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Deze keer, tot grote vreugde van Uw redacteur, 
enkele spontane bijdragen. Dit geeft hem de 
moed U nogmaals aan te sporen Uw belevenissen 
op te schrijven. Tenslotte is "Natuurklanken" 
een blad, dat er is voor U maar vooral door U. 
Heus, ook Uw belevenis(je) is de moeite waard! 
De inzenders hartelijk dank! 

de Br. 
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SP FJ.~KHAN[N~enVllND[~J 
~"l(l ;v~. "'-> ~~~"V>~~'·~~ 
~j Op schoö.l leer je over koudbloedige dieren, die pas ac-
I tief worden als je ze opwarmt. 

Nu, wij mensen waren kennelijk niet koudbloedig, want in 
de hitte, die constant op de berghellingen in het Zwitserse 
RhOnegebied sinderde, werden we vaak tot neerzijgen in de 
schaduw gedwongen. Overigens duurde die rust meestal maar 
kort, want er was een onvoorstelba~e bedrijvigheid in de 
zon om ons heen. Dit dan dus kennelijk van de koudbloedigen! 
Enorme sprinkhanen en krekels in de meest fantastische varia
ties van kleur en tekening kropen, sprongen en vlogen rond. 
Er was een grote groene soort bij (zo'n 7 cm lang!) metro
de strepen aan de zwaargespierde dijen; eenmaal zagen we 
een zoetroze sprinkhaantje als een perzikbloemetje. Het meest 
merkwaardige vonden we een grijs-zwart-wit gestreepte sprink
haan, die op de grijsbemoste rotsen haast onzichtbaar was. 
Maar bij een sprong spreidde hij onverwachtreen paar helder
rode vleugels uit en vloog als een vlinder een eind weg. 
Even plotseling was hij weer nauwelijks zichtbaar, geland op 

~ een steen. 
' ~~ Het meest opwindend, vooral 

voor de kinderen, die de die-
~'-r--_...:")~· .....---__ ren kilometers ver in hand of 
~ '\.J""- "~#'" ~ ~-~~zakdoek vervoerden, was het 

0_ I 11'f. ~ -·v hooiland in het paradijselij-
~~t~« ke Lötschental. Daar was de 

C ~~- ~t. ~- hooioogst in volle gang,vrou-
~ ~'/ · wen en mannen wandelden als 

~J levende hooimijten langs de 
·~ · hellingen omlaag en wij zoch-
~ , ten bosbessen tussen de roto-
~ en .. Ontmoetten we nu een sta-
., pel opééngehoopt hooi en 

· schopten we er even tegen, 
( . dan sprongen er wel honderd 

tC · ' sprinkhanen om je oren en 
~ --~~ ~. daar waren veel heel grote 

~ ( wordt vervolgd) 

. frt - __u'l(d·[_\~~ ~ ·._ / ~ 
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E N V E R L I E S 

Het is altijd prettig oude bekenden weer te zien, zo 
ook in de plantenwereld. Ieder jaar kijk je eens weer, of 
ze er nog zijn, of de familie zich heeft uitgebreid of dat 
ze misschien niet op konden tegen de opdringende mens. Wat 
de IJsselstreek betreft, er waren gelukkig nog heel wat ou
de bekenden. Weidegeelsterren bloeiden er bij honderden in 
de buurtschap Herxen bij Wijhe en bij Windesheim lieten de 
kievitsbloemenzich ook nu weer 
zien. 
Het spiegelklokje, waarvoor 
ik. nota bene naar Thijsse's· 
Hof in Bloemendaal geweest 
was om dia"'s te maken, bleek 
ook in Wijhe nog te bloeien. 
Aan de dijk bij Olst breidt 
de interessante pijpbloem 
zich nog steeds uit, even
als op Fortmond de wilde 
averuit en het lancetbladig 
kruiskruid. Hier waren dit 
jaar torenkruid, walstro
bremraap en gele luzerne 
goed vertegenwoordigd. 

