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VOORLOPIGE VERHUIZING
NAAR BASISSCHOOL TRIANGEL
PER 1 JANUARI 2006
Lezingen, cursussen en andere
bijeenkomsten van bestuur en/of
leden van de Kringloop zullen
voortaan plaats vinden in Basisschool Triangel in Linne. Hier
wordt dus ook al de jaarvergadering gehouden op vrijdag 27
januari en uiteraard ook de aansluitende lezing over Madagascar.
Basisschool Triangel ligt centraal
in het dorp Linne aan de Linnerhof, nummer 36, een zijstraat van
de Hertestraat en is goed bereikbaar.
De slechte onderhoudstoestand
van de bovenverdieping van het
pand Kloosterhof en de steeds
terugkerende problemen met
verwarming en stroomvoorziening enerzijds en de ongewisse toekomst van dit gebouw
anderzijds hebben het bestuur in
haar bestuursvergadering van
maandag 19 december tot dit
besluit gebracht. Het bestuur is
daarbij tot de conclusie gekomen,
dat voortzetting van onze binnenactiviteiten in een ruimte met een
dergelijke deplorabele onderhoudstoestand voor onze leden
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(waaronder diverse ouderen) niet
meer zinvol is.
Voorlopig hebben wij onderdak
gevonden in de centrale ruimte
van Basisschool Triangel, waar
we genoemde beperkingen in
ieder geval niet aantreffen. Het
bestuur tilt er namelijk zwaar aan,
dat haar leden bij lezingen en
dergelijke op een adequate wijze
ontvangen en gehuisvest kunnen
worden.
De verhuizing heeft reeds plaatsgehad tijdens de Kerstvakantie,
van overlast tijdens de eerste
lezingen zal dus nauwelijks of
geen sprake zijn. Mochten er
desondanks nog bepaalde zaken
te melden dan zullen we dat doen
tijdens de jaarvergadering op 27
januari. Wij hopen u daarbij in
ieder geval te mogen begroeten.
Bestuur landschapsvereniging
De Kringloop

u

JAARVERGADERING
LANDSCHAPSVERENIGING DE KRINGLOOP
AANSLUITEND LEZING
OVER MADAGASKAR OP VRIJDAG 27 JANUARI

Op vrijdag 27 januari houdt
Landschapsvereniging De Kringloop de jaarvergadering voor
leden in Basisschool Triangel,
Linnerhof 36 te Linne.
In verband met het hoofdprogramma van deze avond, de
lezing over Madagaskar, start de
jaarvergadering om 19.15 uur.
Agenda jaarvergadering
1. Opening en eventuele
mededelingen door de
voorzitter, de heer J. Hermans
2. Verhuizing Kringloop, nadere
toelichting
3. Jaarverslag over 2005 door de
secretaris, de heer J. van der
Vorst
4. Financieel verslag over 2005
door de penningmeester, de
heer L. Baars.
5. Verslag van de kascontrole-

commissie en aansluitend
verkiezing nieuw lid
kascontrolecommissie
6. Bestuur. Dit jaar zijn aftredend
als bestuursleden de secretaris, de heer J. van der Vorst,
de voorzitter, de heer
J. Hermans en Mevr. A.
Homburg, lid van ons bestuur.
Alle bestuursleden zijn herkiesbaar voor een nieuwe periode.
Het voorstel is om deze
bestuursleden te herbenoemen.
7. Activiteitenprogramma 2006 en
het aanbod van cursussen
voor het jaar 2006.
8. Rondvraag (indien de tijd dit
nog toelaat, in verband met de
lezing).
Sluiting jaarvergadering.
Om 20.00 uur start de lezing
over Madagaskar. De dialezing
wordt verzorgd door de heer
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J. Hermans. De pauze wordt
rond 21.00 uur gepland. De lezing
is eveneens toegankelijk voor
niet-leden van de Kringloop. Voor
meer informatie over de lezing

verwijzen wij U naar pagina 4 van
dit nummer.
Het Bestuur
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OP ONTDEKKING DOOR HET LAND
VAN BABAKOTO
Lezing over een natuurtocht door Madagaskar
op VRIJDAG 27 JANUARI

