de hoge bomeh in de dorpen het wietje-witje
tiederieuw enz. van de zanglijster. Een vinkeman herkent men dadelijk als 
men hem ziet zingen,de rossige keel in trilling en de kopveren opge~et. 

Het "zagen" van de koolmees is een van de eerste lentegeluiden, helder 
roept hij zijn tie-tu, tie-tu, tjietjie-tu, eindeloos herhaald. 

Een zingende merel kennen de meeste mensen wel. Het roodborstje, dat fa
milie van de merel is, heeft iets in zijn heldere liedje, dat aan de melo
dieuze merelzang herinnert. 

In april komen ook de zomervogels weer in ons land en wordt het alweer veel 
moeilijker alle geluiden uit elkaar te houden. 

Wanneer U het op kunt brengen, een vogeltocht met de K.N.N.V. mee te maken, 
zou dat een goede gelegenheid zijn, het pietje bij het liedje te vinden! 

--6-AhE-t. MET DE. K.N.NV.E~ 
Als deze Natuurklanken onder Uw ogen komt; ~s het alweer ehi'ge-' 'tijd 'ge-· 

leden, dat U de jaarlijkse K a m p k r a n t van Uw vereniging hebt ontvanger~. 
een reisgids, die U een flinke kaute voor het bezoeken van allerlei rijk met 
natuurschoon gezegende gebieden laat. 

Dat we daar nog eens de nadruk op willen leggen, spruot voort uit het 
gevoel, dat bij het gros van de K,N.N.V.-leden die kampkrant ongelezen bij de 
stapel oud papier wordt gevoegd. En dat is jammer. 

We begrijpen natuurlijk wel, dat onze bejaarde leden zich niet direkt gero,,. 
pen voelen om zich aan de vermoeienissen van bergtochten in Zuid- Tirol te w~ 
gen of aan de onzekere mate van vochtigheid van een weekend in de kop van 07cl· 
ijssel. Aan de andei'e kant geloven we, dat de kampen wrden bezocht door een vi··_ 

kleine groep van enthousiastelingen, en dat weinig anderen er over denken, 01~ 
het eens een keertje te proberen. 

En dat is jammer. De kampen en reizen bieden namelijk allerlei mogelijkheden, 
zowel wat de sportieve vereisten als de kosten betreft. Speciaal de niet
kampeerders kunnen aan hun trekken komen in de PinkstarT en Herfstreunies, 
die een wat comfortabeler verblijf mogelijk maken. 
Nen late zich ook niet afschrikken door het denkbeeld, dat het allemaal wel 
bijzonder wetenschappelijk zal zijn en veel te moeilijk voor gewone en algemene 
belangstellenden. De speciale kampen veronderstellen natuurlijk wel een spr:- .. 
ciale belangstelling, maar de talrijke grotere kampen bieden gewoonl~k Ao~ 
grote verscheidenheid aan excursies, waarbij beginners en gevorderden op aller
lei terrein ~n natuurliefhebbers-zonder-meer voldoening kunnen vinden. 

De kamp- en reisgenoten hebben als gemeenschappelijke basis hun interesse 
voor de natuur eh dat is een uitstekend uitgangspunt voor een haast altijd by-
zonder goedm~sfeer, waarin zowel straatmaker als arts zich thuis kunnen 
voelen. En tenslotte, U hebt soms - via de K.N.N.V.- de gelegenheid om ken~is 
te maken met mooie, maar nog niet door het toerisme afgegraasde streken. 
Velerlei redenen om bij het plannenmaken voor Uw weekends of vacahties de 
mogelijkheden, die de K.N.N.V. U biedt, niet te vergeten. 
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