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K Ba onze oproep in het vorige nummer kregen wij van 
A verschillende leden eer1 bijdrage. Hoewel wij om een 
Ei korte bijdrage hadden gevraagd, hebben sommigen hun 
T enthousiasme de vrije loop gelaten; wij geloven dat 
I die bijdragen evengoed x e t  veel belangstelling zul- 
E len worden gelezen, V c , : l  dank aan alle inzenders, - 

? ? ? ? ? 3 ? ? ? ? ? ? 3 ? ' ? ?  
'? 
? Die enquête, waarvoor w i j  in 
? gele formulier bijsloten, We hebben verschillende 
? antwoorden ontvangen, maar willen er nog veel meer 
ontvangen. Wat wij whl achter de coulissen hoorden: 
"die meneen doen toch h:nn bestw, "ze doen het in 
hun vrije ti jdlt , " q c  doen het belangeloos". "Dan 
kan je toch niet met op-- of aanmerkingen kamen!" 

MAAR, . . . de redactie e n  het bestuur willen nu 
eenmaal graag weten af zij in de goede richting 
sturen. Dus geen gêne, naar ons het formulier te- 
rugeenden, precies zoggen, wat u ervan denkt .... 
om ons te halpen! 

fffffffffffffffffffffffffffff 
f 
f Het nieuwe jaar is begc~inon, Het gironummer van 
f onze penningmeester ie 98 99 45. Het lidmaatschap 
f bedraagt f.15,-, huisgenoten f.6,-. aireer het 
f nu a.u.b. Let op het n i ~ u w e  adres van de penning- 
.f mees ter. 

T E L E A C T E L E A C T E L E A C T E L E A C  ---L-. Cc 

E __*-- 

.-.".. - = = -  
L Teleac cursua Bedreigde Landschappen begint half 
E f e bruari . 
A Inlichtingen: Stichting Teleac, postbus 2 4 1 ~ ) ~  
C Utrecht, onder vermelding van naam cursus. 

Lees vooral ook de bi;;?:cagen van onze jongste 
twee inzenders, 



VRAGENRUBRIEKVRAGENRUBRIEK 
R 
A Van een lid kregen wij het verzoek, via het gele enquete- 
G formulier, of wij niet een vragenrubriek zouden kunnen in- 
E voeren. Dat zullen we doen! Heeft u vragen? Schrijf dan aan 
N of telefoneer met zo mogelijk de leider van de betrokken 
werkgroep of anders de secretaris of eindredacteur. U krijgt 
dan rechtstreeks antwoord en bovendien wordt het gepubliceerd 
in Natuurklanken. 'ge$' ligt, voor de hand, dat de vragen be- 
trekking moe ten hébben op natuurhis torische onderwerpen(en 
dus niet b.v. over kamerplanten, huisdieren, of ieka deTge- 
li jks) . 

INSEKTENINSEKTENINSEKTEN 

/ I 

li jks) . -- I 

INSEKTENINSEKTENINSEKTEN 
=- 

N 
S Er wordt druk .iepiekerd over de rnogeli jkheid een werkgroep 
E insekten te vormen, 
K Wat denkt u ervan? Hebt u belangstelling, schrijft u dan 
T maar vast naar onze secretaris, 

S Leden autorijders zijn altijd bereid andere leden me& te 
nemen naar exoursies , lezingen, wandelingen. Die meeri j- 
ders willen dan graag voor het hun aangeboden vervoer iets 
betalen, De auto~ijders vinden het meestal moeilijk een 
vergoeding te accepteren: zonder meerijders zouden ze toch 
ook de rijkosten gehad hebben, Die meerijders vinden dat 
weer niet zo leuk en vinden het dan gênant bij een volgende 
keer weer een lift te vragen en . , . blijven dan thui,s. 
Dat moeten we helemaal niet hebben! Het bestuur vraagt 
daarom aan,meexijders 6 cent per km te betalen en vraagt 
de autorijders dat geld te accepteren, Twee of meer meerij- 
ders betalen elk 6 cent per km. Hebben we het zo goed ge- 
daan? 

WAARNEMIN GEWAARNEMIN GEN 
A 
A Ach! dat is toch niet interessant, Dat weet iedereen toch! 
R Niets is minder waar. Er is haast niets dat algemeea bekend 
is. Aarzel niet'uw waarnemingen door te geven aan de be- 
trokken redacteur, Er zijn vast mensen voor wie het nieuw 
is, In de natuurhistorie kun je nooit alles weten! .Het 
blijft steeds overal kijken en zoeken en snuffelen, 
Dat maakt het juist zo boeiend. Altijd nieuwe ontdekkinkjes. 



onde ~J,c)Q!< 
,/ mee; medewerkers 
"". gevraagd 

In Natuurklanken van 1 december j .l. heeft u de oproep kunnen 
lezen tot medewerking aan het  es-bkastenonderzoek. 
Voor deze nuttige, maar beslist ook zeer aangename bezigheid 
kan de werkgroep nog volop medewerkers gebruiken, 
Hoe meer deelnemers, hoe waardevoller het onderzoek wordt. 
Naar hoe is nu de gang van zaken bij dit onderzoek? 
De leiding van de werkgroep deelt het te onderzoeken terrein 
(de gemeentebossen) in kavels, In iedere kavel hangen 20 
nestkasten. Elke medewerker krijgt een kavel toegewezen. 
Ongeveer é6nmaal per 10 dagen moet er een bezoek aan de nest- 
kasten gebracht worden. De bevindingen worden dan genoteerd. 
Deze bevindingen beginnen meestal met: een leeg nest, dan de 
eerste eieren, daarna voltallig legsel, weer wat later de 
eerste Jongen enz. t/m het uitvliegen van de jongen. 
Het volgen van deze broedcyclus is een zeer boeiende zaak, 
Mede door het type nestkast, dat in onze bossen gebruikt 
wordt, is het aantal soorten, dat do nestkasten bewoont,ta- 
melijk gering. Het afgelopen seizoen gaf hoofdzakelijk mezen 
en bonte vliegenvangers te zien. Uitgebreide vogelkennis is 
dan ook niet noodzakelijk om aan het onderzoek mee te doen. 
We1 wordt er gestreefd naar meer variatie in de nestkasten, 
zodat mear soorten holenbroeders in onze bossen een onderdak 
kunnen vinden. 
Wilt u het Lentegebeuren in onze bossen op de voet volgen? 
Geeft u dan op bij de heer van Woerden, Vuurdoornstraat 704, 
Vaassen, tel. 05788-31 22. 

VERSLAG PBDDES-POELEREXCURSIE 
Van deze op 27 september 1975 op 't L00 gehouden excursie is 
het verslag verkringbaar bij de natuurhistorisch secretaris - - 

H .Menke . 

Wanneer u uw bijdragen tikt, dan gaarne gemiddeld 58 letters 
per regel; dat spaart ons een hoop werk, Wanneer u schrijft, 
dan vooral namen e.d. wel gaarne heel duidelijk. 
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Ongeveer een jaar geleden heeft het afdelingsbest'uur een 
enquete inges,teld naar de belangstelling voos'werkgroepen. i 
Heel wat leden bleken ervoor te voelen z2ch wat verder in 
allerlei ondsrwerpen te xerdiepen dan het programma 
van excursies en,~ezingen mogelijk maakt. 
En zo startte er rond het begin van dit jaar een aantal 
werkgroepen: vogels, planten, fotografie, geologie. 
Werkgroepen hebben vaak de neiging een eigen leven te gaan 
leiden: ze hebben hun eigen convocaties, hun eigen excursies 
en bijeenkomsten. De ingangen vanuit de vereniging moeten 
echter$ open blijven; alle leden moeten, als ze d%% willen, 
in een of meer werkgroepen deel kunnen nemen. 
Het zou daarom goed zijn als er in Natuus'klank'en af en toe 
iets tg lezen zou zijn over de activi-keiteq vab d&'werk- 
groepen. We maken daarmee in dit nwnrnsr een begin door iets 
van de plantenwerkgroep te vertellen, in de hoop; dat dit 
begin een vervolg zal hebben. *I . 

De plantenwerkgroep had over belangstelling nlet te klagen. 
We - dat waren PIarianne Vonk en ondergetekende' - begonnen 
met oen groepje van ongeveer zes leden. Dat aantal groeide 
nog wat in de l o o p  van de zomer. 
We begonnen met een kennismakingsbijeenkomst. Daar werd 
afgesproken wat we zouden gaan doen. Het bleek dat aan het 
vergroten van de soortenkennis het meest behoefte bestond, 
Het hele zomerprogramma is daar dan ook op gericht geweest. 
De tweede avond werd besteed aan het begrijpelijk maken van 
allerlei botanische termen("wat ia een oneven gevaerd blad1') 
en het gebruik van determinatietabellen. . 
De volgende avonden beoefenden wij het determineren, aan- 
vankelijk aan de hand van gedroogd materiaal%en'nsarmate het 
voorjaar vorderde aan de hand van rneeg@brachte pranten. 
Later in het seizoen maakten we een paar.avondexcursies langs 
wegbermen en o,a. de kanaaloever, Na de vakantiJe werd het sei- 
zoen besloten me t een de terminatie- en inventarisatie- 
excursie langs de IJsseldijk. 
Omdat niemand mag verwachten van een s tuk of zes, heven bij- 
eenkomsten een flink deel van de Neder1annc3;se,Ji'lora onder de 
knie te krijgen, drongen we er bij de a'e'elnemdrs *pp aan 

i' 



tussen de excursies door ook zelf aan de slag te gaan+en we 
gaven daarvoor - hopelijk bruikbare - opdrachtjes, 
Van de winter zullen we wellicht nog eens bij elkaar komen 
om nog eens te bepraten wat we gedaan hebben en te zien hoe 
we verder gaan. 
Hoofdzaak -blijf t o .i. echter dat de werkgroep'%ogeli jkheden 
za1 bieclan 'voor ieder die zich, bescheiden of' diepgaand, 
met wi&die, $zanten wil bezig houden, Daarmee is dan ook ge- 
zegd d'at nieuwe deelnemers welkom blijven. 

1. 11. 

H O L  ,Menkcr. 

te Schin ep Geul, 18 t/m 21 oktober 1975. 

Ondergebracht in drie hotels hebben eeD honderdtal K.N.N.V.- 
ers een geslaagde reünie beleefd met een grete variatie in 
excursies en lezingen. EQn hotel was hoofdkwartier, waar 
alle maaltijden werden genoten, lezingen werden gehouden en 
waar de excursies hun beginpunt hadden. Een daarin was ge- 
noeg keuze, korte en lange wandelingen, of eerst per auto 
een eind weg. Daardoor hadden de onderscheiden excursies 
een plezierig aantal deelnemers. Er was bovendien een pad- 
des toelenpracticum(o. l .v. de heer en mevrouw T jalingii) ,voos- 
afgegaan door een lezing van drs. G, C. N .van ~anen) . 
In het Vijlenerbos werden, ondanks de droogte, over de 40 
soorten paddestoelen gevonden; verder zuidwaarts, de grens 
over, in Moresnet bij de Geul, nog bloeiende zinkviooltjes. 
Zoals bekend werd hier in deze omgeving sfalwriet of zink- 
blende gevonden; de zinkflora was er het gevolg van, Zink is 
giftig voor de meeste planten, maar het zinkviooltje kan er 
tegen. Volgens van der Lijn groeit deze plant hier sedert de 
ij~tijd(~laciaa1 relict). Er lagen ook enkele sterk verweerde 
stenen met waarschijnlijk zinkerts. Aan de overzijde van de 
Geul was een oud bos met weelderige begroeiing, waarvan ik 
alleen noem een plant als de bekende judaspenning, maar de 
huuwen waren langwerpig ovaal. Ik heb er zaad van msegenomen. 
Ook veel knopig helmkruid(scrophularia nodossa) met zijn dikke 
wortelstok, waaruit vroeger middel tegen aambeien werd ge- 
maakt. 
Een volgende excursie per trein naar Houtheni-S t. Gerlach, 
Vandaar de omgeving verkend, zo grondig, dat we elkaar kwijt 
raakten. Langs de Geul lange slingers heggerank(bryonia 
dioica) met rode besjes, behorende tot de komkommerfamilie. 