Verlies was hier echter 
ook: de liggende ereprijs 
was zo goed als verdwenen 
door het steken van zoden 
en het wit vetkruid kreeg 
een lading puin op zich. \'\ L 

Voor het eerst na vele ~ ?\e-9 Q.. y, OK s~ 
jaren was er een (hopelijk 
tijdelijke) achteruitgang bij de blauwe bremraap. De laatste 
jaren telde ik er altijd nog 25 à 30 exemplaren. Nu waren 
het er hooguit 6. Overigens was het in m'n plantentuin al 
net zo1 nu slechts 4 bloeiende bremrapen tegen ruim 30 vorig 
jaar. 

Wat op Fortmond dit jaar beslist is meegevallen, is de 
verwachte drukte in 't bos door de aanwezigheid van het re
creatiecentrum 't Haasje. Er kwamen weinig mensen in 't bos 
en van aantasting van de plantengroei was vrijwel geen sprake" 
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Over aantasting van de natuur gesproken, wist U, dat 
Rijkswaterstaat daar het zijne toe Hbijdraagt"? 

Van excursies kennen velen het stuk "groene" dijk ten 
westen van Den Nul met z'n rijke plantengroei, o.a. van 
cichorei, wilde averuit, tripmadam en zacht vetkruid. Voor
al echter ook een van de weinige 
plekken waar de prachtige 
weidesalie nog volop 
bloeide. 

Bloeide, want deze 
zomer is ook deze dijk 
door Rijkswaterstaat 
onder handen genomen, 
in 't kader van de ver
zwaring van de IJssel
dijken. Een noodzakelijk 
iets, maar men had dit 
stukje wel met wat meer 
zorg kunnen behandelen. 

Vooral wanneer men be
denkt, dat de weidesalie 
behoort tot de planten 
d ie enkele jaren geleden 
in Overijssel beschermd 
wepden. ~ Het is verboden 
deze planten te plukken, af te snijden, uit te trekken, uit 
te steken of op welke wijze dan ook te beschadigen - aldus 
het besluit van Prov. Staten van Overijssel. 

Wat heeft zo'n bescherming door de Provincie voor zin, 
wanneer Rijkswaterstaat (met medeweten van Staatsbosbeheer) 
z'n gang kan gaan. 

Commentaar van Ir Jansen van S.B.B.: 
"···· Het in bewerking zijnde dijkvak is 

een van de rijkste stukken IJsseldijk 
die ik ken, maar het voorkomen van deze 
ernstige aantasting is ons niet gelukt. 
De enige hoop die ik koester, is dat na 
afwerking er nog wat herstel in botanische 
zin zal optreden .•..• " 

Wij hopen met hem. 
Voor alle zekerheid ben ik maar zo vrij geweest een aan

tal planten tijdig uit te steken en een veilig plaatsje te 
geven in m'n plantentuin. 

Ik denk erover, de autokosten te declareren bij Staats
bosbeheer ••..• 

G.J.Veerman. 

\
,, ,, 
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Van 20 juni tot 
16 juli hebben wij 
het voorrecht gehad 
een paartje grauwe vliegenvangers 
in hun doen en laten gade te slaan. De 
vogels hadden ongemerkt in een bloemenbak op 
ons balkon een kunstig nestje gevlochten van haarwortel
tjes en mos. Hoewel de hele bak dagelijks begoten werd, 
hadden we niet gemerkt, dat onder de bladeren van de gera
niums de vogels hun broedplaats reeds in orde gemaakt had
den. 
Achtereenvolgens werd per etmaal één eitje gelegd tot er 
5 waren, waarna 20 juni het broeden pegon. 's Morgens 3 
juli zagen we op de bodem van het nestje 5 gedrochtjes in 
een kluitje liggen in snelle rythmische beweging. Het ou
derpaar had als uitgangspunten voor hun vangvluchten geko
zen de bovenste tak van een treurberk voor ons raam en het 
topje van de steunstok bij de lage harnamelis iets lager. 
Ook zagen we ze vaak zitten uit te kijken op de leuning van 
een bank in de_buurt. Met de kijker konden we het ouderpaar 
goed bekijken, en het was een lieve lust te volgen hoe sier~_ 
lijk en snel ze hun vluchten maakten en de insectenbuit aan 
de jongen afleverden. De ouders hadden rust nog duur, hun 
kroost groeide snel en puilde al gauw uit het nest. Langza
merhand kwam meer beweging in het nest, ze begonnen zich op 
te heffen en deden pogingen tot staan. 
16 juli was de vlugste al uit het nest gevlogen en zat in 
een andere pot verlangend uit te kijken naar voer. Helaas 
moesten we die dag een paar uur van huis; toen we thuis kwa
men, waren alle vijf met de stille trom vertrokken. Noch van 
de ouders, noch van de jongen hebben we iets meer gezien. 