De titel van deze lezing is een
reisverslag in woord en beeld dat
de heer J.Hermans op vrijdag 27
januari voor leden van Landschapsvereniging De Kringloop
en andere geïnteresseerden zal
houden. De lezing vindt plaats in
de centrale ruimte van Basisschool Triangel, Linnerhof 36 te
Linne; ze begint om 20.00 uur en
zal ongeveer duren tot 22.30 uur.
Beginnend in de hoofdstad reizen
we eerst naar de regenwouden in
het oosten, vervolgens in zuidwestelijke richting naar het
mysterieuze stekelwoud, om te
eindigen in het noorden van het
eiland.
In de volgende paginas is de
spreker aan het woord om U een
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indruk te geven wat U te wachten
staat.
Wij hopen op een grote opkomst.
Het Bestuur

u

MADAGASKAR
door J. Hermans

Madagaskar wordt ook wel Het
Rode Eiland genoemd. De
uitdrukking verwijst naar de
roodbruine aarde, die overal fel
afsteekt tegen het tropisch
groen. Van rode aarde maken de
Malagassiërs felrode huisjes, die
kris kras door het land lijken te
zijn gestrooid.
Madagaskar is vanwege zijn
volstrekt unieke flora en fauna het
troetelkind van de natuur/
beschermers en ecotoeristen.
Het overgrote deel van de naar
schatting tienduizend planten/
soorten, en de meerderheid van
de diersoorten, komt alleen op
Madagaskar voor en nergens
anders!! De bergketen, die over
de gehele lengte van het eiland
loopt, zorgt voor zeer uiteen/

lopende klimaattypes. Daardoor
kent iedere zijde van het eiland
een ander soort begroeiing,
variërend van een dorre, bizarre,
stekelwoestijn in het zuiden en
westen tot tropisch regenwoud
aan de oostkust.
Minstens zo kleurrijk en foto/
geniek als de natuur is de
Malagassische bevolking, een
wonderlijke mix van Aziatische,
Arabische en Afrikaanse in/
vloeden met een vleugje Europa.
Maar hoe kleurrijk ook, van
vreedzaam samenleven is geen
sprake. De achttien herkenbare
etnische groepen, ontstaan in het
verleden dat gekenmerkt wordt
door onderlinge oorlogen en
confederaties, hechten sterk aan
het behoud van de eigen cultuur.
Het meest dominant zijn sinds de
achttiende eeuw de Merina,
hetgeen mensen van de hoog/
vlakte betekent, het centrale deel
van het eiland. Zij zijn de afstam/
melingen van IndonesischMaleisische immigranten. De
spanningen tussen hen en de
Côtiers, de kustbewoners, lopen
nog regelmatig hoog op.
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Voor buitenlandse bezoekers zijn
vooral de gevolgen van die
aanhoudende twisten zichtbaar:
het eiland is schrijnend arm. De
Malagassiërs vormen een van de
armste volkeren ter wereld. De
broeierige spanning tussen
rassen en klassen blokkeren
vrijwel alle vooruitgang. De
Côtiers, die in de meerderheid
zijn, zullen nooit een Merina tot
president kiezen. Maar die nietMerina president krijgt vervolgens in de hoofdstad niets voor
elkaar door de tegenwerking van
het ambtenarencorps, overwegend Merina. Beleid wordt wel
geformuleerd, maar zelden uitgevoerd. En dus werkt er weinig op
het eiland.
Dit alles lijkt een uitzichtloze
situatie, maar daar komt langzaam toch verandering in. De
huidige president probeert door
privatisering het investeringsklimaat voor buitenlandse bedrijven te stimuleren.
De meeste buitenlandse
investeerders zijn geïnteresseerd
in de toeristenindustrie. Dit is een
cruciale sector voor Madagaskar,
gebaseerd op de unieke flora en
fauna. Het probleem is echter dat
Madagaskars belangrijkste internationale troef in een alarmerend
tempo aan het verdwijnen is. Het
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platbranden ten behoeve van de
landbouw bedreigt de laatste
stukken regenwoud.
Gewetenloze handelaren
smokkelen exotische dieren en
planten in grote hoeveelheden
het land uit, gebruikmakend van
de wetteloosheid en corruptie die
hoogtij vieren.
Madagaskar ligt 400 kilometer
van Afrikas oostkust, langs het
kanaal van Mozambique. Het is
op vier na grootste eiland ter
wereld. De oppervlakte van
Madagaskar is zo groot als
Frankrijk en België samen! De
grootste afstand noord-zuid
bedraagt 1.580 km, de grootste
afstand oost-west 579 km. De
hoofdstad is Antananarivo,
meestal Tana genoemd. Sinds 26
juni 1960 is het land als
voormalige Franse kolonie
onafhankelijk geworden. De
belangrijkste talen die worden
gesproken zijn Malagassisch,
Frans en Howa. Het merendeel
van de bevolking (ongeveer 75%)
leeft van de landbouw.
Ontstaan
Madagaskar ligt bijna geheel in
de tropische zone. Door de
enorme lengte van het eiland
vindt men in dit land een

