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Mevr.Koopmans-Grommé 
Heer J. :Blaak 
HH.A.Hanekamp en A.Smit 
Heer J.J.G.de :Brueijs 

Natuurklanken is dit jaar erg laat. 

Epe 
Epe 
Nunspeet 
Epe 

Dit komt in belangryke mate door het uitblyven van Uw stukje. 
Kom,gryp de pen eens en noteer,wat U in de natuur ziet! 
Het is a.ltyd wel de moeite waard! 

Red. 
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• Jammer genoeg beschikten we niet over een boekje met soortenbeschryvingen,zodat 

we U de namen schuldig moeten blyven. 
Minstens even ryk was de weelde aan vlinders in deze zydalen van de Rhone~ 
De grote Apollovlinder(Parnassius Apollo),een in Nederland vrywel ongeziene 
verschyning,was er algemeen.Maar door de warmte waren de dieren moeilyk te bena
deren,zà snel vlogen ze rond,laat staan,dat er een foto kon lukken. 
De vleugels van deze Midden-en Zuideuropese vlinder zyn wat doorzichtig,heel 
licht dus,met enkele zwarte spikkels en,een leuk rood kringetjerZs bewonen by 
voorkeur gebieden,die oorspronkelyk glaciaal zyn en dan die boven de 600 M.tot 
zeer hooR toe.De rups leeft van wit vetkruid,een plant,die hier dan ook zeer 
weelderig groe~de en bloeide. 
Nog meer groèevlihders kwamen geregeld op de bloemenhelling by ons kampeerterrein, 
waar karthuizeir anjer,een erenprys (arenbloemig) gulden roede,vetkruid,tripmadam 
en nog veel meer kleinigs stond. 
Eenmaal zagen wy de koningspage,enkele malen een koninginnepage,maar,dat waren geen 
algemene verschyningen daar. Byzonder ryk vertegenwoordigd waren de blauwtjes en 
de parelmoervlindertjes.De blauwtjes met hun bonte vleugelachte~kanten,de parel
moervlindertjes in vele variaties van oranje. 
Een verrassing werd ons door deze families bereid in het Val d'Hérance. 
We streken neer by de snelstromende yskoude beek.Het kleine karrespoor,dat naar 
een hooiland voerde,was vochtig door de moerassige omgeving.En daar zaten,als even 
zovele zeilbootjes zeker wel een zestigtal blauwtjes en enkele parelmoervlindertjes 
en dikkopjes op de vochtige weg.De vleugeltjes by allen omhooggeklapt,alle kopjes 
naar dezelfde kant,was het werkelyk net een luchtfoto van een massale zeilwedstryd, 
hoewel ze nauwelyks bewogen. 
Even een mensenschaduw erover,en we stonden in een wolk hemelsblauwe confetti,die 
omhoogstoof,maar even later weer landde de hele troep,met koppen naar één kant. 
Ze zaten daar maar:waarom?Om het vocht? 
We zagen ze niet drinken,om de vage mostlucht? 
Wat is ~it voor verschyhsel,waarom zovelen 
byeen,achynbaar zonder verdor onderling contact? 
Het was een uitstekende gelogenheid,geknield by het 
karrespoor,de onderzyde van de vleugels te verge
lyken,wat een uiterst nauwkeurig toezien vereist. 
Op datzelfde plekje,dat zoor ryk aan insecten bleek, 
vloog o~k d~ gehakkelde aurelia(poljnia C album) 
by ee~sto aanblik een gehavende kleine vos,maar 
met een helder witte letter C op de vleugelachtorzyde. 
Als we nu allee na gaan pluizen,wat er nog meer 
allemaal rondfladderde,zou het alleen maar een 
saaie opsomming worden.Daarom alleen nog een 
vlindertje,dat U misschien ook opgevallen i& 
in de vacantie.Het kwam in het Zwitserse Rhone
gebied veel voor.Het draagt de aardige naam 
morgenrood en is ook helder oranje rood. 
Daarby heeft het ale accentuering een zwarte rand 
om de vleugela,die weer omzoomd wordt door een ~~~ 
fyn wit zoompje.Ook weer een vlug ding in dê 
warmte( lycaena virgaurea) 
De Jura,waar we een week eerder voor de hitte 
in het zeer ryk begroeide bos by de Chasseral 