Nu heb ik enkele vragen. 
le. Wat gebeurt er met de eierschalen? Verorberen de ouders 
deze? De ochtend, toen de jongen uit uitgekomen waren, zag 
ik een der ouders in het nest pikken. 2e. Kiezen de ouders 
na het broeden en opkweken van hun kroost andere uitkijk
posten uit en hoe doen de jongen dat? Mussen laten zich nog 
geregeld door hun ouders voeren. Ook zag ik laatst een kwik
staart op het grasveld voedsel van een ouder aannemen. De 
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jongen vliegenvangers vertonen zich niet meer. 3e. Wat is 
bekend van de winterreizen die onze vliegenvangers maken, 
zijn zij ook wel in Afrika om en bij de evenaar aangetrof
fen, maken die kleine vogels op eigen kracht ook d.g. we
reldreizen? 
Nu missen we onze tijdelijke balkonbewoners zeer, maar ze 
laten de herinnering achter aan een alleraardigste zomer
periode, die ons met diepe bewondering vervult. 

D.Meursing. 

EJiEVERDlSSENR. Dll\I G ! 
De jeneverbessen ZlJn in onze omgeving - ruwweg de noord
oosthoek van de Veluwe - niet zo erg dik gezaaid. Op onze, 
ook al niet zo uitgestrekte, heidevelden vind je een enkel 
exemplaar en hier en daar in de bossen staan er een paar in 
de schaduw weg te kwijnen. Jeneverbessen zijn bomen van het 
open veld; toch houden ze het in opgroeiend bos nog vele ja
ren uit. Hun wijze van groeien en hun veel kleinere groei
snelheid maken echter dat ze niet kunnen concurreren met 
andere houtsoorten. 
Er was een plekje op het landgoed Tongeren waar een flinke 
groep jeneverbessen bij elkaar stond. Een open plaats in het 
bos, niet eens zo erg ver weg: in de buurt van Anna~s Hoeve 
maar waarschijnlijk toch bij weinig mensen bekend. Een uniek 
plekje in onze omgeving! 
We kwamen er een enkele keer; de tussenpozen waren lang ge
noeg om te zien hoe ook deze jeneverbessen - flinke exempla
ren toch - zich niet meer konden meten met dennen, eiken, 
berken en amerikaanse eiken. Toen kwam de gedachte op om met 
een stel stoere mannen een poging te doen deze mooi groep 
van een langzame dood te redden door het wegnemen van het 
omringende hout. 
Het leek iets voor het gewest, dat immers taken ter hand 
neemt die niet binnen het bereik van de afdelingen liggen. 
Gelukkig waren er genoeg mensen die zich voldoende enthou
siast lieten maken en zo kwam de zaak op gang. Het is ver
bijsterend wat je aan zo'n eenvoudige zaak nog voor te be
reiden krijgt. Deskundigen moesten geraadpleegd worden over 
de kans op welslagen, de eigenaar moest het uiteraard goed 
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vinden dat op zijn terrein gekapt werd, uitgezocht moest 
worden welke bomen er precies weg moesten, er moest worden 
gezorgd voor onderdak, voor verzekering, voor mannen en 
materieel voor het zware werk, voor gereedschap, koffie en 
soep. En als het even kon ook nog voor werkbaar weer. 