geweldige verscheidenheid aan
klimaten en vegetatiezones. Van
altijd groene tropische regenwouden tot halfwoestijnen.
Vandaar dat onderzoekers en
wetenschappers La Grande Île,
zoals Madagaskar vaak liefdevol
wordt aangeduid, ook wel
spreken van een eigen Microwerelddeel.
Op welke wijze is nu dit miniatuurwerelddeel ontstaan? Lange
tijd werd over diverse verschillende theorieën gediscussieerd.
Tegenwoordig gaat men ervan uit
dat Madagaskar bij het ontstaan
van de grote continenten als een
soort splinter is overgebleven.
Oorspronkelijk waren de huidige
continentale schollen verenigd
tot een soort oercontinent:
Pangaea. Dit oercontinent brak
uiteen in diverse schollen, die uit
elkaar dreven, een proces dat
nog steeds voortgaat. Tijdens het
eerste stadium van uit elkaar
breken ontstonden aanvankelijk
twee grote landmassas: Gondwanaland (Zuid-Amerika, Antarctica, Afrika, Indië en Australië) en
Laurazië (Europa, Noord-Amerika
en Azië).
Voor meer dan 250 miljoen jaar
geleden begon Gondwanaland in
kleinere delen uit elkaar te breken
en de huidige bekende wereld-

De Indri

delen ontstonden. Reeds betrekkelijk vroeg, ongeveer 165 miljoen jaar geleden, splitste
Madagaskar zich af van het
Afrikaanse continent. Sinds die
tijd ontwikkelde zich op dit eiland
in een eigen evolutie tempo een
uiterst gevarieerde, unieke
planten- en dierenwereld.
De kern van het eiland wordt
gevormd door een imposant, zeer
oud gebergte, dat gedeeltelijk uit
graniet bestaat. Door
bodembewegingen werd dit
fundament eenzijdig omhoog
getild, waardoor de westoostelijke asymmetrische vorm
van Madagaskar ontstond.
De talrijk aanwezige hoogvlakten,
maar ook de diverse heuvel- en
bergstreken, zijn ontstaan door
verzakkingen. De centraal
gelegen hoogvlakte bestaat in
feite uit drie verschillende
niveaus. Een verdere verrijking
van het landschap vond in het
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Tertiair en Kwartair plaats door
vulkanische activiteit. Zo
ontstonden de hoogste
gebergtegordels zoals het
Tsaratanana-massief met als
hoogste top de 2.876 m hoge
berg in het Ankaratra massief.
Sterk vereenvoudigd bestaat het
klimaat in Madagaskar uit vier
verschillende klimaatzones:
]De oostkust heeft een typisch
tropisch klimaat, waar de zuidoostpassaat zorgt voor voldoende
neerslag. Deze oostelijke klimaatzone reikt praktisch tot het
noordelijk deel van het eiland.
De tweede klimaatzone wordt
gevormd door de hoogvlakte met
duidelijk geringere neerslaghoeveelheden. De gemiddelde
jaartemperatuur bedraagt in
Antananarivo ongeveer 18,5 C
met verschillen van gemiddeld
7,5 C.
De westelijke klimaatzone strekt
zich uit van de noordelijke eilandpunt tot diep in het zuidwesten.
Ze kenmerkt zich door hoge
temperaturen en een scherp
begrensde regentijd. In het
noorden bedraagt het neerslaggemiddelde ongeveer 1500 mm
per jaar, terwijl in het zuiden dit
nog maar 500 mm bedraagt. De
gemiddelde jaartemperatuur
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bedraagt 24,6 C.
De laatste klimaatzone ligt in het
zuiden, waar slechts 300 tot 800
mm neerslag valt per jaar. De
temperatuur ligt rond een jaargemiddelde van 23 C.
De dierenwereld
Zoals reeds in het hoofdstukje
over het ontstaan aangeduid, ging
de evolutie op Madagaskar haar
eigen weg. Dit werd onder andere
begunstigd doordat de geïsoleerde ligging van Madagaskar
voorkwam dat soorten van andere
werelddelen gemakkelijk konden
toestromen, dan wel dat het
eiland praktisch onbereikbaar
bleek.
Het daarom niet verwonderlijk dat
zowel fauna als flora op dit eiland
uniek zijn. Madagaskar is wellicht
als land de enige regio op de
wereld met het hoogste aantal
endemische (alleen hier
voorkomende) dier- en
plantensoorten. Zo is 64% van de
vogels, 95-99% van de reptielen
en praktisch 100% van de
amfibieën en zoogdieren op dit
eiland endemisch. Uiteraard zijn
de later door de mens ingevoerde
dieren niet meegeteld. Op grond
van dit gegeven wordt
Madagaskar van de IUCN als