• •• vluchtten, bracht ons ook al vorraes:l,..n.g~~· 
Langs de boswegen vlogen de enorme p;relmoervl 
die terecht de naam keizersmantel dragén, 
(argynnis pahia)oranjo met zwart gesp"ikkolde 
vleugels,statige zeilers langs de bosrand. 
Ze haalden de honing vooral uit 
van.deze reus leeft n.b. 

.. 
• 



De fotojacht slaagde deze keer wel, 
maar met moeite.Hier vlogen ook in 
grote aantallen donkere vlinders. 
By naderby komen bleken ze versierd 
mat een tyne witte schulpjesrand 
rondom de vleugels en een ry oranje 
ogen in het zwartbruin.Hollandse 
namen hebben ze niet,Deftige wel, 
n.l.erabia ligea. 

-.s~ 

En toen ineens,op de hoek van het pad, 
waar een fraaie groep bosandoorns 
stond,verscheen een zeer uitzonderlyke 
vliegsr.Snel schoot hy van bloem naar 
bloam 7da vleugels onzichtbaar door 
de enorm snelle slag.En telkens stond 
hy een moment in de lucht stil,liet 

r c.____ __ _ 

een lange roltong naar buiten schieten, ;-~~ 
om zó de honing te zuigen,zonder rust. 
Deze kolibri onder de vlinder,de ~ 
meekrapvlinder(macro glossum stellatarum) 
is oigenlyk naar familie een nacht
vlinder,maar dan één 9die in de felle 
zon fourageert,Dit pylstaartachtige 
dier schiet van bloem naar bloem, 
zonder to 11 landen",zich schynbaar in 
balance houdend met het brede,platte 
achterlyf,als een borstel,waaDop 
twee· vlekken te zien zyn. 
Natuurlyk lukte het niet,trots brandnetelblaren en bramenschramme~om deze 
snelle gast te fotograferen-maar ook in Nederland komt hy als immigrant voor. 
Misschien heeft U meer geluk.Het zien alleen al is zeer de moeite waard. 

E.Koopmans-Grommé. 
Aug.1969 
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Het zal,menen wy,onze mede-vogelaars,die opereerden in de rietjungle rond 
de Knardyk,wel net zo vergaan zyn als ons:we vonden het in het begin wel 
leuk,Baardmannatjes te vangen en te ringen,maar hadden in het achterhoofd 
de gedachte dat we er,met uitzondering misschien van plaatselyke terugvang
sten,wel nimmer iets van zouden terughoren.Er was ~n duidelyke reden voor 
dit pessimisme.Vanaf 1911 tot en met 1964 waren er 2435 Nederlandse Baard
mannetjes van ~n ring voorzien en hiervan werden er maar 14 teruggemeld, 
uitsluitend naby de oorspronkelyke ringplaatsen Zwarte Meer en 0-Flevoland. 
Het liep nu echter anders.Reeds in September 1965 bereikten ons berichten, 
dat er langs de kust van Noord-Holland Baardmannetjes waren gesignaleerd. 
In Ootober druppelden op het Vogeltrekstation de eerste terugvangsten van 
importantie binnen.Buiten de lokale terugmeldingen warden 18 gevallen van 
verder-weg geregistreerd,waaronder zelfs vyf Engelse.Beide beriohten,die op 
weg- en doortrek wezen,beveetigden onze eigen Oost-Flevolandse waarnemingen 
in September 1965. 
Allereerst iets over onze ervaringen by het vangen.We begonnen eind Juli en 
allerminst met de bedoeling Baardmannetjes te bemachtigen.Onze eerste vang
plaats lag in de buurt van gemaal Lollink,onder de rook van Harderwyk. 
Ofschoon we hier al jaren achtereen vry intensief op rietvogels hadden ge
vangen ,waren daar ter plaatse door ons nog nooit Baardmannetjes gesignaleerd, 
met uitzondering van één paartje in 1964.We haddab nauwelyks de netten op
gesteld op onze oudo,vertrouwde plek,#n lange gang door het ~iet,toen we al 
spoedig het tingelend geroep van Baardmannetjes hoorden.We vingen op die dag, 
naast vele Kleine Karekieten,Rietzangers,ftietgorzen en enkele Blauwborsten, 
42 BaardmannetjeeoNogen eksemplaren hiervan waren overjarig,de mannetjes in 
het bezit van ~n duidelyke ohineae snor en de vrouwtjes,eveneene volkomen 
uitgekleurd en met veraleten staartpennen. 