VRAAG 1 GOUDVINKEN Bij ons in het bos huist een paar goud- 
vinken. We zien ze echter niet regelmatig, Van !t voorjaar 
kwamen ze even langs om alle bloemknoppen uit onze prunus 
te pikken. Daarna in de zomermaanden p i e j  meer. 
In het dorp(~ongerd~lein,   lori al aan) schijnen ze zich meer 
en regelmatiger te vertonen, Hoe komt dat? Voedingsplanten? 
Biotoop? 3 

VRAAG 2 STAARTMEZEN In de winter, op de voerplaats bij ons 
in het bos, hebben we regelmatig koolmees, glanskopmees, 
zwarte mees,'pimpelmees en kuifmees, Echter zelden staart- 
mezen. Verleden jaar even een invasietje. In het dorp schij- 
nen ze veelvuldiger voor te komen, Is dat zo? Hoe komt dat? 

$VRAAG 3 RINGlVIUSSEN Een enkele keer hebben we in de winter 
een ringmus, soms twee of drie, op de voerplaats, Dat zien 
we dan altijd met angst en beven ean, want als die invasie 
zou doorzetten, kunnen de koolmezen en hun collega's de nest- 
kasten wel vergeten. De ringmussen zijn dan de baas, Wat denkt 
u daarvan? Wat doen we eraan? 

C .H.van Looi j. 

Vervolg blz.76-5, -- 
Mevr.Everaars en ik ziJn nog een paar dagen langer g~bleven 
en hebben wandelingen gemaakt bij Epen, o.a. het Onderste en 
Bovenste bos, de Heimansgroeve. Hier veel ranken van de bos- 
rank(c1ematis vi telba) me t dopvruchten(ranonkelfamilie) . 
Op de terugreis waren we zelfs in de gelegenheid - door wel- 
willende medewerking van een familielid van een van de be- 
stuursleden - een boottocht te maken naar de plaats waar 
grind wordt gebaggerd voor de Nederlandse Spoorwegen, 
Helaas hadden we niet veel tijd on). stenen uit de bakken te 
zoeken, maar tochvond ik nog een stuk vol fossielen. Van een 
van de werknemers kregen w e  twee grote stukken steen mee, 
zodat wo op geologisch gebied ook aan onze trekken kwamen, 
Alles bij elkaar zeer geslaagde dagen, 



2 okt,, 15 okt.(tijdens hevige sneeuwval) en 16 nov~rzingende 
roodborstjes 

9 okt, groep staartmezen 
10 okt, trek van kramsvogels en ganzen 
16 okt, 17 okt. en 6 nov, troep sijsjes 
6 nov, groene specht en boomkruipertje 

waargenomen Bongerdplein,Epe.  k koop mans-Grommé 

l dec.- 5 dec. honderden goudplevieren, 1 visarend 
10 dec., idem, IJsvogel vissend, veel buizerden, steenuiltjes 

Wapenveld e. o., W.van Soest 

nov/dec. IJsvogel, aan de Grift, J ,van Zellem 

nov,/dec. Ruigpootbuizerd 
omgeving Off ic ie r sweg /~oekenbergweg .  H.3,van Woerden 

6 dec. Bloeiende paardebloem, Wapenveld. 1.Stuve. 

18.nov. zwerm staar&mezen 
1 dec. t/m 8 dec. dagelijks zang van grote lijster 
R dec, gevlekte dovenetel in bloei 
16,dec. ongeveer 10 koperwieken in berk 

Glorialaan,Epe. F.van Noorden. 

1 dec.kraanvogel in vlucht 
6 dec. ong.100 pestvogels vliegend no-ZW 

Heerde. W .Tol. 

8 dec. bloeiend duizendblad. H.Menke, 

okt ,/nov. woilige popelzwam, 
Bloemstraat,Epe. L.van Leeuwen. 

nov. Wespendief, Grijze kop, donkerbruine bovenz'ijde met enkele 
lichte vlekken en donkere band over staart duidelijk waar 
te nemin. Bewoog zich enigszins zwaar. 
Rozenhoflaan,Epe. F. en G.Lugt. 

9 dec.40 tot 45 pestvogels in mijn tuin in Heerde. 
amen v 
esjesg 

.an oost en vertrokken naar west. 
Beerde. 
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De gewestelijke floristenclub IJsselstreek maakt eens per maand 
een inventarisatie-excursie van een hele dag, en heeft daarbij 
een flinke kans interessante dingen te vinden, 
Om er een paar te noemen: 
In het landgoed Hartelasr vonden we in het voorjaar bladeren 
van een nog niet bloeiende plant, waaraan geen van de deelnemers - voor het merendeel toch ervaren plantjesmensen - een overtui- 
gende naam wist te geven. 
Een pa3.r maanden later nog eens kijken, dat was de enige op- 
lossing. Na een zomers bezoek aan Bussloo zijn we het bijna 
ondoordringbaar geworden bos nog eens binnen geworskeld, 
De plant was zo vriendelijk zich terug te laten vinden en bo- 
vendien in bloei te staan. Het bleek de zeldzame kruising van 
bosandoorn en moerasandoorn te zijn. 
Hij heeft de langgesteelde bladeren van de bosandoorn, maar 
ze zijn veel smaller. De bloeiwijze is wat slanker en - karakte- 
ristiek voor veel bastaarden - de bloemen aijn onvruchtbaar, 
De floristenclub heeft zich in de nazomer intensief bezig ge- 
houden met de IJsseldijk. Dat leverde veel interessants op,o,a, 
een opvallend blauw gekleurde varieteit van het gewone kweek- 
gras, die zelfs niet in de flora van Heukels blijkt te ctaan. 
Een andere vondst waar we blij mee waren, was de KLAVERVRETER. 
Dat is een kleine bremraap, die behoort tot de parasitisch le- 
vende planten, die zelf geen bladgroen kunnen produceren en 
bleekbruinig van kleur zijn, Alle bremrapen - er zijn er nogal 
wat, maar je ziet ze heel weinig - hebben hun eigen waardplant. 
De klavervreter - het is een kleine soort en zijn latijnse 
soortnaam is dan ook m i n o r -' groeit op vlinderbloemigen, 
vooral klaversoorten. Hij schijnt vooral op klavervelden een 
plaag te kunnen zijn, maar wij hadden hem hier in de buurt niet 
eerder gevonden. 

H .Menke . 



Vaarwel land., met uw g r i j z e  p lassen  
zoo f r i s c h  a l s  e l d e r s  s l e c h t s  ' t  azuur;  
Vaarwel l and ,  a l s  een kind gewasschen 
Des morgens door moeder na tuur ,  

Geuzen, gaa t  u i t  uw Liedboek zingen; 
Moed-erlief, hef voor ' t  l a a t s t  de hand, 
En om a l  deze schoone dingen, 
Vaarwel, vaarwel,  mooi Nederland. 





Franse Alpcn, gehucht dilefroide, bovenin het Vallouise, zij- 
dal Ban he* Huravel dal. 

Groot kampeerterrein (+ 100 ha), prachtiga weidg iet boomgroe- 
peq, Eenvoudige outillage. In augustus wel vol.(~ampin~ Munici- 
pa$ ~ilefroide). th* 

Omgeving is hooggebergte. Ailefroide ligt aan de voet van de 
~elvouxk 4000 m). Camping ligt op + 1500 m, gunstig klimaat, 
aan de mediterrane kant van de ~l-en, altijd zon, niet te warm. 
Flinke wandelingen( dagtoch ten) op ruime schaal mogelijk, wel 
vrij zwaar maar niet moeilijk of gevaarlijk, 
Bijzonder rijke flora, deels mediterraan: kogeldistel, vuur- 
lelie, alpenkruisdistel, paradijslelie, bergclernatis, stipa 
(een grassoort met decimeterlange kafnaalden, turkse lelie, 
veel vetplanten, 
V+ogolleven vrij karig, 
Fraaie glet~cher(~1acier blanc), goed bereikbaar. 
Ravitaillering vrij redelijk in Ai1efroi.de of 10 km naar be- 
neden, in Vallouise. 
Zwemgelegenheid in La Roche 3 Rame, warm bargmeertje, 25 km 
Briancon op 30 km (l uur rijden) met fraaie oude stad. 

Quand Madame 
A lthumeur un 
Elle boit un petit cou' 
Ctest son goût 
~ir&s tout, 
Alars le chagriy Se pasFe 
~t' la gsie t6 le remplace 



Dan op een dag heeft men besloten 
- Plotseling en het is gedaan -- 
Om het venster open te stooten 
En de wereld binnen te gaan; 
En ik treed door de poort naar buiten, 
En ik verlaat de cel voorgoed, 
En ik ga in de wereld muiten 
Naar monnikentrant en te voet. 

Op mijn reizen heb i% door Vele landen gezwoegd, met als noorde- 
lijkste punt Lech Ness in Schotland en als zuidelijkste punt Eilat 
aan de Rode Zee in Israel. Als iemand wil leren slapen op da onmo- 
gelijkste plaatsen ef op de goedkoopste manier wil reizen, dan kan 

i 

hij bij mij terecht. Mijn verhaal zal ik beperken tot Israe1,omda-L 
ik daar de meeste natuurhistorische waarnemingen heb gedaan. En wel 
voornamelijk rondom de kibbutz Kfar Masaryk, 16  km ten noorden van 
Haifa en 4 km ten zuiden van Akko, 
Vroeger, zo'm 50 jaar geleden was deze streek een dorre zandwoestijn, 
van de kust gescheiden door een aantal zoute en brakke moerassen, 
opgevolgd door een vrij brede duinenrij en een strand, 
De situatie is nu totaal veranderd; 40 jaar geleden richtten een 
groep Oost-Europese joden een kibbutz op en kochten een vrij groot 
gebied van een daar heersende sjeik(die nu in Lobden woont). De 
kibbutzniks ontgonnen het land en legden de moerassen droog, ondanks 
een daar heersende malariaplaag, die een 7-daagse koorts opleverde 
en waardoor de Arabieren het moeras zagen als een plaats waar de 
duivel 's nachts rondwaarde. 
Van de vroegere glorie van het moeras is zeer weinig overgebleven, 
maar dank zij een uitgebreid systeem van visvijvers, aangelegd om 
het zout in de voormalige zoutwoestijn naar bened.en te drukken, is 
er nog een basis waarop een grote vogelrijkdom op het randje van de 
afgrond balanceert. 
Waargenomen moerasvogels hier zijns 
3 pelikanen(ook was er iemand, die mij een bovensnavel van een peli- 
kaan kon tonen met het karakteristieke haakje aa,n de snavelpunt) ; 

? l ooievaar, een erg grote zelfs, waarvan de partner was doodgescho- 
ten bij het oefenen met oorlogstuig(ell, <e man beschikt hier over een 
machinegeweer), Enkele purpurreigers, enige tientallen grote zilver- 
reigers, een paar honderd kleine zilverreigers(door het duidelijk 
verschil in grootte hou je die wel uit elkaar), misschien koereigers; 
in ieder geval waren er ender de kleine zilverreigeas enkele vogels, 
die iets afweken en meer nog dan de andere vogels tussen het vee 
doorliepen(overigens Fries stkamboekvee), vele kwakken, vele woud- 
aapjes en andere vogels met een gelijk vliegbeeld maay anders ge- 
kleurd(wie kan mij hieruit helpen), enige tientallen zwarte ibissen; 
vaak liepen deze tezamen met de zilverreiger; te fourage~en. 
Verder deed ik nog een leuke waarneming in de derde week van juni- 
Op éBn dag waren er toen zo'n 60 ooievaars vrij plotseling boven de 
velden; ze vloegen in een grote wolk boven de velden, elkaar behendig 
ontwijkend, en drijvend op de thermiek. Later in de week waren ze 
even plotseling verdwenen. 