regio met een megadiversiteit
aan levensvormen in de hoogste
categorie van te beschermen
delen in de wereld ingeschaald.
De dieren en planten hebben zich
in de loop van de tijd voortreffelijk
aangepast aan de diverse
klimaatzones. Er ontstonden
unieke levensgemeenschappen,
op grond waarvan biologen
Madagaskar als een eigen dieren plantengeografische regio
hebben ingedeeld.
Tegenwoordig zijn van Het Rode
Eiland ongeveer 300 soorten
amfibieën, 350 reptielen, circa
200 vogels en meer dan 100
verschillende zoogdieren beschreven. Over de ongewervelden valt helemaal niets te
zeggen. De hiervoor genoemde
aantalschattingen zijn bij benadering, omdat diverse regios nog
onvolledig onderzocht zijn.
Zoogdieren
De oervormen van de huidige
zoogdieren waren vertegenwoordigers van verschillende
zoogdiergroepen: primitieve
insecteneters (tenreks), primaten
(lemuren), roofdieren (civetkatten), vleermuizen. Dankzij het
ontbreken van concurrerende
soorten konden de verschillende
groepen zoogdieren een

ongekende soortenrijkdom aan
vormen en soorten ontwikkelen.
Door hun isolement konden al
deze soorten blijven bestaan tot
in onze tijd. Op alle andere
werelddelen moesten de
oorspronkelijke vormen verdwijnen door moderne zich ontwikkelende vormen. Zo moesten de
indertijd wijd verbreide lemuren
overal verdwijnen door de
opkomst van de apen, behalve op
Madagaskar
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Op Madagaskar ontbreken de
grote Afrikaanse zoogdieren zoals
leeuwen, olifanten of antilopen.
De bekendste zoogdiergroep zijn
de lemuren. In de loop van de
evolutie hebben de lemuren prak/
tische alle biotopen van regen/
woud tot stekelwoud bezet. In de
regel zijn lemuren alleseters, die
zich met vruchten, bloemen,
knoppen, nectar en insecten
voeden. Slechts weinig soorten
zoals de bamboelemuren hebben
zich gespecialiseerd op een soort
voedsel: bamboe. Tegenwoordig
zijn 29 soorten lemuren van
Madagaskar bekend.
Vogels
Op Madagaskar komen meer dan
250 soorten vogels voor, waaronder 197 op het eiland broedende soorten. Het bijzondere
aan de vogelwereld is dat ongeveer 60% van de bekende
soorten op Madagaskar (en de
Komoren) tot de endemen
behoort.
Zo zijn er enkele vogelfamilies die
alleen hier voorkomen, onder
andere de vangas en de steltrallen.
Reptielen en amfibieën
Geen andere groep dieren heeft
op Madagaskar de laatste
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tientallen jaren zoveel nieuwe
ontdekkingen laten zien als de
herpetofauna. Een aantal
reptielgroepen komen op
Madagaskar niet voor. Echte
gifslangen, zoals adders of
cobras, komen er niet voor.
Opmerkelijk genoeg ontbreken
ook salamanders en padden
volledig.
Tot de meest opmerkelijke
reptielen behoren de hagedissen.
Praktisch overal op het eiland
vindt men de overdag actieve
geckos van het geslacht
Phelsuma. Het zijn over het algemeen felgroen gekleurde dieren.
Tot de bizarste vormen behoren
de voortreffelijk gecamoufleerde
platstaartgeckos.
De bekendste soorten hagedissen van Madagaskar zijn ongetwijfeld de kameleons. Overal van
regenwoud tot in de droge doornbossen kan men kameleons
ontmoeten. Kameleons spelen
ook in de mythologie van de
inheemse volkeren een grote rol.
Meer dan de helft van alle kame-