Fa. SLIJKHUIS & Zn. 

J
~ De speciaalzaak voor dierenbenodigdheden, 

tuingereedachap,gazonmaaimachines, 
hengelsportartikelen~ , 
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Merkwaardig genoeg beten deze overjarige ~gels de spits af,de rest van de 
Baardmannetjes werd door ons als "eerste ja.ars"gekenmerkt en werden later 
op de dag gevangen.Voorzover we het ons kunnen herinneren,bezaten al deze 
vogels 'n gevlekte bovenzyde.De jonge mannetjes droegen,in plaats van de uit
gegroeide snor 'n korte,zwarte teugel en hadden 'n lichtgele snavel.De snavels 
van de vrouwtjes waren bruinachtig gekleurd. 
Nu we de notities in ons veldboekje nog een bekyken,valt het ons op dat,met 
uitzondering van de eerste negen overjarige vogels,die getweeen of gedrieen 
werden gavangen,de eerstejaars Baardmannetjas in groepjes van.vier tot zeven 
uit het net werden gevist.Het is zeer wel mogelyk,dat deze groepjes de uitge
vlogen jongen van één,en wel het eerste broedsel waren.· 
De dag daarop bevonden we ons in de buurt van KM-paal13 op de Kna~dyk,waar 
weer 'n 4Q-tal Baardmannetjes werd gevangen,naar onze mening allemaal eerste-
jaars vogels ,weer in ~oepjes van 5 tot 7 stuks. (,.. ' 
Onze volgende pogingen ,nu meer doelgericht,geschiedden eind September. 
Het gedrag van de Baardmannetjes was nu anders dan dat van Juli.De Julivogels 
bleven vrywel laag door het riet foerageren.Nu showden de vogels hun karaktGT 
ristieke vluoht,dwz.opstygen,'n eindje vliegen op hun onbeholpen lykende maT 
nier en iets verderop weer dalen,steeds onder het voortdurend tingelend geroep. 
We konden er de klok haast op gelyk zetten:'smorgens om 8 uur begon de show 
en om 11 uur was het weer afgelopen.Daarna scharrelden de Baardmannetjes weer 
door het riet,daarby laag by de grond blyvend.De vogels bleken dikwyls erg ril 
te zyn.Soms vlogen zo in ·groepjes op,zich in spiraalvormige vlucht opschroevend 
tot 'n grote hoogte,net of ze zichzelf letterlyk en figuurlyk opwonden om die 
mentaliteit te verkrygen,nodig om zich verder weg te verplaatsen.Waren ze hoog 
genoeg,dan verplaatsten ze zich horizontaal en verdwene» uit het gezicht. 
Dikwyls echter schroefden ze zich niet hoog genoeg op en eindigden ze hun ver
tikale vlucht,om weer in het riet terug t~ vallen. 
Het bleek nu byzonder moeilyk,de juiste ouderdom van de Baardmannetjes te 
bepalen.We vingen 193 eksemplaran.De meeste mannetjes waren uitgekleurd.Van twee 
van hen echter waren de kop,mantel,vleugels,borst en buik als van het vrouwtje. 
De mantel was niet gevlekt,in plaats van een baard droegen ze 'n dofEwarte 
teugel,zwarte onderstaart en bruingele snavel.Deze werden als eerstejaars 
mennetjee genoteerd.Hetvaststellen van de oud.erdom by de :vrouwtjes was nog 
moeilyker.We vingen eksemplaren met zowel gevlekte als engevlekte rug en mantel. 
In beide gevallen bezaten ze ofwel 'n okerkleurige dan wel ~n bruinachtige 
snavel,zodat we echt niet konden zien,of dit oude of jonge vogels waren. 
Als bewys,dat het volledig uitgekleurd zyn geenzeker kenmerk is,diene de terug
vangst van 'n volledig op kleur zynd mannetje,dat we zo in de hand als 'n 
schoolvoorbeeld van 'n overjarig dier beschouwden.Het beestt/je bleek echter 
op 30 Mei 1965 als pullus te zyn geringd en was dus nauwelyks vier maanden oud. 
Normaal hebben de Baardmannetjes twee broedsels per jaar.Er zyn echter ook drie 
broedsèls geconstateerd en de mogelykheid van vier legsols per jaar moet zelfs 
niet uitgesloten worden geaoht.Het is daarom niet verwonderlyk,dat we met zoveel 
stadia van 1ejaars kleden te doen hadden.Als het Baardmannetje,zoals dit uit 
de terugvangst bleek,na vier maanden volkomen is uitgekleurd,zouden de nog niet 