Alle bovengenoemde vogels sliepen 's nachts in twee eucalyptus- 
bosjes op de kibbutzgronden en ook in een ondoordringbaar bos in 
de laatste duinen direct achter het strand. Hier schenen ze ook 
te broeden, want een Amerikaans meisje, dat geprobeerd had van de 
andere kant erin door te dringen, had tientallen dode jonge vo- 
gels gezien, die zich verhangen hadden in de bomen en struiken, 
Andere vogels op de kibbutz waren: 
l purperkoet; deze vogel was altijd alleen op één van de visvij- 
vers en had de kleuren van de kleine purperkoet, die hier niet 
zou voorkomen. Daarom zou het de Egyptische vorm van de purper- 
koet kunnen zijn. 3 witte sterns: ik weet niet wat dit voor een 
stern is; wie weet dat wel? Ik kon ze van dichtbij waarnemen; ze 
waren vrij klein, visten boven een visvijver en hadden een geheel 
wit verenkleed .Sporenkievi ten; broeden hier en zien er ui t als 
een vreemde kievit met een geluid dat dichter bij dat van een 
grutto ligt. Visdiefjes, langs het strand. Turkse tortels, hier 
in een afwijkende beige kleur, Bonte kraaien, l middelgrote uil, 
Nachtzwaluwen, roep: prrrrrrt, trrrrr op verschillende toon- 

? hoogten en vaak minuten aangehouden, Torenvalkjes en gierzwaluwen 
in Akko, een stad zo oud als de wereld, Hoppen; ze broeden onder 
het dak van één van de .kleine huisjes van de tijdelijke bewoners, 
Putter, Grote Karekiet; ik heb hem niet gezien, maar wel duidelijk 
g~hoord. Hij zou in dit gebied niet voorkomen en daarom een In- 
dische karekiet kunnen zijn, die een identiek geluid voortbrengt, 
Andere waargenomen dieren: 
Triljarden insekten, waarvan de meeste muggen waren en sprinkhanen 
(vooral even voor en na zonsondergang was het lawaai oorverdovend). 
EQn mestkever, een kamelekeutel voortduwend. Krabben in de vis- 
vijvers. Kikker !s avonds gehoord. Schildpadden. Gekko's in mijn 
kamer. Ze kunnen van hun lichaam een soort zuignap maken en ook 
hebben ze zuignapjes onder hun tenen, waardoor ze tegen het plafond 
kunnen lopen,Hagedisseng in de stad Akko zelfs als ratten zo groot. 
Mongoose, een marterachtig dier, zo groot als een kat, Muskusratten, 
waarvan het mannetje de jongen aan het zwemmen-leren was, 
Planten! 
Op de kibbutz voornamelijk een zoutvegetatie, die bestond uit; 
zeekraal \ zeeweegbree schorrekruid(waar- 
geoorde zoutmelde een schi jnsp~irrie schi jnli jk,moeili jk 
me lkkrixid hertshoornweegbree zonder flora) 
Op het strand: 
zeeraket bi es ttarwegras s teunisbloem 
helm blauwe zeedistel gele hoornpapaver 
en verder: 
riet kruiskruid zwart e nachtschade 
donsnachtschade een onbekende doornappel 

Andere waarnemin~en in Isxael waren in het noorden,,op de Golan- 
hoogte: 's nachts wolvengehuil, beantwoord door alle honden in de 
verre omtrek. 
Verder in een schitterend canyon; schijfcactus, wilde vijg, wilde 
druif, een Vlaamse gaai, een Smyrna ijsvogel, die een lachende 
schreeuw heeft; een mannetje en een vrouwtje wielewaal en een erg 
grote oranje spin, 
Tijdens de beklimming van de helling van de Dode Zee vallei,ten 
zuiden van het mees van Galilea, heb ik bidsprinkhanen, gazelles 
en vele graansoorten gezien. 



In Jericho, een oase in het midden var1 de woestijn, 'groene kikkers 
die lustig in een poeltje zaten te kwaken met de zon pal boven hen. 
Het water moet zowat op het koqkpunt zijn geweest, want het wa.s die 
dag 40 à 41 graden C .  in de schaduw. Een kamelion, heel leuk met 
van die ogen op kegeltjes. Toen ik hem wilde pakken sloeg hij zijn 
klauwen stevig om een tak heen en begon wild te sissen en om zich 
heen te bijten: en dit werkte zeer effectief moet ik zeggen. 
En dan terugkomend van een wandeling een Palestijnse adder, zo lang 
-als mezelf, ruim 1,80 m dus en een pols dik, 
Jammer voor hem, maar toch wel geruststellend, was hij dood en ik 
weet, wa.arde natuurvrienden, men moet niet zo over andere schepse- 
len denken, Maar als u bedenkt, dat deze adder u 15 minuten geeft 
om het ziekenhuis te bereiken en als het dichtstbijzijnde zieken- 
huis zo'n 45 minuten heel hard rijden is, dan verandert de zaak 
wel iets. 
Op 10 juli vertrokken we, na in Eilat de schitterende koraalvissen 
te hebben gezien, uit dit toch wel erg mooie land, waax schietgrage 
personen en bommenplaatsers nog altijd een grotere bedreiging vor- 
men dan de natuur. 

Menno Boomsluiter, Gildeland 9, Epe. d el. 3601 O 

Die amper brbod heelt, en een veilge wijk, 
Geen slaaf of meester kent of huns gelijk 
Laat hem tevreden wezen met zijn leven: 
Niet velen on dees wereld zijn zoo rijk. 



- - In Spanje, 

Dit jaar geen onbekende omgeving, geen reisgidsen nasnuffelen, geen 
routes uiks.tippelen. Gewoon een terugkeer naar ons vakantieoord van 
1974.' 
Niet origineel weliswaar, maar achteraf orgrgoed geslaagd, 
De camping droeg de toepasselijke naam Pirineos, lag aan de rivier 
de Aragon en gaf inderdaa?, ruim uitzicht op de Pyreneeën, Vanaf de 
Frans-Spaanse grens is het slechts een uur rijden(ca. 50 km) en 
vanuit Frankrijk makkelijk te bereiken via de Pu.erto de Somport of 
Puerto de Pourtalet. 
Waarom naar hetzelfde oord? Gauw gezegd: drie vliegen in Qén klap; 
vogels, zon, weinig toerisme. Als vogelaar kom je ruimschoots aan 
je trekken en als er niet gevageld wordt is er het zwembad voor 
niek minder te waarderen vakantiegeneugten. 
Iedereen, vbgelaar )f geen vbgelaar, zal aFl heel gauw het grote 
aantal prooivogels opvallen, dat zich in dit Spaanse oord ophoudt. s 

Vale gieren, aasgieren, slangenarend en dwergarend, rode er- zwarte 
wouwen, buizerden, torenvalk, boomvalk en raven zijn er zeer regel- 
matige verschijningen, maar Lok lammergier, ~lechtvalk~steenarend 
en kleine torenvalk komen er voor. 
Dat juist dit gebied een zo groot aantal vogels herbergt heeft na- 
tuurlijk zijn oorzaken. Enkele daarvan zijn ongetwijfeld de ver- 

( schillende vormen van menselijke activiteiten o,a. u.itoefenen van 
landbouw, het houden van talrijke schaapskudden e.d., maar ook het 
veelvuldig voorkomen van kleine en grote bergstromen. 
Kom je daarentegen meer in hst moeilijk toegankelijke hooggebergte, 
b.v. in de meer centrale Pyreneeën, waar ook het schitterende na- 
tionale park Ordersa is gelegen(prachtigo flora, ca.&) km van de 
camping), dan zie je al gauw dat de vogelwereld aardig verstek laat 
gaan, Nee, bij voorkeur maar wat aan de voet van de bergen, want 
ook wat zazvogels betreft biedt de naas te omgeving van de camping 
alles wat je je maar wensen.kunto nachtegalen, bergfluiters, orto- 
lanen, grauwe gorzen, europese kanaries, putters, blonde tapuiten 
en niet te vergeten de bijeneters, waterspreeuwe n, ijsvogels en 
dwergooruiltjes. Veel van deze soorten hebben een zuideuropees ver- 
spreidingsgebied en worden dus zelden of nooit in bas land waarge- 
nomen. Hebben we het nu wel gezien na zo'n tweede keer? Ach, wat 
heet gezien; één ding weet ik wel zeker: 8.1s het even kan zien ze 
ons daar nog wel eens terug. 
Camping inf'bsmatieo tarief ca.f.10,- per dag voor 3 volwassenen, 2 
kinderen,tent,auto, Zwembad in prijs begrepen. Warme maaltijden ver- 
krijgbaar.Kampwinkels aanwezig.Dichtst bijzijn.deplaatsaJaca, ca.20 km. 
Receptiesbijna uitsluitend Spaans.Determinatie prooivoge1s:Flight 
identification of European raptbrspte verkrijgen bij boekhandel Koens, 
Den Haag. 

. W.J,Viertelhausen. 