leonsoorten op de wereld komen
op Madagaskar voor!
Ongewervelden
Ook deze groep is op Madagaskar extreem soorten en vormenrijk. We volstaan hier met het
noemen van enkele sprekende
voorbeelden.
Op Madagaskar zijn ongeveer
20.000 keversoorten beschreven.
Een van de spectaculairste is de

giraffenhalskever. De mannetjes
van deze soort hebben een
opvallend langgerekte hals. Ze
leven van de bladeren van
Dichaetanthera cordifolia, een
boomsoort waarvan ze de
bladeren oprollen, waarin de
wijfjes de eieren afzetten. Van de
300 vlindersoorten is de
komeetstaart wel een van de
grootste.
Onder de spinnen behoort het
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reusachtige vangnet van de
Madagaskarwielwebspin
(Nephila) tot een imposant
bouwwerk, waarbij deze webben
zelfs kleine beken tot vijf meter
breed, kunnen overspannen.
Plantenwereld
Men schat dat ongeveer 80% van
alle planten op Madagaskar endemisch zijn. Rond 10.000 soorten
bloemplanten zijn bekend. Op
Madagaskar komen bijvoorbeeld
meer orchideeën voor dan op het
hele Afrikaanse continent. Indien
men een overzicht wil verkrijgen
van de vegetatie van Madagaskar,
is dit het beste mogelijk in
samenhang met de klimaatzones.
De eerste zone omvat het
noordelijke deel van het eiland,
800 m boven zeeniveau. De
natuurlijke vegetatie bestaat hier
uit droog sclerofiel bos met
weinig onderhout. Ook komt hier
de palmsavanne voor.
Het indrukwekkendst zijn de
baobabs of apenbroodbomen
(Adansonia) van Madagaskar.
Deze majestueuze reuzen met
hun plompe, flesvormige stamomvang en de verhoudingsgewijs
Kleine kroon komen overal in de
droge bossen en savannen voor.
Op de wereld komen acht
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soorten baobabs voor, waarvan er
één op het Afrikaanse continent
verblijft en de overige zeven
soorten alleen op Madagaskar.
De meest bijzondere vegetatie
wordt gevormd door het stekelwoud aan de west en zuidwestkust. Het stekelwoud bestaat uit
flora-elementen van twee
plantenfamilies: de Wolfsmelkfamilie en de endemische familie
der Didieraceae. Deze planten-

families vormen tot meer dan 3 m
hoge bomen. De Didieraceae
lijken op cactusachtige vormen,
waarvan de gedoornde takken
zich tot 15 m hoog in de lucht
uitstrekken. Naast deze families
komen in de droge gebieden ook
vertegenwoordigers uit de aloefamilie voor. Apart zijn ook de
zogenaamde dwergflessenbomen (Pachypodium) met hun
merkwaardige silhouetten.
De grootste rijkdom aan plantensoorten vindt men uiteraard in het
regenwoud. Een van de opvallendste bomen is de Boom der
Reizenden (Ravanala madagascariensis), de nationale boom van
Madagaskar.

noorden om kennis te maken met
Montagne dAmbre en het unieke
droge bos van Ankarana. Onze
ontdekkingstocht wordt
afgesloten op het eiland Nosy Be.
Uiteraard krijgt U een veelvoud te
zien aan prachtige planten, dieren
en landschappen. Natuurlijk
wordt ook de bevolking niet
vergeten.
Wie wil weten wie Babakoto is,
die moet op vrijdag 27 januari
komen luisteren en kijken. Dat
houden we nog even geheim

Reisroute
De tocht begint in de hoofdstad
waarna we eerst oostwaarts
reizen naar de laatste regenwouden. Hier bezoeken we de
het regenwoud van Perinet en
Ranomafana. Daarna gaat de reis
zuidwaarts naar het relatief onbe/
kende reservaat Andringita. Via
het grote park Isalo verplaatsen
we ons in zuidwestelijke richting
om ten noorden van Toliara, het
stekelwoud met veel baobabs te
bezoeken.
Tenslotte vliegen we naar het

u
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JAARPROGRAMMA 2006 LANDSCHA

Vrijdag 27 januari
Na de jaarvergadering houdt de
heer J. Hermans een lezing over
het landschap, flora en fauna van
Madagaskar.