op kleur zpnde vogels ,die in September worden gevangen,van latere broedsels 
zyn en dan zyn daarin meer variaties aan te treffen,zoals verschillen in 
snavelkleur en het al dan niet gevlekt zyn·van de bovenzyde. 
Het is bekend,dat de Baardmannetjes zeer sterk p~arsgewys leven. 
Wanneer er één vogel in het net belandde,duurde het niet lang,of de partner 
werd ook gevangen.In dit verband verwyzen we ,zy het met enige reserve,naar het 
overzicht van de teruggemelde vogels.Koridon ringde twee Baardmannetjes, 
mannetje en vrouwtje,met opeenvolgende nummers en deze werden eveneens teaamen 
teruggevangen te Sb.otton in Engeland(17 en 18).Het valt natuurlyk moeilyk te 
bewyzen,dat dit oen echtpaar was.Het mannetje was als 1ejaars geringd en men 
zo~ zich daarby af kunnen vragen,wanneer de Baardmannetjes tot paarvorming 
overgaan, tenzy de aanduiding"" 1 ejrs "niet geheel zeker is ... 
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Er zyn meerdere overeenkomstige gevallen.Ijanekamp ringde eveneens een 
mannetje en een vrouwtje op 2i Sept. met n verschil van slechts vier nummers. 
Beide vogels werden ook op dezelfde plaats ,Springhead in Engeland teruggevangen 
(15 en 16),zy het met ~n verschil van enkele dagen.Ook dit kon best ~n echtpaar 
betroffen hebben.Het ligt er maar aan,in welke volgorde de vogels worden geringd 
Meestal worden zy,als het meerdere eksemplaren betreft,uit het net vandaan in 
'n verzamelkooi of in zakjes verzameld en daarna pas geringd.De nrs. 4-5 en 
12-13 wyzen evene~:ma in dezelfde richting.Weliswaar zyn de geslachten van resp. 
4 en 12 niet aangegaven,maar aangenomen mag worden,dat deze vrouwtjes betreffen, 
aangezien de mannetjes als zodanig wel herkend worden. . : ' 
Uit de engelee terugmeldingen blykt duidelyk,dat de trekbewegingen van de 
Baardmannetjes over grote afstanden plaatsvonden.In de r1,1briek"recent reports" • ~ 
in het decembernummer van "British Birds" meldt Ferguson-Leas,dat tot half 
november 1965 grote aantallen Baardmannetjes in Engeland werden gezien tot ver 
in het zuiden en westen. Ook de kolonie in Engeland te East Angli.a .werd ui tge
dund,zodat eveneens de Engelse Baardmannatjes aan de massale t~ekbewegingan 
deelnaman.Aan de Franse en Belgische kust werden grote aantallen van deze vogels 
waargenoman,terwyl ook twee in Nederland gevangen Baardmannetjes 'n Helgeland
ring droegen.De expansiedrift bleek dus in zyn totaliteit plaats te vinden. 
Tenslotte nog iets over de slaapgewoonte van de Baardmannetjes.In de litaratuu 
staat,dat waarnemers by in gevangenschap gehouden vogels zagen,dat het mannetj 
zyn vleugel/ beschermend over het vrouwtje heenlegde.Hanekamp echtor,die meermó 
len zyn paartje Baardmannetjes observeerde,constatearde dit nooit.De vogels 
zitten wel dioht tegen elkaar aangedrukt te slapen,hat mannatja schuift zyn 
kop onder een vlaugol,zodat het erop lykt,dat hy deze over het vrouwtje heen leé 
vooral omdat de vogels dan "dik" zitten. 
Wy hopen,dat het komend seizoen ons de gelegenheid zal geven,wat·moer aandacht 
te schenken aan de nog onopgeloste vragen rond hot Baardmannetje.In hoeverre 
de massale verplaatsingen 'n decimerende invloed uitoefenden,valf niet te gissen. 
Ongatwyfald zal het barre weer in begin februari van dit jaar de Baardmannetjes 
ook geen goed hebben gedaan.De laatste berichten over rondzwervende Baardmannen 
dateren van eind Januari.In die tyd werden zowel in de Biesbosch als aan de 
Diemerzeedyk Fboragerende vogels gesignaleerd,tot gezelschappen van 100 eksem
plaren.Blyft nog de vage hoop,dat de ringresultaten ons ook nog iets te zien 
zullen geven van de terugtrek. 