E r  z i j n  v e e l  vakan t iedoe len ,  maar een land waar u  n o o i t  u i tgekeken  
r a a k t  i s  F r a n k r i j k .  Veel mensen kennen P a r i j s ,  Bretagne,  de Dordogne, 
maar wie was o o i t  geweest op h e t  s c h i e r e i l a n d ,  d a t  n.o. van St.Miche1 
l i g t ,  Co t en t i n ,  w i j d e r  genaamd l a  Manche. Heeft  u  een gemakkeli jk 
v e r p l a a t s b a r e  t e n t  af caravan,  dan kunt  u  a l  een ware be l even i s  ma- 
ken van de t o c h t  ' ' e r  n a a r  toe t1 .  U r i j d t  de E3 t o t  de a f s l a g  Arras ,  
v e r d e r  Dowllens-Abbeville en vanaf T repo r t  l angs  de kus%. Wij kam- 
peerden i n  Veules-les-Roses. Langs deze k u s t  l i g g e n  b i j n a  a l l e  dor- 
pen i n  een d a l ,  t e r w i j l  u  van h e t  ene naa r  h e t  a ~ d e r e  dorp  weer naa r  
boven g a a t  over  een p l a t eau .  We zochten deza kampeerplaats  u i t  omdat 
de naam l e s  Roses ons zo aan t rok .  Van onze Nederlandse k u s t p l a a t s e n  
z i j n  we gewend, d a t  de bewoners me? de g r o o t s t e  mocite hun t u i n t j e  
kunnen beplanten(wind,  s l e c h t e  grflnd), maar i n  deze k u s t p l a a t s e n  
w a s  een overdadigde weelde van rozen ,  een l u p t  voor h e t  oog, We 
hebben de naam van onze kampeerplatfts g e p r d e e r d  l & t e , r l i  jk t e  ver-- 

, t a l e n ,  maar de Franse  d i c t i o n a i r e  gebef t  geen uitkoms+, e r  s t a a - t  a l -  
l e e n  h e t  woord f t veu l e l t  en d a t  i s  l m l e n d i g  en d a t  was ons  dorp  a l l e r -  
m ins t ,  Misschien was h e t  een v e r b a s t e r i n g  van t t F e u i l l e " ,  wat dan 
b e t e r  b i  j een r o o s  p a s t ,  hoewel de''$aam Veul~ttes-wsur-Mer ons deed 

- denken aan h e t  woord "va l" .  
Voor u de r i c h t i n g  Cherbourg i n s l a a t ,  v e rgee t  u  n i e t  een k i j k j e  t e  
nemen i n  Bayeux, Mijn t i p  i s  n i e t  e r g  n a t u u r h i s t o r i s c h , x m a a r  zn komt 
missch ien  n i e t  zo gauw meer deze k a n t  u i t ,  omdat h e t  z o ' n  u i t hoek  i s ,  
~ a n d w e r k l i e f h e b s t e r s  kunnen h i e r  h e t  g r o o t s t e  wandkleed bewonderen, 
d a t  ( d a c h t  i k )  o o i t  een vrouw h e e f t  gemaakt. Het i s  een " T a p i s s e r i e  
de Bayeuxtq, waarop i n  58 t a f e r e l e n  de verover ing  van Engeland door 
de Normau$iers s t a a t  afgebeeld .  Het i s  70 mtr . lang en 50 cm hoog. 
Een boekje  k e t  gek leurde  a fbee ld ingen  van h e t  wandkleed i s  a l  1,50 m. 
l a n g  . 
Typisch van deze s t r e e k  i s  ook, d a t  de ene s t a d  v r i j w e l  ongeschonden 
i s ,  de andere  b.v. Caen voor 3/4 verwoest  i s  geweest ,  met d i e  t e l e u r -  
s t e l l i n g  moet u  wel rekening houden. 
Onover t ro f fen  i n  v o o r l i c h t i n g  z i j n  a l t i j d  de r e i s g i d s e n  van de 
A.N.W.B. 

- A l s  u  u i tgqkeken  ben t ,  ook de k a t h e d r a a l  i s  mooi, v c r v o l g t  u  uw weg 
naa r  Carentanqen w i j  namen d e s t i j d s  de wes tkus t  en kwamen t e r e c h t  
i n  Le ~ o z e l ( c a m ~ i n g  Le ~ a n c h ) ,  v l a k  aan h e t  s t r a n d ,  n i e t  zo druk,  
inaar h e t  i s  7 j a a r  geleden en n a  l augus tus  gaan de  ari ijzen aars met 
vakan t i e ,  maar r u s t  h e e f t  u  i n  e l k  geva l  van ' s  avonds h a l f  10 t o t  
8 u u r ,  want van nachtbraken houdenede Fransen ni%t.:' 

. . 

e " 



De caravan konden we boven op een duintop zetten, 5 

Vanaf Granville tot Cherbourg zijn soms enorme stranden, soms 
piepkleine haventjes b.v.Dielette. Rijdt u de westkust maar eens 
af, het is de moeite waard, Boodschappen deden we in Les Pieux, 
een zo ouderwets stadje m e t  oude winkeltjes met houten vloeren 
en houten toonbanken en Vinkelbellet jes, waar je echt niet kwaad 
kan worden als de winkelier rustig z'n gesprek voortzet meJti een 
oude kennis. Haast is er echt niet bij. 
Achter het kampeerterrein liep eenzandpad omhoog en ik,zal pro- 
baren de weelde aan planten, die we daar zagen op te noemen, 
Thym, Engels gras, zeedistels, heggerank, walstro, bitterling, 
hondskruid, tongvaren, toorts, navelkruid, hazestaart, rode spoor- 
bloem, heel donkorpaarse dopheide, digitalis. 
Tientallen leeuwerikken, kneu, barmsijsjes, hop. Even verder liep 
eon riviertje de zee im, waarin allerlei #aterplanten, die ons 
onbekend waren. Bij al deze natuurweelde was Bet ook nog prachtig 
weer. 
Probeert u het eens, als u vindt, dat we overdreqen hebben k u t  u 
altijd nog een tocht langs de Seine maken, interessant gebied, 
ook voor plant j esmensen. 

A.de Brueijs-Jansen, Jageratraat ll,Epe,Te1,~2~0. 



Aan Bergün (1400 m) in het Zwitserse Graubunden, aan de spoorlijn 
Chur-St.Moritz, hebben wij 5 jaar geleden ons hart verloren. 
Het dorp(ca. 600 inw.) ligt tussen de gezapig, dan weer indruk- 
wekkend bulderende Blbula en Tuors ingebed. In juni tot begin juli ( 
kan men zich verlustigen aan de kleurige bloemtapijten, aan de 
welhaast overdadige bleemenweelde. 
Het aantal wandelmogelijkheden, enkele minuten uit het centrum be- 
ginnend, is legio: een kuiertje van 20 min, tot forse afstanden 
en bergtoeren tee, Een foldertje Wanderwege is hierbij een goede 
steun. In het zomerseizoen evenementen, te vinden in het gratis 
verkrijgbare dorpsplattegrofidje, zoals wild-, botanische excursies, 
bergtoeren met gids, soms met vermelding 19fÜr Fortgeschrittene, 
gute Kondition erforderlicht', mini-golf, zwembad met gazon, een 
uitstekende bibliotheek, een Vita parcours(mooie trimroute). Zelf s 
skiers kwamen wij begin juni nog tegen. 
Het dorp heeft zijn onbedorven karakter aardig weten te bewaren. 
Geen wolkenkrabber-achtige bouwsels met alle narigheden van dien. 
Gezellig koe-bellen gelui die je uit bed doet springen als de zon 
je er niet al lang heeft uitgehaald. Welk een ksstelijk gezicht 
is het de zon voor zessen achter de bergen te zien opduiken en 
bijna 12 uren later de verdwijning achter een top waar te nemen. 
Enig is de dorpsfanfare of anderszins, die zich bi j de "Brunnenls 
opstelt en daar met verve enig€ nummers ten beste geeft. Wij 
stelden eens een lijstje op van bij de 200 bloemen en planten. 
Een enkele wil ik er nu uithalen, erchideeënliefhebbers, 
Bet vogelnestje, de kever-, wespe-, mugge-, vliege-, kever- 
gevlekte- en welriekende nachtorchis. In grote aantallen het 
vrouweschaentje; maar die moet je weten te vinden! De verleiding 
is te groot om niet ook nog de Turkse lelie, de rood gloeiende 
vuurlelie, en de o zo bescheiden Pyrola te noemen, 
Verse sporen van reeën en herten betrekkelijk dicht bij. Later 
op de dag in het volkomen verlaten indrukwekkende Val Tpo~s 
verrasten de reeën ons. 
Bij de V.V,V, kan men aanvragen(intern.antwoord coupon!) een 
Verzeichnis der Ferienwohnungen und Priv~tzimmer. Er zijn enkele 
hotels. Ren zgn.Farnilienherberge(voormalig Kurhaus) met park en 
speeltuig, Boven Bergün in het dorpje ~atsch(l600 m) is een 
jeugdherberg. Een kampeerterreintje even buiten Bergün, roman- 
tisch gelegen aan de Albula. 



Het verleden jaar opgezette sanitair gebouwtje zag er behoorlijk 
uit. , 

Levensmiddelen te kust en te keur in de ftKonsumls verkrijgbaar. 
Denkt u er wel aan, behalve in Bergün en Latsch raak je je geld 
aan kopjes koffie niet kwijt. Er is wellicht een "máárUs Kurtax 
tot nu toe Zw.frs.O,RO p,p,p.dag. 
Mocht u ooit tot een verblijf in BergÜn besluiten, verzuimt u 
niet op Alp ~rüm(trein route ~er~ün-pontresina-~irano) de Alpan-  
tuin te bekijken. Of met een baantje een der machtige sneeuw- 
toppen op te trekken. Op de Piz ~a~alb(2959 m) zijn alpen-dieren 
te zien. 
Het is fijn teruggaande de trein net te missen,Gaat dan neuzen 
aan de oever van de hier voorbij stromende rivier . Van een 
macrofoto uitrusting zult u geen spijt hebben, 
Tot slot: schrijfster dezes is gaarne bereid u nog verder in te 
lichten. 

H.M.Logeman, Eper Veste 74,Epe.Te1.3406. 



Wandelen in de Franse Alpen is een vermoeiende aangelegenheid. 
Des te noeilijker wordt het nog als je van alles mee wilt slepen. 
Dat is echter onontbeerlijk als je wat wilt zien van de vogel- 
wereld van de bergen. Elke dag dan ook weer werd ik door mijn i 
familieleden meewarig aangekeken als ik mijn kijker(l0 maal 50, 
dus niet zo'n lichte!) en mijn vogelboek bij al mijn bagage in 
mijn rugzak stopte. Reden tot klagen was er echter nooit voor 
hen, aangezien ik de spullen zelf droeg en hun nog een mooie 
lijst vogels bezorgde ook. 
De bergen boven het Franse dorp Beaufort sur Doron bieden een 
vogelaar veel soorten vogels, omdat je eigenlijk drie soorten 
milieus kan nnderscheiden: de dalen en de beboste hellingen, het 
gebied rond de boomgrens en dat boven de boamgrens. 
In het eerste milieu tref je dan eok de bosvogels aan, de zang- 
vogels en dergelijke, Zo kon je 100 meter vanuit je tent in het 
dal al voor ons Nederlanders leuke waarnemingen doen. Er waren 
putters, paapjes, Europese kanaries, zwarte roodstaarten, grote 
gele kwikstaarten en een kleine groene'specht, 
Ook tijdens d e  eerste wandelingen, die nog-niet zo hoog gingen, 
konden we weer soorten aan ons lijstje toef.roegenngrauwe klauwier, 
notekraker, kruisbek, citroensijs, grote lijstey en kramsvogel, 

hier allen broedvogel zijn evenals groene specht, rode wouw, 
buizerd en sperwer. 
Aan de kruisbekkenontmoeting zit nog eeh heel verhaal dastg we 
waren namelijk met de auto een bos ingereden. Het bestohd groten- 
deels uit heel hoge sparren en we stapten er uit, omdat mijn 
plantenminnende familieleden daar een hoogveenmoerasje tussen de 
stammen zagen schemeren. Zodra we uit de auto waren, hoorden we 
overal geritsel hoog boven ons en grote sparre-appels flitsten 
langs onze hoofden, We keken naar boven en zagen troepen kruis- 
bekken, die de bomen plunderden. Ze haalden de zaadjes uit de 
kegels en lieten er op die manier heel wat naar beneden vallen, 
het regende werkelijk sparre-appe Is . 
dan deze kegels kon je goed zien, hoe de zaadjes er uit waren 
gehaald: de schubben waren in de lengte gespleten,doordat de vo- 
gels ze met hun gekruiste bekken hadden "opengeknipt" rm zodoende 
de zaadjes eruit te halen. 
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e  met de w a n d e l i n g n  hoger  kwamen werd de b e g r o e i i n g  
en h i e r  t r o f  j e  h e e l  andere  voge l s  aan ,  d i e  meer aan  d a t  