Enfin, het is allemaal ~~;r;r· ~. 
gelukt. [?'" 
De ontvangst van de plan- t 
nen was op z'n minst wel-
willend neutraal, maar · 
meestal enthousiast. 
Mannen van het Staats
bosbeheer zetten gerou
tineerd puntjes op de i 
en blessen op vereerdeel
de bomen. 
Een zeBr fors lid van de 
afdeling Apeldoorn, die 
alleen op karweien af
komt die de krachten van 
2 à 3 gewone KNNV-ers 
vragen, monsterde voor 
alle zekerheid vooraf 
het terrein en wreef 
zich daarna vergenoegd 
in de handen. De bomen 
waren dik genoeg. 
Willem Jonker had ~ot 
diep in de nacht gewerkt 
om zijn koestal om te 
bouwen in een kamp-slaap
zaal. Hij was brandschoon 
en de stalgeuren waren voldoende afgezwakt om lekker te laLn
nen slapen. Een luchtje overigens dat goeie buitenmensen 
niet zoveel afkeer inboezemt. 
De soep was héél goed. De Bilt deed zijn uiterste best, de 
regen zette zondagochtend inderdaad pas goed door toen de 
laatste boom was geruimd. 
En de jeneverbessen? Ze stonden een beetje slapjes en onwen
nig in het voorjaarslicht. Hun eigenaar had enige twijfel aan 
de kans van slagen uitgesproken; jenevergessen die plotseling 
vrij gesteld worden sterven bij de plotselinge wijziging van 
hun microklimaat, misschien wel aan teveel licht. 
Nu, na 4 maanden, zien ze er, behalve wat gehavende plekjes, 
nog heel gezond en fris uit. Maar, al zijn we niet zo erg on
gerust over de goede afloop, het is misschien nog te vroeg 
om het experiment als geslaagd te beschouwen. 
Het gewestelijk kampje was in zijn zeer eenvpudige opzet bij
zonder geslaagd. Els Koopmans draaide 's zaterdag 's avonds 
dia's en vertelde daarbij boeiend over vlinders. Na voltooi
ing van het werk hebben we 's zondags een excursie gemaakt 
over het landgoed, dat nu in het tere mei-groen op z'n 
mooist was. Wat het werk aangaat: met een paar hamten meer 
hadden we misschien nog wat netter kunnen afwerken, maar de 
ideerryan een gewestelijk werkkamp blijkt uitvoerbaar. 
We denken al aan een volgend object. 

H.L.Menke. 
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Trek gebeurt bij veel dieren, vanaf insecten tot en met 
zoogdieren. Berucht waren en zijn de invasies van colorado
kevers, die vanuit het zuiden een aanslag deden op de neder
landse aardappelvelden. Bekend zijn ook de trekvluchten van 
de vlinders en de soms massaal optredende ui ttl·.chten van li
bellen. Zoogdieren kennen ook hun verplaatsingen. Rendieren, 
dienstbaar gemaakt aan de mens, nopen hun begeleiders hen te 
volgen als ze, in het najaar met grote kudden door een onweer
staanbare drang gedreven de grenzen overtrekken. Dat gaf met 
name in Scandinavië in de oorlogsjaren grote moeilijkheden, 
omdat de die.ren wel, maar de mensen niet het russische gebt.ed 
in mochten. Zeer bekend zijn ook de zelfmoordreizen van de 
lemmingen. Deze, in Scandinavië levende dieren, trekken, na
dat zij zich jaar op jaar hebben vermeerderd, plotseling en 
als op een afgesproken tijdstip in grote getale zuidoostwaarts 
naar de kuststreek en rennen de zee in, waar ze verdrinken. 
Het IS een oplossing voor het probleem van de overbevolking. 

Vissen kennen ook hun periodieke trek. Haring, kabeljauw, 
paling en inktvissen trekken, als ze geslachtsrijp zijn, naar 
hun paaiplaatsen, dikwijls een enorme afstand afleggend en 
grote moeilijkheden overwinnend. De Hierdense beek diende 
eens als "proefterrein" om te bewijzen, dat de zalmen in hun 
jeugd hun verblijfplaats zo goed in hun geheugen prentten, 
dat zij na een driejarig verblijf in zee in staat waren, de
ze plaats weer terug te vinden. Deze proef was daarom inter
essant, omdat er voordien geen zalmen in de Hierdense beek 
voorkwamen. De drang om weg te trekken was dus aangeboren. 
Dezelfde weg terug te vinden bleek geleerd te zijn door er
varingen in hun jeugd. 

Over al deze onderwerpen apart zouden al kolommen vol te 
schrijven zijn. Wellicht echter is de vogeltrek het meest be
kend. De verschijnselen van de trek bij vogels is in wezen 
gelijk aan die der andere dieren. Het houdt verband met de 
voortplanting, ook hier wordt steeds in dezelfde richting ge
trokken en de trek gebeurt eveneens periodiek. Echte trekvo
gels, waaronder o.a. de zwaluwen behoren, broeden in het 
noordelijk deel van de aardbol en overwinterep in de tropen. 
Er komen echter bij de vogels tal van overgangsvormen voor, 
in feite een vermenging in een bepaald gebied van zowel trek-
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als standvogels. Het zou, · ·: ;. 
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aan afwijkingen in het --
verenkleed of eigenaardig
heden in het gedrag. 