A.Smit. 
A. Hanekamp. 
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Omelat ik een lege aquaritunbak tot myn beschikking had,en omdat ik al 
enige ervaring had met een koud-water-sloot-aquarium,en omdat er op 
de l&«e:r:'e,technisohe school animo bestond voor vissen,nam ik het be
sluitte p:l'oberen een terrarium te houden.Als leraar algemeen vormend 
ond~s aan genoemde school leek het my zinvol de overwegend tech
nisch ingestelde jongens te confronteren met het planten-en dieren
leven uit deze. omgeving.Tydens de biologie-lessen in de eerste klas 
WQrden de plannen besproken en de mogelykheden overwogen. 
We kozen voor het bos als landschaptype en verdeelden de bak in een 
hoog en laaggedeelte door een grillig gevormde boomstronk,op maat
gezaagd ,diagonaalsgewys op de bodem te leggen.Varens en mos,met een 
bakje water in de laagte:bosbes en klimop,met wat afgevallen beuka
blad op het hoge niveau.Dat was botanisch het vertrekpunt.We waren 
n.l. in het najaar begonnen,dus de mogalykheden waren niet al te 
groot.Geheel in overeenstemming met de omvang van het terrarium. 
Het experiment slaagde volkomen.Sommige jongens bleven nog wel 
een tydlang vragen,wanneer de vissen er nu inkwamen,maar het 
enthousiasme van juist de jeudigste leerlingen was byzonder. 
Van die kant kwam dan ook al spoedig de fauna:een drietal mini
boomkikkertjes,een padje,een hagedisje,vliegen,spinnen en ander 
insectengebroed. 
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Voo~al dat laatste bespaarde mo de problematiek van de voedselvoor
ziening.Toch riep de naderende win~er vragen op.Hoe zal de winter
slaap tot zyn recht komen? Hoe zal voedselaanvoer gewaarborgd blyven? 
Hoe zal de plantengroei zich ontwi~elen?Een T.L.-buis en twee gloei
lampen boven de bak als licht-en wa~mtebron voorkwamen het zoeken naar 
een antwoord.De lichtsterkte bleek voldoende om het leven in stand te 
houden:de temperatuur bleef rond de vyf en twintig graden.Men kan zelf 
dag of nacht maken en het jaargetyd~ bepalen. 
Toen het houden van een terrarium op school heel goed mogalyk bleek, 
gingen de gedachten uit naar een grotere aanpak.Er·werden ontwerpen 
gemaakt voor een bak van meer dan twee meter lengte en een hoogte en 
diepte van respectievelyk tachtig en veertig centimeters,met de bedoe
ling de vensterbank van een groot raam te benutten.In de bestaande bak 
kwamen echter twee byzondere gastengeen in school gevangen bosmuis en 
een door leerlingen meegebrachte veldmuis.Door deze gasten te aanvaar
den zette ik do ondergang van het terrarium in.De muizen sloten vriend 
schap met elkaar,deden nauwelyks voor elkaar onder in het klim-en klau 
terwerk tegen oce steile wanden met boomschorsbetimmering en trokken 
veel belan~stelling van de jeugd.Ze werden echter kwaadaardig tegen