bepaalde  m i l i e u  z i j n  gebonden, z o a l s  b e f l i j s t e r ,  t a p ~ i t ~ b a r r n s i j s .  
Ook zagen we b i j  een woeste bergbeek een waterspreeuw, 
De b e f l i j s t e r  i s  een v o g e l ,  d i e  h i e r  algemeen voorkomt. De zang 
d o e t  v e e l  aan  de mengeling van merel  en  g r o t e  l i j s t e r  denken. 
D i t  was ook de r e d e n ,  d a t  we hem, voorda t  we hem g e z i e n  hadden, 
voor  een andere  l i j s t e r a c h t i g e  aanhoorden. Toen we de z w a r t w i t t e  
v o g e l  e c h t e r  hadden gezien  en h e t  g e l u i d  e r b i  j ge%oord, merkten we 
hem s t e e d s  weer opnieuw op, Het b l e e k ,  d a t  h e t  he lemaal  geen b i j -  
zondere vogel  i n  d i t  gebied was. 
Met de afname van de b e g r o e i i n g  neemt ook de voge l soor tenr i jkdom 
a f  en boven de boomgrens z i j n  e r  nog maar enkele  s p e c i f i e k e  s o o r t e n  
d i e  z i c h  h i e r  zo hoog, waar sneeuw en i j s  maar langzaam of helemaal 
n i e t  smel ten ,  wagen. 
We zagen e r  k r a a i  en a lpenkauw(a lpenkraa i  zagen we n i e t ) ,  sneeuw- 
v i n k ,  s l e c h t v a l k ,  a lpengierzwaluw,  rode  r 8 t s l i j s t e r  en wa te rp ieper .  
De sneeuwvink i s  een v o g e l ,  d i e  geheel  a a n  de w e r e l d  van sneeuw i s  
aangepas t .  Vl iegend boven de sneeuw i s  h i j  m o e i l i j k  t e  onderschei -  
den door de g r o t e  w i t t e  v l e u g e l v e l d e n  en z i t t e n d  op een r o t s  i s  h i j  

r* ook h a a s t  n i e t  t e  z i e n  vanwege z i j n  g r i j z e  rug- en  b o r s t v e r e n .  
De w a t e r p i e p e r  i s  de  a lgemeenste  voge l  boven de boomgrens. 
Overa l  om j e  heen z i e  j e  de v o g e l s  v l i e g e n  en v o o r a l  de e e r s t e  
dagen was d i t  e r g  i n t r i g e r e n d ,  omdat j e  n i e t  w i s t ,  welke p i e p e r  
h e t  wel was en h e t  ook m o e i l i j k  b l e e k  hem i n  de k i j k e r  t e  k r i j g e n ,  
aangez ien  j e  ze  h a a s t  a l l e e n  i n  de l u c h t  z i e n  kon:zodra ze landden 
waren ze verdwenen. Toch z i j n  we e r  a c h t e r  gekomen; gewoon een h a l f  
u u r t j e  d o o d s t i l  op 66n p l e k  gaan z i t t e n ,  dan kun j e  ze  wel  goed. 
z i en(met  de k i j k e r )  . 
De s t e e n a r e n d  hebben we d i t  j a a r  jamrner genoeg n i e t  g e z i e n .  I k  zeg 
jammer, omdat i k  d a t  t o c h  a l t i j d  wel d~  moois te  voge l  van h e t  
hooggebergte v i n d ,  wind en koude t r o t s e r e n d  en u r e n  l a n g  zwevend 
boven de f a n t a s t i s c h e  bergwereld van de  Alpen, 

Koos Koopmans, Bongerdple in  l ,  Epe.Se1,2083, 



Zomer 1975 hadden wij als reisdoel het Natuurvriendenhuis "Rohlen- 
bachts bij Kollnau in het Zwartewoud, De reis er heen is al zeer 
eenvoudig. Bij Arnhem neemt men de autoweg E 36. Deze weg heet 
later in Duitsland E 4 en nog later E 5. Bij afslag Riegel verlaat 
men de weg en na een paar km is de plaats van bestemming bereikt, ! 

Het dorpje Kollnau ligt op 275  mtr., maar het Natuurvriendenhuis 
nog 225 mtr. hogerop. Het is hier overwegend middelgebergte. 
We hebben echter uitzicht op"de Kandel" die al tot 1241 mtr, 
reikt. Hier kemen we dan ook al echte bergflora tegen zoals pijl- 
brem en Turkse lelie. Overvloedig bloeit hier ook de arnica moa- 
tana. Net als in Nederland is ook hier deze plant beschermd, maar 
we zagen menig toerist een paar bloemen van dit "Heilkraut" af- 
plukken, 
Liefhebbers van woeste hoge bergen met kletterende watervallen 
z,ijn hier in het Zwartewoud niet op hun plaats. Het landschap is 
vriendelijk en ideaal om te wandelen zonder al te grote inspan- 
ningen. In de dalen werdt veeteelt en landbouw beoefend. 
Meer hogerop zijn de bergen overwegend met naaldbossen bedekt. 
Naast deze naaldbossen zijn er gelukkig ook nog loofbossen. 
In het voorjaar moet de bodem met een rijke flora bedekt zijn. 
De vele uitgebloeide plantensoorten lieten dit duidelijk zien. 
Vooral langs de bosranden kwam nu juist Funcks kruiskruid in 
bloei. Verder zag men hier veel hazesla,, vingerhoedskruid, bos- 
gamander, borstelkrans en bosandoorn. Ook maakten wij kennis met 
andoorn hartgespan. Alles volop in bloei, Dan waren er de vele 
campanula's, die ook de bermen langs wegen en akkers kleurden, 
Het is net of men de bermen hier bijna nooit maait! 
Vaak was het één bloementapijt met diverse klaversoorten, maar 
ook tijm, walstro, vrouwenmantel, ratslaar enz. enz. 
'Ook hogerop groeiende planten als wilde kaardebol, koningskaars, 
wilde cichorei, agrimonia, teunisbloem en bereklauw wordep 
blijkbaar niet voortijdig gemaaid en groeien uit tot prachtige 
exemplaren. Zij sieren de bermen of het heemtuinen zijn. 
De vele beekjes die van de bergen stromen, vormen in de dalen al 
vaak echte rivieren, beekpunge is er een algemene plant en de 
waterspreeuw komt men er zeker zo nu en dan tegen. Het park- 
achtige landschap is trouwens rijk aan vogels, vooral zangvogels, 



Na een paar dagen wisten we al precies waar de roodstaartjes,geel- 
gomen of putters ons pad zouden kruisen. 
Goudvinken waren ook een algemene verschijning, Nu zien we deze 
vogels ook in Nederland regelmatig, Een ons minder vertrouwd b~eld 
vormden de glimw~rmen die we op de avondwandeling tegenkwamen, 
Dit gold ook voor de vele paarlemoervlinders, 
De koninginnepage was ook hier geen dagelijkse verschiJning,maar 
we kregen haar toch te zien, 
Het prachtige landschap van dit deel van het Zwartewoud wordt nog 
extra opgesierd door vele karakteristieke boerderijen met opval- 
lend houtsnijwerk, Ook wordt hier op het platteland nog vrij veel 
klederdracht gedragen, 
Tijdens een excursie onder leiding van oen "Wanderfreundi' uit 
Kollnau werd' ons vol trots een weiland met veel duizendgulden- 
kruid getoond. Drie weken later zag ik een minstens even groot 
aantal van deze plant in do orngzving van Havelte staan. 
In Nederland zijn gelukkig ook nog mooie dingen te zien. 

F,van Noorden, Glorialaan S,Epe.Te1.3331. 

Tirol: de pure gentianen 
Fonkelen blauw in de natuur, 
Als kleine, verloren gogane 

' Scherven van een verkapt azuur. 
Tegen de schuine Alpenweide 
Klinkt eem koeklokje wintersch hel, 
Een wolk van rammen graast terzijde 
Half nog toegesneeuwd ruischt een wel. 
En een herder, wereld vergeten, 

J 
Blaas t in den middag een schalmei, 
ZOO alleen op een blok gezeten 
Als een eind de wereld voorbij. 



De rotsen van Sy, die als verticale schichten recht uit do Ourthe 
opstijgen, waren de laatste dag van onze Ardennenweek begroeid met 
glanzend gou3gele bomen, Zo hadden we de herfst nog niet beleefd, de 
voortstromende rivier baande zich een kronkelige weg door het zon- 
nige landschap. Opeens kregen we de waterspreeuw in het vizier en 
rustig konden we de witgebefte vogel in al zijn bewegingen waar- 
nemen. We leerden zijn geluid kennen en daardoor konden we op onze 
verdere s-kocht nog tien maal een waterspreeuw wa aar nemen, 
Niet iedereen maakte de tocht op dezelfde wijze, Co, halverwege 
teruggekeerd, pakte zijn schilderspullen en had het grote genoegen 
de watesspreeuw ook onder water op jacht te zien. Het beest houdt 
zich met zijn klauwen aan steentjes op de bodem vast om niet boven 
te komen drijven. Hoeveel ijsvogels wij die dag niet hebben gezien, 
weten we niet meer, Zelfs zoveel forellen als we tussen Sy en Bomal 
zagen voortschieten, waren we d& hele week nog niet tegengekomen. 
In Bomal, waar een overjarige film, gekocht bij de apotheek, een wel- 
kome aanvulling van de voorraad was, scheîben zich opnieuw onze 
wegen, Onze jongsten gingen onder geleide vanJns met de trein terug 
naar het uitgqngspuq,t, Een beetje teleurstellend verliep hun eerste 
treinreis wel ondanks de lange tunnel: in drie minuten waren ze 
weer terug, de heenweg kostte bijna4 twee uren lopen. 
Mau,ja, lopen doen we in de K,N.N.V. natuurlijk nauwelijks. 
We onderzoeken veel en dikwijls houden we notitie van de waarne- 
mingen, Voor de gewone wandelaars betekenen de excursies nogal eens 
wachten, - als het kan de volgende keer zonder morren - de natuur- 
studie is de reden waarom we samen op pad gaan. Die laatste dag 
kwamen we wel gescheiden terug, Be onvermoeibare Annie wist een 
prachtige wandeling tussen Bomal en Sy over de kam van de bergrug, 
we hebben er voor moeten kli~nnien? De tocht bood een goede gelegen- 
heid de gekochte film te proberen op allerlei zaden en vruchten. 
Op de dia-avond van de vijftiende januari heeft u de resultaten 
kunnen zien. Bloeiende planten waren er minder dan vorig jaar,zowel 
wat aantallen als soorten betreft. Hoewel: de Dui tse gentianen 
stonden nog bij honderdtallen in í'raaie pracht en de Franjegentianen 
lieten hun schitterend blauw zien. 
Wat moet ik u vertellen van die schitlerende week in Melreux-Hotton? 
Van ons gastvrije Natuurvriendenhuis "Les Métallosty, dat we de ge- 
hele week bijna. voor ons zelf hadden om er fijne, gezellige en leer- 
zame avonden door te brengen? 