In de jaren, dat we de nestkasterij bedrijven, hebben we 
nog nimmer meegemaakt, dat oude koolmezen zich definitief ver
plaatsten.- Terugmeldingen in de li-teratuur van overjarige 
koolmezen zijn zeer schaars. Toch schijnt, zoals bleek uit 
vangsten bij Helgoland, dat er ook oude koolmezen trekken. Ik 
hoop U in de volgende regels een verklaring voor dat feit te 
kunnen geven. 

"Onze" koolmezen, dat wil zeggen, die, afkomstig uit de : 
nestkasten in door ons gecontroleerde gebieden, bleken uit
sluitend als jongeling afstanden van belang af te leggen. 
Eigenlijk is het regel en nodig, dat jonge vogels zich uit 
het gebied, waar zij opgroeien, verwijderen. Zouden nl alle 
jongen ter plaatse blijven, dan kreeg je in zo'n omgeving, 
waar toch al door de plaatsing van nestkasten een kunstmatig 
milieu is gekweekt, een teveel aan dezelfde vogels. Het is 
zaak, dat dus nieuwe gebieden worden opgezocht. We beschikken 
over een aantal terugmeldingen, die ons laten zien, dat jonge 
koolmezen zich in nieuwe gebieden vestigen. Nu verkeren we in 
de gelukkige omstandigheid, dat we ebn aantal terreintjes na
lopen, die binnen een straal van 5 km liggen. We bemerkten, 
dat er uitwisseling plaats vond op onze terreinen, dat wil 
zeggen, dat er onderling van plaats werd gewisseld. U zult 
stellen, dat het er dan niet toe doet, of er jongen verdwijnen 
als ze immers weer worden vervangen. Wel, in de eerste plaats 
kunnen we U deze feiten alleen geven, omdat we die terreinen 
onderzochten, We weten dus niet, in hoeverre de jonge koolme
zen mogelijke andere koolmeesloze gebieden bezetten. In de 
tweede plaats komt er door deze uitwisseling fris bloed in de 
familie en verder komen er bij die verplaatsingen nogal wat 
jonge koolmezen om. Om zich in stand te houden, is het nood
zakelijk, dat aan het begin van het broedseizoen van elke fa
milie er twee in leven zijn. In onze gebiedjes, waar weliswaar 
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van jaar op jaar schommelingen in het koolmezenbestand optra
den, bleef het aantal broedsels in die jaren vrijwel gelijk. 
Zo 'ri ko<·~lmezenfamilie kan, al naar gelang van het aantal 
broedsels per jaar 10 tot 16 jongen opleveren. Velen van hen 
halen dus niet de huwbare leeftijd. Van al onze terugmeldingen 
bleken de gevallen, die tengevolge van het verkeer, het vlie
gen tegen ramen en het zich laten opsluiten, dood werden ge
vonden, allemaal votels te zijn in hun eerste levensjaar. 
Deze onervaxen jonge beesten kenden de gevaren van de mense
lijke samenleving nog nietl We missen natuurlijk die beesten 
die buiten onze terreinen, dus buiten onze controle vielen. 

c;:::> · ** Nu is het wel zo, dat vrijwel 

• Q \'"i '"9 r\G\<Ots. a 
0 ~ ~~rtJ~~e,\ci. /!!A 

alle jonge dieren, dus ook de 
koolmezen zich elk jaar ver
spreiden, maar dat er toch wel 
verschil zit in het aantal 

o ? 't r. 9 e.r • K \ ~ -z . , 
•:: te..rotjm 

q\s nesr)on'\ ~ . 
9er- km- , 

zich verplaatsende koolmezen 
en de afstand, die ze afleggen. 
Het blijkt, dat er in de jaren, 
waarin er veel jongen uitvlie
gen, dat de neiging, weg te 
trekken erg groot is, ook in 
die gebieden die, door welke 
oorzaak dan ook, toevallig 
slechte broedresultaten hadden • 
Om ons tot enkele jaren te be
perken, hebben we de gegevens 
van 1959 tot en met 1962 uit
gewerkt. Toevallig waren daar 
zoals uit duitse gegevens bleek 
twee maximum-jaren bij. In 
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• 1959 en 1961 waren de broedre
sultaten internationaal gezien 
erg hoog en tegelijkertijd werd 
geconstateerd, dat er in die 