over hun medebewoners.Enkele keren verstoorde oen doordringend gegil 
vanuit het terrarium de lessen in taal of geschiedenis,dan werd een 
boomkikker geducht in de poot gebeten.Het zy zo.Erger was,dat het twee~ 
tal op aanstichten van de bosmuis begon te graven.Ze grooven,dat het 
een lieve lust was.Vooral langs de glaswand van de voorruit was het 
ondergronds gewroet goed te volgen.Eerst eon poosje"op B'n hondjes", 
met de voorpootjes de aarde onder langs buik en achterpootjes achter 
zich wegwerkend,soms ook met de achterpoten verder wegduwend.Dan 
zich omdraaiend en de aardhoop met de voorpootjes wegschuivend,als 
kleine bulldozertjes.Van tyd tot tyd klom er een op een tak of andere 
uitstekende punt om zich te reinigen,op "z'n poesjes".Vooral de bos
muis deed dat .De muizen stalen de show,maar de ravage werd enorm, 
vooral toen ze begonnen alle plan&engroei af te knagen voor de bouw 
van een bovengronds nest.Intussen ging het ondergronds graafwerk het 
karakter krygen van werkverschaffingsobject.Aardhopen werden ver
plaatst van links naar nechts,van voor naar achter 1 vice versa. 
Na verloop van tyd stond de klimop nog op zyn plaats,waren twee boom
kikkers de overlevenden en was het terrarium een braak liggend stuk 
grond.Onder protest van de jongens- gul met mais,tarwe,kaas en brood
werden de muizen in vryheid gesteld. 
Het experiment is geslaagd,althans leerzaam geweest.Door de schade en 
en sohande •••••••••• nietwaar? 
Nu is onze aandacht gericht op het groot-terrarium.Leerlingen lassen 
de ombouw,leggen verlichting en verwarming aan,staan klaar met een 
kwasje verf en zo maar door.Allerwege bestaat het enthous.iasme om het 
nu goed te doen en lering te trekken uit eigen opgedane ervaringen. 
Ook zouden we graag steunen op de kennis en 3rvaring van anderen. 
Helaas bestaat er weinig lectuur op het gebied van terrariumliefheb
bery.Vaak besohouwen auteurs dit als een verlengstuk,een aanhangsel, 
by de aquariumtechniek.Er zyn een paar pocketuitgaven met voornamelyk 
tropische terraria als hoofdmotief.Maar juist by onze"grote plannen" 
ryzen vragen.Van louter theoretische aard 9want technisch moet veel 
mogelyk zyn by ons.Welke eisen moeten we stellen aan warmte en voch
tigheid9aan de samenstelling van de grond? 
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Welke keuze maken we uit flora en fauna?Welke voedselproblemen kun
nen we verwachten?U begrypt het wel,we hebben grote behoefte aan 
adviezen.Graag zou ik opgave krygen van goede lectuur.Liever nog 
zou ik eens een gesprekje hebben met iemand die uit eigen ervaring 
kan putten,doch iedere aanwyzing is ons welkom, 
Myn adres is:Hoge Weerd 30,tel.3257.Wie geeft ons een hint,wie 
schaft ons raad?Voor we ons weer vergissen,met muizen byvoorbeeld. 