Of van onze wandeling naar de grotten van Hotton, de ruzie tussen 
de alle-Nederlandse-accenten-verkeerd-leggen gkds met een Franse 
greep, of van dat woonkamertje in MQnil, dat voor onze vermoeide 
groep omgetoverd werd in een soort dorpscafeetje? 
We vonden honderdtallen gave speriferen, edn fossiel uit de familie 
van de brachiopoden. aaast de groeve stonden behalire' de al genoemde 
gentianensoorten ook nog de bijzondere kruisbladgentianen in volle 
bloei. 
We waren bij de dolmen van WQris, wandelden bij de Barrage van 
Nadrimont in een milieu, dat sterk aan de Veluwe deed denken. De 
wandeling bij La Roche, waar de bewegwijzering ons tenslotte in de 
steek liet, leverde niet veel vondsten, naar wel goede herfstkleu- 
rendia's op. We hielden een tekenexcursie en luisterden naar zelf 
voortgebrachte muziek, 
Het was een afwisselende week, waarbij niet alles vlekkeloos ver- 
liep. Niet alleen bij de eerste avondwandeling, waarbij tenslotte 
nog maar één zaklantaarn wilde branden en de welkomstwoorden van de 
voorzitter in het donkere park van het kasteel enkele vriendelijke 
oneerbiedige weerwoorden opriepen. 
Op de tocht naar Nadrimont raakte onze watervlugge en lenige Nicole 
In een schuilhut, na enig trapezewerk met haar been tussen een 
opening van een bank beklemd, We moesten haar de berg afdragen en 
naar de tandarts brengen, die gelukkig rok van benen verstand bleek 
te hebben. We hebben je laatst weer zien lopen in Epe, Nicole,we 
hopen dat je van die val geen blijvende hinder over zult houden, 
In de draaimolen en op de wip, warm we niet meer zo jong als we 
dachten, maar dit hoort niet thuis in een natuurhistorisch tijd- 
schrift, 
Wel ben ik bereid u te verklappen, dat deze geweldige week voor 
ons aanleiding zal zijn om opnieuw het bestuur voor te stellen een 
soortgelijke week in 1976 te organiseren, Noteer maar vast in de 
.agenda, de herfstvakantie valt meestal in de derde week van oktober. 
Met een overzicht van de verschillende vendsten tijdens de wande- 
ling naar de grotten en het buurtschapje MQnil wil ik een natuur- 
historisch slot aa,n dit verhaal maken. We vonden die dag maar liefst 
79 hogere plantensoorten, waarvan er nog 17  in (na)bloei stonddn. 
Ik noem er enkele: kleine pimpernel, bosrank, zonneroosje,espar- 
sette, gele honingklaver, nieskruid, wit vetkruid, tripmadam,berg- 
vlier, blauw walstro, trosgamander, amandelwolfsmelk, herfsttijloos, 
basterdklaver, kaardebol, spaantie aak, primula, 66nbloemig parelgras, 
boskortsteel, akelei, engbloem, borstelkrans, zwarte gifbes, gulden- 
roede, maretak, pyreneeën ooievaarsbek, heggeduizendknoop, melige 
t.oorts, longenkruid, aarddistel en peperboompje. 
We misten een paddestoelendeskundige, maar we konden toch de gewim- 
perde aardster, de knolvoetzwam en de spitsschubbige parasolzwam 
met zekerheid noteren, b! 

Zullen we dat in de volgende herfst nog eens controleren daar in 
het land van Ny, Wy, My en Sy? 

Dik Koopmans. 



De plantenrijkdom van een Alpengebied als waar wij de vakantie 
doorbrachten te beschrijven, is een volkomen hopeloze zaak. 
De veelheid van soorten overweldigt zo enorm, dat je de eerste 
dagen op de wandelingen nauwelijks vordert. Je wilt niets missen 
van wat je op je pad tegenkomt en blijft gulzig opzoeken, noteren 
en fotograferen, Daarbij is het bergland van zo'n fantastische 
schoonheid, dat je hierdoor alleen al 's avonds snel in de nu 
koele tent onder zeil gaat. Ec zijn altijd vele oude bekenden 
van vorige alpenvakanties, die met plezier begroet worden en 
daarnaast is de verrassing van een nog nooit gevonden plant. 
Dat begon al op de heenreis naar dit Franse Alpengebied. 
We zochten in een ontstellende hitte een kampeerterrein in 
Bourg-St.Maurice. Daar stond, pal naast de tenten en caravandruk- 
.te een hengelsoort met oranjegele bloemen en paarse schutbladen. 
Bet bleek de melampyrum nemorosum te zijn. We vluchtten het hete, 
wijde dal uit. Over een nauwe pasweg klommen we steeds hoger, vol 
spanning of de weg niet plotseling voor onze auto- met aanhanger 
combinatie onberijdbaar zou worden. Er verschenen sneeuwvelden met 
massaalbloeiende weiden er naast, waar de dotterbloemen het meest 
opvielen, onze gewone dotterbloemen van de vroege lente! We kwamen 
uit op de ~ormet(~as) de Roselend, het hoogste punt in deze weg, 
Daar bl~eidên~honderden crocussen en soldanella's, die zelden 
missen in deze biotoop, Maar er stonden ook.vele alpengeelsterren 
in de smeltmodder, De grote verrassing was daar echter een soort 
ranonkelachtige bloem, wit met lancetvormige bladeren, de Pyrenee- 
ënboterbloem. Later zouden we hem nog meer tegenkomen. 
Het kampeerterrein, waar we tenslotte in de avond aankwamen en voor 
drie weken een plaats vonden, lag nog een heel eind weg over de 
nauwe pasweg, die hier en daar nog opgebroken was ook, 
Hij voerde ons nog als verrassing langs een groot stuwmeer, het Lac 
de Roselend, dat later uitgangspunt voor veel wandelingen werd 
( 2  1500 m.). Het prettige in deze hete zomer was n,l, het feit,dat 
we vanuit het kampeertnrrein in Beaufort sur Doron, dat aan het 
eind van een dal ligt, naar verschillende kanten met de auto ,tot en 
zelfs een eind beven de boomgrens konden komen, waar het in de koele 
lucht heerlijk wandelen was. Nooit hadden we een alpenvakantie met 
zoveel helder zicht. Voor wie hier meer zwiegven: de Mont Blanc 
was de meeste dagen mot a1 zijn toppen heel duidelijk zichtbaar! 



De eerste verkenningen om het kampeerterrein langs de beek leverden 
al leuke vondsten op. Er was daar vochtig bos met groot springzaad, 
tere blaasvaren, een grote distelachtige plant, die op kale jonker 
leek en carduus personata bleek te heten, We vonden de draaddunne 
mhoeringia en bodembedekker was hier en daar het vreemde blad van de 
mansoor, Opvallend waren de grote bloemen van de kalaminthe, een 
lipbloem!ige, 
Langs de wegkanten van de naaldbossen hogerop stonden beide soorten 
geel vingerhoedskruid als de grote blikvangers. Daar vonden we ook 
geregeld het heel kleine gele viooltje, dat viola biflora heet en 
dezelfde kleur heeft als de boshengel daar, In zosn bosberm stond 
ook het zeldzame orchiedeetje koraalwortel, Ket valt heel weinig 
op en mist net als de vogelnestorchis gewone bladeren. 
Eenmaal op de hoge weiden, waar nog sneeuwvelden liggen, zoals op 
de Col du Joli dit jaar, zagen we de echte alpenflora terug. 
Velden vol trollius(die flederlanders steevast dotterbloemen noemen), 
en grote witte en ook evengrote gele alpenanemonen vallen het eerst 
in het oog, maar bijzonder fraai groeide hier de narcisbloemige 
anemoon, de zijn witte bloemen als een trosnarcis bovenop de stevige 
lange stengel draagt, Er zijn op de vlakke rotsplateaux prachtige , 
heidetuinen met korstmossen, ericasoorten en nietige jeneverbes- 
vegetatie, Daar bloeide ook het piepkleine azaleaatje loiseleuria 
tussen, dat helemaal het karakter van een rozebloeiend zodepl-antje 
heeft. Enorm rijk bloeiden op deze hoogte, onder het oog van de 
machtige Mont Blanc, die hier vlak voor je lijkt op te rijzen, de 
verschillende soorten kartelbl~d, Er waren de prachtige paarse 
soorten zoals verticillata en de geheimzinnige donkere recutita, 
Er groeit daar ook een weelderigbloeiende gele soort kartelblad, 
die geurt als parfum en die je telkens doet denken, dat er een wel- 
riekende nachtorchis in de buurt staat, Er zijn ook orchideeën te 
vinden, de heel donkere nigritellafs bijvoorbeeld, d ~ e  naar vanille 
ruiken. Aan orchissen is verder ook geen gebrek in dit Franse al- 
pengebied, hoewel het nog helemaal niet mediterraan is, In hoge, 
moerassige dalen in de buurt van het Lac de Roselend en eigenlijk 
overal waar vochtige weiden zijn, overheerst het paarsrood van de 
breedbladige orchis, orchis majalis. Daar staan dan ook altijd andere 
orchideeënsoorten. Allerwege vonden we CT de onopvallende gymnadenia 
albida, een miniorchisje, zoals de kinderen zeiden. De kleine kever- 
orchis was er ook te vinden, een groenig dingetje. 
Als lief roze trosje stond er een heel enkel exemplaar van het honds- 
kruid en er waren massa's handekenskruiden. We vonden ook eenmaal de 
merkwaardige aangebrande orchis met zijn donkere troseinde. Muggen- 
orchis kwam veel voor tussen de breedbladige. Veel hoger, daar waar 
het een echte stenen bergwereld is, een klim zeker waard, groeien de 
ecMte hooggebergteplantjes. Door het mooie weer konden we tijdens 
een Hüttentocht op onze buik gaan liggen om uitvoerig al het kleine 
spul te bekijken, dat de ratsen op zo'n 2500 m hoogte bedekt. 
Er wa.ren hele plakkaten van een wit veldkersje, de hutchinsia alpina; 
een ander opvallend bloempje op deze hoogte was de rondbladige boeren- 
kers thlaspinum rotundifolium, die met paarse pinksterbloemachtige 
bloemtrosjes bloeit. 