jaren een enorme doortrek was.Ook wij kregen toen de meest 
ver-af terugmeldingen binnen van doorons geringde koolmees
jongen. De broedresultaten van een onzer terreinen waren, 
zowel in 1959 en 1961 helemaal niet gunstig. Dat er toch weg
trek plaats vond kwam vermoedelijk door het feit, dat van 
andere gebieden afkomstige koolmezen in grote getale doortrok
ken en door hun onrustige gedrag een soort "mee-vlieg" effect 
te weeg brachten. 

In 1960 kregen we geen enkele bijzondere terugmelding en 
dat jaar was, ook internationaal gezien, een daljaar. We von
den ook dat, als er plaatselijk in incidentele gevallen goede 
broedresultaten plaats vonden, in tegenstelling tot de lande
lijke resultaten, die dan laag waren, er de neiging bestond 
bij de jongen, andere t~rreinen op te zoeken, waar minder 
jongen waren uitgevlogen. Het terrein met de goede broedresul
taten kreeg dan weinig aanvoer van jongen. Het zal ook hier 
wel een kwestie van "dulden" zijn. Weggetrokken jongen vesti:: 
gen zich al vrij spoedig in het nieuwe gebied en zoeken zich 
een territorium uit, dat dan tegen elke indringer wordt ver
dedigd. We kunnen, resumerende, als volgt veronderstellen; 
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Als in het algemeen een goed broedseizoen plaats vindt, 

dan trekken er vele jonge koolmezen ver weg. Door hun onrus
tige gedrag nemen ze ook jonge koolmezen mee uit die gebieden, 
die geen goede resultaten hadden. Misschien zijn zij dan ook 
in staat, de oude koolmezen op hun exodus mee te nemen, wat 
meteen verklaart, waarom er op de trek ook oude koolmezen 
worden gezien. Zijn er, algemeen gezien, slechte broedresul
taten, dan bestaat er de neiging bij koolmezen, afkomstig van 
terreinen met een goed resultaat, zich over die arme terrein
en te verplaatsen en aldus de open plekken op te vullen. In 
die jaren is dan de verspreiding erg plaatselijk. 

Ja, dat waren onze ervaringen met de koolmezen, die het 
gesjouw achter de nestkasten nog interessant genoeg maakten. 
Dat de trek in het najaar nog aanzienlijk kan zijn, moge ik 
U tenslotte illustreren met enkele feiten. In 1959 waren wij 
er op een mooie herfstdag getuige van, dat er bij Hoophuizen 
enkele tienduizenden kool-, pimpel- en zwarte mezen doortrok
ken. In 1966 tenslotte maakten we op de Knardijk een koolmees 
buit, die een russische ring droeg en afkomstig bleek te zijn 
uit de buurt van de Finse Golf. Dit geringde exemplaar maakte 
deel uit van een groep doortrekkers van, naar schatting, hon
derd exemplaren. Of deze beesten in het voorjaar hun broedge
bied weer opzoeken, is nog een vraag. Ringresultaten wezen wel 
uit, dat er van deze trekkkende vogels diverse achterbleven 
en zich in het gebied vestigden, waar ze naar toe waren getrok
ken, of op de route, die ze hadden afgelegè. Mogelijk waren 
ze dan op de terugweg •• overvallen11 door hun broed-instinct. 
Het vogelleven wordt beheersi door instincten. Daar achter te 
komen, is één der bedoelingen van het ringonderzoek. 

Nunspeet, 25 febr. 1968 A.S. 

Minder duidelijk gezegd: al vroeg in september zien we 
het begin van de herfstkleuring. Het kan dan nog weken duren 
eer een boom of struik in 11 najaarsgeel of rood metalen tint 11 

staat, en we hebben dus nog alle tijd om de bladeren met hun 
merkwaardige structuur te bekijken. 