J.BLAAK. 

Noot redactie: 

De Nederlandse Bond AQUATERRA geeft een voortreffelyk maandorgaan uit 
"Het aquarium" maandblad voor aquarium-terrarium-en insektarium
kunde,waarin(meestal)een deel ingeruimd wordt voor het terrarium. 
Als U aohryft naar de redactie,Nassaulaan 23,Hilversum,krygt U zeker 
antwoord van bevoegde zyde. 
Overigens:by alle in gevangenschap gehouden dieren,waarby paar
vorming optreedt,kunt U minder gewenste"woeste" activiteiten ver
waohten.De beschikbare ruimte is voor deze dadendrangveelal te klein! 
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Het weer is eindelyk wat beter rden,de laatste stormvlagen 

met hagel-en sneeuwbuien zyn uitgewoed,als my op 30 april,aan het 
begin van een "ongewone" voorjaarsvacantie,onze eerste overnachtinga 
gelegenheid opzoeken aan het riviertje de Eider,ergens in Sleeswyk, 
op weg naar Denemarken. 
De volgende morgen gaat het gesprek met de kampbeheerder over ooie
vaars,daar wy onderweg heel wat nesten op oude boerderyen gezien hadden. 
Wy krygen het advies,aen kleine omweg te maken over"Bergenhusen 11 das 
Dorf der Storche",alwaar verscheidene ooievaars heetten gearriveerci 
te zyn, Zo gezegd, zo gedaan~'do trein" (auto plus caravan)op het dorps
plein geparkeerd en te voet het dorp ingetrokken gewapend met camera 
en tele-lens.Het dorp bevat vele aardige oude boerderyen,waarvan het 
terra-cotta rood warm afsteekt tegen de nu door de zon hel verlichte 
wegen en nog kale bomen.Weldra zien we de nesten op de daken en 
schoorstenen,maar het valt nog niet mee om klepperman te ontdekken. 
Totdat we bernerkGm ,dat de zittende o.oievaar zich byna geheel aan het 
oog onttrekt,Slechts een stukje van de witte schedel steekt boven het 
nest uit,terwyl een oogje over de rand gluurt.Zo moeten wY verschei
dene nesten vorby gelopen zyn,denkend,dat ze niet bewoond warani 
Midden in het dorp staat een eiber rechtop op zyn nest.Gauw een 
plaatje gemaakt en maar goed ook,want direct gaat hy weer zitten. 
De dorpssmid is bezig zyn erf te vagen en staat nu,leunend op zyn 
bezem ,myn verrichtingen gade te slaan.Hy is best bereid een praat~e 
te maken.Ja,ieder jaar precies op 21 april komen de ooievaars in 
Bergenhusen terug,maar het worden er ieder jaar minder.Och ja, de 
moderne tyd met zyn chemische middelen vraagt slachtoffers,niet 
alleen onder de ooievaars,Bovendien zyn de laatste jaren alle moeras
sen in de omgeving drooggelegd en ontgonnen tot landbouwgronden. 
Wat zal hy dan nog eten? 
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De ooievaar Oll ons nest is weer rechtop gaan staan.In de wind ziet 
hy er wat verfomfaaid en rafelig uit,zyn kleur is vuil geelachtig 
in plaats van helder wit.Myn gesprekspartner vertelt me,dat je aan 
de kleur kunt zien of het mooi weer zal worden.Nu,zegt hy,kunnen we 
mooi weer verwachten,want de vogel is wit!Als hy echter erg vuil is, 
komt er regen.Is dit een mannetje?Ja,de mannen komen altyd eerst. 
De wacht op zyn vrouw.Als ze niet spoedig komt,wordt het niets meer, 
want dan zyn de jongen nQet groot,yoor de verre reis begint.Er zyn 
echter al enkele paren met eieren in het dorp.Op gindse boerdery wa
ren vroeger zes nosten ,nu nog maar één,terwyl er in het hele dorp 
ongeveer elf bezette nesten zyn.Grote achteruitgang dus.Het gespftek 
komt weer op mo'derne bestrydingsmidcllen terug. En dan komt het verhaal 
van de varkéns.In de naburige stad is een rokery,waar worst gerookt 