Er waren mooie zoden van rozebloeiende zeepkruidjes en silenes, 
Heel bijzonder vond ik het helderblauwe bloempje van de rotsere- 
prijs, dat een rood ringetje om de keel heeft. Er waren veel steen- 
breeksoorten, moeilijk uit elkaar te houden door hun gedrongen 
groeiwijze. Er waren verder de androsace en een hoornbloem met 
mooie grote bloemen en nietig blad, 
Voor fijnproevers op botanisch gebied de moeite waard om er dagen- 
lang te zijn. Als het weer tenminste meezit, want als de wolken op 
de berg neerdalen is het koud en je ziet niets meer. 
Op een dag in een hellingbos van eeuwenoude sparren zagen we moeras- 
sige plekken met velden vol wateraardbei en waterdrieblad, Es waren 
weer velden vol breedbladige orchis en we ontdekten er in korte tijd 
drie soorten wolfsklauw, de grote, de stekende en de moeraswolfs- 
klauw, 
Deze greep uit de flora van het alpengebied zuidwestelijk van de 
Mont Blanc is natuurlijk heel summier, al duizelen u de namen mis- 
schien al. 
Voor wie in ons eigen land gewend zijn planten in een flora op te 
zoeken en niet alleen via een plaatje, is een uitstekende Zwitserse 
flora in de handel, uiteraard in het Duits geschreven. Het voordeel 
is, dat hij klein is dus in de tas mee kan en toch absoluut volledig 
is, wat je van de gekleurde plaatjesboekjes npoit zeggen kunt. 
De titel 1uidt:Schul- und Excursionsflora der Schweiz van DraAugust 
Binz. Er staan weinig illustraties in, maar er is een apart boekje 
mek alleen plaatjes, dat aardig correspondeert met deze flora en 
heetzTaschenatlas der Schweizer Flora van Eduard Thomson. Het is 
eveneens beslist betrouwbaar in zijn volledigheid, details en kleur- 
aanduidingen. 
Met deze twee boekjes gewapend, een goede loupe en de echte wil 
"er achters' te komen, lukt het na enige oefening wel, Het lastigste 
is, het vertrouwd worden met de Duitse botanische termen. Het is wel 
aan te bevelen in de basisbagage ook een Nederlandse flora van 
Heukels of Heimans en Thijsse mee te nemen, zodat u via de Latijnse 
naam daarin de geslachten en families in het Duitse boek kunt vin- 
den en omgekeerd. Het is natuurlijk mogelijk, dat er in het Franse 
Alpengebied een enkele plant groeit, die niet in een Zwitserse flora 
staat, maar dit zal sporadisch zijn. 
Ik wens u veel succes en wil u graag als gewoon amateur van advies 
dienen. 

Kls Koopmans-Grommé, 
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En klonk mijn taal als een te roekeloze, 
EQn ding zweer ik u bij der lauwren groens 
Mijn dagen gaan als groote gouden rozen 
Open en dicht, naar de luim van 't seizoen, 



Al in de oudheid duiden Homerus en Plutarchus ons reisdoel aan als: 
"eilanden van de gelukzaligen", "de gelukkige eilandenft, Elysiese 
veldent1, !'eilanden van de eeuwige lente". Ook Shakespeare zong de 
lof van deze eilanden, waar de dagtemperaturen in de verschillende 
jazrgeti jden slechts variëren van l ootot 22'~. 
Een prachtige zeeschelp in de Atlantische Oceaan, onder een intens 
blauwe hemel, waar de zon altijd schijnt, een schitterende tuin, 
waar zoals Homerus reeds zegt "geen sneeuw is, geen gure winters 
zijn en slechts de zephyrs uit de zee oprijzen." 
Als er dan ook nog een reisbureau is zich tooiende met de naam 
Christoffel, Schutspatroon der reizigers, dat de reis naar Islas 
Canarias of Islas Afortunados (gelukzalige eilanden) verzorgt tegen 
niet al te hoge kosten, dan kun je je nieuwsgierigheid niet langer 
bedwingen. Vooral na een somber.e, natte winter als die van '74-'75 
wil je "dit land van mest en mist, v;2n vuile koude regen, dit door- 
sijpend stukje grond" wel eens ontvluchten. 
Op 3 maart 1975 was het dan zover. We zijn al vroeg op Schipho1,waar 
je op de parkeerplaats op het laatste moment je winterjas verwisselt 
voor een regenjas. De combinatie van het licht-gewicht zomerpak en d? 
dunne overjas noopt je wel om de afstand parkeerplaats-vertrekhal. 
zo snel mogelijk af te leggen; de temperatuur is nog rond het vries-. 
punt. We hadden deze keer onze wapens thuisgelaten, zodat we de 
fouillering zonder problemen doorstonden, De captain was weer erg 
blij ons te verwelkomen aan boord van de Boeing 747,Wide-body en na 
de sigaretten gedoofd en de veiligheidsriemen vas tgemaakt te hebben, 
kozen we het luchtruim. Ongeveer 4 uur vliegen, hier en daar gaten 
in het wolkendek die ons o.a. een blik gunden op het land van(toen 
nog)~ranco, En dan tenslotte kom je boven de Canarische eilanden- 
groep. Ons reisdoel is het eiland Gran Canarin, 1500 km2,40,000 
inwoners, waar we op het vliegveld Gando, ten zuiden van de hoofd-" 
stad Las Palmas landen. De lucht is helder blauw, de temperatuur 
1noC en in de bus, die ons naar het zuiden van het eiland Playa del- 
Inglès zal brengen is het voor ons gevoel al aardig warm. De weg 
voert langs kale, vulkanische gebieden; roodbruin tufsteen, as met 
daarin grote brokken steen, de vuAkanische bommen. Vanuit de luch5 
kon je het al duidelijk zien; de Canarische eilanden zijn van vul- 
kanische oorsprong. 
De regenval die slechts 300-500 mm/per jaar bedraagt, vindt vooral 
plaats van oktober tot januari. lt Was nu al weer stofdroog en daar 
het haast altijd wel waait, is er voortdhrend verplaatsing van het 
fijne vulkanische materiaal. Dit geeft je in dit kale landschap al 
de indruk in een wat woestijnachtige streek te zijn, 



De aankomst in Playa del Inglès is wat teleurstellend; een grote 
toeristenstad bestaande uit hoge hotelflats en blokken apartementen, 
bungalows en restaurants, Het nabijgelegen vissersdorpje San 
Augustin, 7 jaar geleden nog een vissersdorp, is overwoekerd door 
witte betonnen gebouwen, asfaltwegen en in dit klimaat niet passende 
plantentuinen, die voortdurend besproeid moeten worden. 
Maar het klimaat is standvastig; is het in Las Palmas toch nog wel 
eens bewolkt, hier schijnt de zon van 's morgens tot 's avonds.Het 
is een goed uitgangspunt voor excursies en het huren van een auto 
is een niet te dure aangelegenheid, ca. f.30,- per dag voor een 
Fiat 750. 
Een van de tochten gaat naar de Caldera de Bandama, een reuzenvul- 
kaankrater, of beter gezegd een pseudo-krater. De naam Caldera, 
waarmee dit soort grote kraters wordt aangeduid, is afkomstig van 
La Caldera, een krater op het eiland La Palma, behorende tot de 
Canarische eilanden en het Spaans Caldero betekent kookketel, 
Dit soort kraters ontstaat vooral bij Strato vulkanen, dat zijn 
vulkanen die opgebouwd zijn uit afwisselende lagen(strata)van as 
en lava, Deze vulkanen ontstaan wanneey'het magma een niet zo 
geringe viscositeit heeft, dus wat taai vloeibaar is, Hierdoor 
kunnen gassen niet zo snel ontwijken en wordt een vrij grote druk 
opgebouwd alvorens de eruptie plaats vindt. Eerst wordt as uitge- 
blazen en later vloeit de lava uit, De Strato vulkanen zijn meestal 
steil, kegelvormig, Zodra er een enige kilometers hoge kegel is 
opgebouwd, treedt er een schijnbare rust op. De druk in de msgma- 
haard kan dan zeer hoog oplopen. Tenslotte ontwaakt de vulkaan 
met een zeer grote eruptie. Hierbij wordt niet alleen de top van 
eerder gevormde vulkaankegel grotendeels weggeblazen, maar er wordt 
zoveel materiaal uit de magmahaard naar buiten gebracht, dat na af- 
loop van de uitbarsting grote verzakkingen in het centrum van het 
vulkaanlichaam optreden, Er ontstaat een caldera. 
De Caldera de Bandama ligt in het noordoosten van het eiland, niet 
ver van Las Palmas. De krater heeft een doorsnede van 1000 m' en is 
200 m' diep. Op de bodem staat een boerderijtje met een stukje bouw- 
land en enkele bomen. Het is de enige bewoonde krater ter wereld, 
Toch is het vulkanisme in de Canarische Archipel nog niet volledig 
uitgedoofd, want op 24 november 1971 vond er op het eiland La Palma 
nog een uitbarsting plaats. 
In het vulkanisch materiaal zijn door de neerslag diepe kloven, de 
barrancos uitgesneden, die vanuit het midden vanaf het bijna 2000 m 
hoge gebergte, de Pico de las Nieves tot aan zee uitstrekken. 
Iets noordelijker ligt het Cruz de Tejeda (1490 m), Daar is onge- 
veer de grens tussen de groene noordelijke helft met vruchtba~e en 
afwisselende landschappen, de bananenplantages en suikerrietvelden, 
heuvelland met eucalyptusbomen en Canarische dennen en het dorre 
zuiden waar met veel'moeite tomaten worden gekweekt en de agaven, 
opun%ia en euphorbia welig groeien. 

Bananen 
In de buurt van Arucas, maar op veel andere plaatsen in het noorden 
vindt men de bananenplantages. Het is een belangrijk exportartikel 
voor Gran Canaria, 300.000 ton per jaar! Er zijn vier oogsten per 
jaar. De plantages zijn bijna altijd ommuurd, want de banaan is erg 
gevoelig voor wind. 



Nog voor je de plantage binnenkomt begin je al bananen te eten,want 
bij de ingang zit een koopman, die weinig moeite hoeft te doen zijn 
producten kwijt te raken. Kleine, smakelijke bananen voor weinig 
peseta's. Dan krijgen we kans de bananenplanten te zien,want daar- 
voor waren we gekomen, Het zijn enkele meters hoge planten met 
houtachtige stam en brede bladeren. Na 12 k 14 maanden wordt één 
vruchtentros voortgebracht, die ka nog eens zes maanden rijp is. 
Dan sterft de plant af. Prachtig zijn de donkerpaarse schutbladeren. 
De opbrengst is ongeveer 35 ton per ha, 
In het nabijgelegen Arucas wordt bananenlikeur gestookt en in fles- 
sen in de vorm van een bananentros verkocht. In de kashba, een win- 
kelcentrum, wasraan elk modern toeristencentrum op Gran Canaria 
rijk is, kun je voor een 50 peseta's (ca. fm3s-) al een flesje ba- 
nanenlikeur aanschaffen. 
Dat we ons op een vulkanisch eiland bevinden, daaraan herinnert 
ons ook de neo-gathische kathedraal in Arucas, die in de periode 
van 1909-1907 van-zwarte lavasteen is opgebouwd. 

Suikerriet. 
In Arucss wordt het in de omgeving verbouwde suikerriet gebruikt 
als grondstof voor de bereiding van rum. Ook in het halverwege de 
oostkust gelegen Ingenia, een woord, dat samenhangt met raffinade- 
rij, werd vroeger eveneens rum geproduceerd. Na een periode van ver- 
waarlozing is deze bedrijfstak weer nieuw leven ingeblazen. Rum is 
he t water voor de Canarische eilanden, beweert men, 

Tomaten. 
Vooral in het zuiden van het eiland worden tomaten verbouwd. In de 
huurt van Juan Grande, in het Zuidoosten, zijn uitgestrekte lava- 
akkers beplant met tomaten, Om ze te beschermen tegen de wind en 
te veel verdamping, zijn de tomatenbedden afgedekt met plastic, ge- 
spannen over in de grond geplaatste bamboe-boogjes. 
Water is schaars en Jusn Grande, de Spaanse graaf, die eigenaar is 
van een groot deel van Zuid Gran Canaria is tevens watergraaf. Hij 
beslist of er een zwembad mag worden aangelegd of niet. 
Deze Juan Grande is gehuwd met de markiezin van Arucas en die bezit 
nagenoeg alle bananenplantages in h,çt morden. Dit huwelijk tussen 
bananen en tomaten betekent, dat de macht op het eiland in handen 
Is van 66n familie. Juan Grande is een dorpje, waar de arbeiders 
van Juan wonen voor f.6,- per jaar. Hoe hoog de lonen zijn, werd 
niet verteld. 