Zo'n blad is eigenlijk net een fabriekje, dat zetmeel en 
suiker kan maken. Als krachtbron fungeert de zon en dus moe-
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ten de bladeren in het 
volle licht staan •. Een 
tweede belangrijke taak 
van het blad is om een 
groot deel van het water 
dat de plant met zijn 
wortels opneemt, te ver
dampen. Dit water is im
mers slechts een trans
portmiddel, waarmee het 
voedsel in opgeloste vorm 
naar de cellen gebracht 
wordt. Voor die verdam
ping is de zon belangrijk 
maar vooral de wind. 
Daarom moeten de bladeren 
zoveel mogelijk aan de 
buitenkant van de boom 
zitten. Verder zijn alle 
bladeren van een boom 
verschillend, niet in 

lömrne 
kcl~tohje 

voFID, maar in grootte en in lengte der bladstelen. Dit alles 
maakt, dat wij, wanneer we onder een boom staan en naar boven 
kijken, een bijna aaneengesloten dak van bladeren zien. 

Om bomen en heesters aan hun bladvorm te leren kennen, is 
het prettig om die bladvormen vast te leggen. U kunt natuur
lijk de bladeren drogen en ze in een herbarium bewaren. 

Een nadeel van deze methode is, dat de bladeren hard wor
den, breken en verbrokkelen. 

Een minder bekende, eenvoudige en weinig kostbare methode 
om bladvormen vast te leggen en te bewaren is het stencillen 
van bladeren. Hiervoor heeft U nodig een gladde metalen of 
glazen plaat, een tube stencilinkt (zwart of groen), een 
kwastje, een pak oude kranten en stencil- of tekenpapier. 

De bladeren die U wilt ge
bruiken, kunt U het beste tevo
ren drogen, maar nodig is dit 
niet. U bestrijkt de plaat met 
het kwastje zo gelijkmatig mo
gelijk met een dun laagje sten
cilinkt van de gewenste kleur. 
Daarna legt U de bladeren op de 
beïnkte plaat met de onderzijde 
tegen de inktlaag aan. 

Als de plaat vol ligt, legt 
U er een krant overheen waar
mee U de bladeren stevig tegen 
de inktlaag aandrukt. Een rub
ber rol zoals die bij het glan
zen van foto's gebruikt wordt, 
kan hier goede diensten bewij
zen. 

Vervolgens neemt U de ge-
1nkte bladeren zorgvuldig met 
een pincet op en legt ze meteen 
op de goede plaats op het papier 
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daarna niet 
scherp meer. 

eronder en zo hebt U 
is. 

de B. 

In het besef dat elke zomerse dag in dit jaargetij wel 
eens de laatste kon zijn, vertrokken ca. 15 personen naar 
Motketel. Dit is een gebiedje bij Niersen, waarvandaan Ve
luws beekwater afkomstig is, dat voor wasserijen en vroeger 
de papierindustrie onmisbaar is en was. De beekjes vertoon
den allerlei schakeringen van bruin en geel, veroorzaakt door 
ijzerafzettingen, hetgeen een uiterst boeiend effect oplevert. 
Het is echter de schrik van de papiermakers, die met zulk wa
ter niets kunnen beginnen. 

Naast het op de walkanten overal voorkomende levermos von
den we nog de eikvaren. Typisch, die b~ide afstaande blaadjes 
onderaan de stengel. Ook paddestoelen waren er vele. Een 
stinkzwam kondigde zich aan. Er stonden er verschillende 
waardoor de opeenvolgende groeistadia te zien waren. De door
gesneden knol trok ieders aandacht. 

Op elke plaats waar zich water bevindt ontstaat op een ge
geven ogenblik het verlangen er over te moeten. Wanneer er dan 
een brug ontbreekt rijzen er problemen. Angstzweet verschijnt 
op voorhoofden. Dan offert zich iemand blijmoedig op, riskeert 
ijskoude voeten en het vooruitzicht op rheumatische aandoening
en. Zo ook deze keer. Alles kwam op zijn pootjes terecht. En 
over rheumatiek zullen we hoop ik niets meer horen. 

Na al dat natuurhistorische denkt ieder aan de horeca, 
niet aan beekwater. Ook de ijsman werd geen blik waardig ge
gund. Goed dat er dan een cafétje is. En goed dat er ook ge
bak is. Gaat U volgende keer ook mee? 

Vegter. 



_, 