wordt."Hanz",had de directeur togen onze smid gezegd,"als jouw var
kens vetgemest zyn,moet je ze aan my verkopen,want ik koop van geen 
enkele boer meer varkens 11Hanz voert zyn varkens namelyk uitsluitend 
met rogge-of tarwemeel.De andene boeren gebruiken vismeel en ander 
kunstmatig bereid voer.Het resultaat is,dat hot vlees niet gerookt 
kan wchrden,want het wordt één blubb'ermassa. 
Wy nemen afscheid van onze smid en zoeken de auto weer op.Aan het 
eind van de straat komt juist een ooievaar van het veld terug. 
In een zwevende vlucht,de gestrekte hals iets omlaag,de gevingerde 
vleugeleinden goed zichtbaar,komt hy op het nest neer.Direct de kop 
in de nek achterover,kleppert hy ten teken,dat hy weer thuis is. 
Thuisgekomen na de vacantie,ga ik aan het snuffelen in boeken en 
krante-uitknipsels.In een artikel van Prof.Dr.Grzimek lees ik,dat 
de ooievaar(ciconia ciconia) vroeger in heel Europa veel voorkwam 
nn thans sterk in aantal vermindert.In sommige gebieden o.a. in 
Engeland,kwam hy helemaal niet meer voor.Oorzaak?De meedogenloze 
jacht in Frankryk,waar een miljoen jagers zyn,en iedere boer met 
een geweer het land opgaat en schiet op alles wat hy maar ziet be
wegen.Ook in Afrika lusten de inboorlingen graag zyn vlees. 
In het zoölogisch instituut te Rostook had men vroeger een ooievaar 
met een pyl dwars door zyn hals.Het dier was i~ Duitsland uitgeput 
uit de lucht komen vallen.Maar niet alleen de jacht doet het aàntal 
~terk verminderen.Insectenbestrydingsmiddelen stichten ook veel kwaad. 
Nog nooit hebben de Saharabewoners zoveel zieke en stervende vogels 
gezien"staat in een artikel van februari 1960.Sinds de toepassing 
van insecticiden op grote schaal is men in Noord-Afrika bezig,de 
sprinkhanenplagen hiermee te bestryden en de ooievaar,die vóóralles 
een groot insecteneter is,wordt daarvan het slachtoffer.·· 
Ook echter de natuur zelf eist haar-,tol.In Natal,in Zuid-Afrika, 
vond men eens in het Drakengebergte,honderden dode ooievaars,die 
door een hagelstorm waren gebombardeerdv 
Interessant is het nog om te weten,dat de ooievaar meer een zwerver 
dan een vlieger is.Op trektocht zoekt hy op grote hoogte de ther
miek op.Boven zee vindt hy die niet,dus ontwykt hy de Middellandse 
zee.Zo komt het,dat de dieren uit West-Europa de route over Gibral
tar kiezen en die uit Oost-Europa over de Balkan en de Bosporus 
trekken om hun soortgenoten in Afrika weer te ontmoeten.Onderweg 
blyven vele vogels natuurlyk hangen om ter plaatse te overwinteren. 
Gelukkig wordt er hier en daar ook nog wel iets gedaan om deze men
senvriend te redden.In de Elzas is een vereniging "Vrienden van de 
ooievaars" opgericht.Men is in de chemische industrie nu bezig 
insecticiden te ontwikkelen,waarvoor vogels immuun zyn.In ons eigen 
land is vorig jaar een ooievaarsfarm opgericht in Groot-Ammers,in 
de Alblasserwaard.Voor dit park,het Liesveld,is men begonnen met de 
aankoop van dertig ooievaars.Men wil de dieren laten broeden,en de 
vrouwtjes kortwieken,opdat deze niet vordwynen.Men hoopt zo een 
groot aantal ooievaars te fokken,die dan onze weilanden weer kunnen 
bevolken.Het blyft echter de vraag,of niet allereerst het leefmi
lieu geschikt gemaakt dient te worden. Laten we echter hopen,dat het 
werk,dat gedaan wordt om de ooievaar voor ondergang te behoeden, 
SUOOQS heeft,zodat we deze deftige stapper nog eens tegenkomen op 
onze tochten. 