Wi ,ingaarden, 
Tussen Las Palmas en Santa Brigida is het wijncentrum Monte Coello, 
Daar groeit de beste rode wijn van het eiland Vino del Monte. 
Omdat de druiven op vulkanische grond gekweekt worden is het alco- 
holgehalte hoger, zo werd ons verteld. In ieder geval is de wijn van 
zulke voortreffelijke kwaliteit, dat Shakespeare van het Engelse 
Hof naast zijn jaargeld een aantal okshoofden Montewijn kreeg. 

Flora 

Eucalyptusboom, 
Langs de wegen in het noordelijke deel van het eiland ziet men over- 
al de eucalyptusbomen, Hier de eucalyptus globulus, die ook in het 
Middellandse zeegebied voorkomt en in 1860 uit Rustralie is ingevoerd, 
De bladeren doen denken aan wilgehladeren, lang, lancetvormig, 



De boom heeft de eigenschap de blaadjes zo te plaatsen, dat ze maar 
in geringe mate aan de zon zijn blootgesteld. 
Opvallend is de stam, waarvan de dunne schors in lange, smalle stro- 
ken worden afgeworpen. Merkwaardig zijn de vruchtjes, die op een 
urntje met een deksel lijken, Dit deksel bestaat uit onderling ver- 
groeide bloemblaadjes, Tijdens de bloei wordt het afgeworpen door 
het strekken van de meeldradeh. Het hout van deze boom die 100 mf 
hoog kan worden, heeft als constructie materiaal bezwaren omdat het 
snel zwelt en krimpt. Wel is het veel als brandhout en grondstof 
voor papierfabricage gebruikt, 
De bladeren, die kleine doorschijnende stipjes hcbben(k1ieren) , 
verspreiden een sterke geur. Men maakt er preparaten van voor medi- 
camenten, de bekende groentjes, tegen tering, verkoudheid en 
nalaria, zo wordt beweerd, 
Juist omdat ze de schadelijke dampen die malaria verspreiden zouden 
absorberen, zijn ze veelvuldig aangeplant. De verklaring is, dat de 
geur muggen weert. De naam koortsboom is daarmebe wel duidelijk. 
Veel van deze wc-tenswaardigheden werden ons door de gemoedelijke 
hostess gedurende een excursie verteld. Christoffel niet alleen als 
schutspatroon maar ook als leermeester. 

Opuntia, agaven en kandelaber-euphorbia o 

Deze planten komt men vooral in de droge: dorre baranco's in het 
zuTden tegon. Op een tocht van Playa del Ingles langs de zuidwest- 
kust van Mogan en dan door het binnenland naar San Nicolas is een 
belevenis. Tot Puerto de Mogan nog erg toeristisch maar dan grote 
stilte. Over onverharde, stofdroge stenige zeer smalle kronkelende 
wegen, leidt de route doos ean prachtig wild rotslandschap, een 
beetje Grand Canyonachtig lijkt me. Op grote hoogte cirkelen bui- 
zerds, Hier groeien de opuntia, agaven, kandelaber-euphorbiafs 
en hier en daar bamboe. 

Opuntia. 
De opuntia ficus indica of vijgencactus werd in de 16e eeuw uit 
Mexico ingevoerd, maar doet het hier op de zeer droge, rotsige 
bodem heel goed. Vermoedelijk heeft Columbus, die tussen 1492 
en 1502 herhaaldelijk in Las Palmas in het Casa de Colon (huis 
van colurnbus) vertoePde,'de apuntia ingevoerd. 
De plant heeft eivormige, rood-paarse vruchten die eetbaar zijn. 
Ze word~n op de markten verkocht en men maakt er marmelade van. 
Op de vijgencactus wordt de còchenille-schildluis gekweekt. 
Deze diertjes 1,2 - 2 mm groot, bevatten een rode kleurstof,kar- 
mijnzuur, waaruit karmijn wordt gemaakt. 
Het wordt gebruikt als kleurstof voor rouge, lipstick, maar ook 
voor het kleuren van perensap, marsepein en perzische tapijten. 
Door de komst van de aniline is de betekenis afgenomen. 

Agaven. 
Op Gran Canaria komen twee soorten agaven voor de Agave Americana 
en de Agave Sisalana. De agave americana komt uit Mexico en is op 
Gran Canaria, maar niet alleen daar, doch in het gehele Middel- 
landse zeegebied verwilderd. De plant heeft groene, stekelige ge- 
rande bladeren en een vrij hoge bloeistengel, Na de bloei sterft 
de plant af. Door afsnijden van de stengel verkrijgt men een suiker- 
houdende vlocis tof, die in Mexoci na gisting de nationale(a1koho- 
lische) drank "Pulqueft oplevert, 



Op Gran Canaria gebruikt men de bladeren als veevoer; men heeft 
immers toch al genoeg bananenlikeur en rum, 
De agave sisalana heeft groene bladeren met grijze strepen, Uit de 
bladeren worden sisalvezels gemaakt. 

Kandelaber-euphorbia. 
Deze op cactussen gelijkende planten behoren tot de wolfsmelk- 
achtigen. In Spanje noemt men deze euphorbia canariensisnc~rdones". 
Het sap is giftig, dus niet proberen er een alcoholische drank van 
te maken. 

Canarische dadelpalm. 
Zoals de naam reeds zegt, stamt deze palm,ook wel dadelpalm genoemd, 
van de Canarische eilanden. Hij is in 1684 aan de Riviera ingevoerd, 
De op dadels lijkende vruchten zijn taai en smakeloos, Het blad is 
prachtig waaiervormig. 
De Canarische dadelpalm is meer gedrongen en heeft een dikkere stam 
dan de echtc dadelpalm. 

Drakebloedboom. 
De drakebloedboom of dracaena draco is een van de oudste bomensoor- 
ten ter wereld, We troffen ze aan langs de weg van Mogan naar San 
Nicolasp een erg mooi exemplaar stond nabij Santa Brigida, een fo- 
rensenplaats van Las Palmas. 
Het is een boom die uit het tertiair stamt. Vroe,sr gebruikten de 
Gusnchen - de oorspronkelijke bevolking van de Canarische eilanden, 
die zich al 5000 jaar geleden hier gevestigd hebben - het bloedrode 
sap van de drakebloedboom voor het balsemen van doden en het ver- 
vaardigen van genezende zalven. Tussen haakjes, in het Museo Cana- 
ria in Las Palmas is veel interessants te zien over de geschiedenis 
van de Guanchen. In La Laguna op Tenerife moet een van de mooiste 
drakebloedbomen van de Can.eilanden staan, 2000 à 3000 jaar oud! 
In 1799 schatte von Humboldt een drakenbloedboom 3p Tenerife die 
bij een storm in 1068 is gevcld op 6000 jaar.De boom was toen 25 m' 
hoog en de stam had een omtrek van 13  mt. 

Canarische pijnboom, - 
De pinus cana riensis treft men aan in het vriendelijker landschap 
van noordelijk Gran Canaria. De lange 25-30 cm lange naalden worden 
of werden gebruikt als pakmateriaal voor bananen, 

Het hout wordt veel gebruikt voor balkonnetjes en plafonds in 
kerken. In de stad Teror staat een landsmuseum, voorheen een huis 
van een oud adelijk Castilliaans gcslacht met fraai uit de Can.yij~- 
boom gtsneden balkons. Bet was ook in Teror dat de Madonna in 1481 
mp 8 september in de kroon van een pijnboom verscheen. 
Wat wij wel in pijnboombossen zagen was baardmos, wat op zeer zui- 
vere lucht wj jst. 

Bamboe, --- 
Bamboe kan men over het gehele eiland wel aantreffen. De bamboe- 
planten, behorende tot de grassen, staan in z,g,stoelen dicht opeen. 
De halmen, bamboestokken doen dienst bij de tomatenteelt, 
Het bovenstaande is maar een gree.p uit de rijkc flora van de Can, 
eilanden. Wie in een korte tijd wil zisn wat de eilanden aan planten 
bieden, die kan naar de botanische tuin in Tensrife gaan, Hier zijn 
1500 plantesoorten te bewonderen:5OO van de Can, eilanden, 600 uit 
het Middellandse zeegebied en 400 uit "de gematigde zones daarbuitcn, 

* 



Tenslotte nog iets over de fauna, 

De naam Canarias komt waarschijnlijk van Canis=hond,Vroeger moet 
hier een groot soort wilde hond hebben geleefd* Op de Plaza de 
Santa dna staan voor de kerk gedenktekens van deze honden, 
OvexBgens trof ik honden aan een ketting, zonder eten, zonder 
water, broodmager aan. Nog nooit had ik zulke geraamten van dieren 
gezien. Zo'n arm dier at in een oogwenk een rol biscuits op, die 
ik gelukkig op één van mijn omzwervingen bi-j me had. 
De mentaliteit t.o.v. dieren is nog steeds erbarmelijk in zuide- 
lijke streken, 
Van de vogelsoorten moet natuurlijk de kanarie, waarvan de kooi- 
vogel afstammeling is, worden genoemd. Hij is grijzer dan de be- 
kende gele kanarie. 
Boeiend was het geluid van de hop ergens bij de barranco de Morgan. 
Te zien kregen we hem niet. 
Naast de ezel is ook sporadisch de kametl er het lastdier. 
Reptielen ontbreken op de Canarische eilanden, 

Twee weken op Gran Canaria bieden de mogelijkheid vrij veel natuur- 
historisch en cultuurhistorisch interessante zaken te bekijken, en 
intussen van het heerlijke klimaat te genieten. 
Een boek van Van Goor en ZonenrT'Reisgids voor de Canarische eilan- 
denqP verschaft kort en duidelijk informatie. 
Bij Architectura en Natura kan men een b~ckje'~~flanzen der Kana- 
rische Inseln'' aanschaff en, 
Op Gran Canaria zijn goede Mapa Turistico te koop. 
"Gran Canaria, guide en memoriesTs is ter plaatse te koop, maar 
biedt meer plaatjes van bruingebakken Europuanen, dan dat het erg 
veel informatie geeft. o 
Over dat bruinbakken, Gran Can%ia ligt op ongeveer 28 NqBo9 de 
poolster staat veel lager en de zon veel hoger dan bij ons. De 
lichtsterkte is 30% meer. Dat had die Amsterdamme:, die in een 
dag bruin wilde zijn niet in ds gaten. Hij wist een perfect middel 
om een verbrande huid wat minder pijnlijk te maken~bestrijken met 
een papje van aardappelmeel. In de kashba zocht hij alle vakken j 

af, gcen aardappelmeel. Tenslotte vroeg hij dan maar om I9Melo de 
patatosl', Die winkelbediende weet nu nog niet wak die man wilde. 
Een woordenbockje is toch zo gek ook niet. 

Jan van Zelleni, Dellendwarsweg 5, Epe. Te1.3769. 