Zondag 21 mei
Ochtendexcursie naar de Tuspeel
ten noorden van Heel. Alleen
voor leden!!

Vrijdag 17 februari
Lezing door Mevrouw A. van
Diepenbeek over diersporen.

Vrijdag 24 maart
Lezing door de heer B. van
Noorden over de vogels in de
provincie Limburg.

Zaterdag 17 juni
Eendaagse busexcursie naar de
Eifel. Begin 2006 zal een definitief
programma in Observatie worden
gepresenteerd. Alleen voor
leden!!
Zondag 30 april
Op Koninginnedag gaan we s
ochtends op excursie naar het
natuurgebied Grasbroek bij
Limbricht.
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CHAPSVERENIGING DE KRINGLOOP

Woensdag 30 augustus
Avondexcursie naar de
Isabellagreend, een schiereiland
tussen de Maas en een grote
grindplas, te Merum.

Vrijdag
15 december
Dialezing door
de heer
J. Hermans over
de Eifel.

Dinsdag 26 december
Kerstwandeling in een MiddenLimburgs natuurgebied.

Zondag 24 september
Middagexcursie naar het
natuurontwikkelingsgebied
Haeselaarsbroek bij Echt.

Zondag 29 oktober
Herfstexcursie in de middag naar
landgoed Rozendaal te Montfort.

Vrijdag 24 november
Lezing door de heer M.Wiers over
de bokkenrijders, een grote
bende dieven en rovers uit de 18e
eeuw.

De avondactiviteiten zijn in
Basisschool Triangel (centrale
ruimte), Linnerhof 36 te Linne,
tenzij anders in Observatie
vermeld. Voor de vertrekpunten
en tijdstippen van de excursies
raadplege men Observatie of de
plaatselijke week- en dagbladen.
Wij wijzen U erop dat deelname
aan onze excursies geschiedt op
eigen risico!!
Informatie over de cursussen in
2006 is te zijner tijd te vinden in
Observatie.

u
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STILLE GETUIGEN
Lezing over Diersporen op vrijdag 17 februari
door J. Hermans
Op vrijdag 17 februari is mevrouw Annemarie van Diepenbeek bij ons te gast. Zij is in den
lande een bekende natuurgids,
die zich vooral bezig houdt met
zoogdieren, reptielen en amfibieen en hun sporen. Bovendien
is zij auteur, respectievelijk coauteur, van enkele veel gebruikte
veldboeken zoals de Veldgids
diersporen en Zoogdieren van
West-Europa.
Reeds eerder, inmiddels meer
dan tien jaar geleden, was zij bij
ons te gast en hield zij een zeer
boeiende en geslaagde lezing.
Een reden te meer om haar weer
eens terug te vragen.
De lezing begint om 20.00 uur en
vindt plaats in de centrale ruimte
van Basisschool Triangel,
Linnerhof 36 te Linne.
Over de titel van haar lezing Stille
Getuigen schrijft ze het volgende
Een passerend konijn, een in de
boom vluchtend eekhoorntje, een
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ons op veilige afstand beloerende
ekster: zulk soort dieren wil ons
pad nog wel eens kruisen tijdens
een boswandeling op de zondagmorgen. Een enkele keer hebben
we zelfs het geluk, een ree op
haar voedseltocht te verrassen.

Maar er speelt zich heel wat méér
af in het bos, op de akker en
langs de plattelandsweg, zonder
dat we daar als alledaags wandelaar ook maar enige weet van
hebben. Zelfs in ons eigen achtertuintje en in het stadspark voltrekken zich in de schemering en
onder nachtelijke sterren-hemel
miniatuurdramas, stoeipartijen en
feestmaaltijden, waaraan wij
mensen part noch deel hebben.

Toch zijn er allerlei zichtbare
tekenen, die erop wijzen, dat
dergelijke kleine gebeurtenissen
in de dierenwereld hebben
plaatsgevonden. Deze tekenen
noemen we diersporen. Sporen,
die ons de eerdere aanwezigheid
verraden van veelal schuwe
diersoorten, die vooral s nachts
actief zijn. Ze vertellen ons soms
iets over gedrag, voedselkeuze,
leeftijd, territoriumgrenzen of
natuurlijke vijanden.
Onder diersporen verstaan we
behalve voetafdrukken (prenten)
ook uitwerpselen, vraatsporen,
maaltijd- en prooiresten, nestmateriaal, holen en nesten, loop-

paadjes, haren, afgeworpen
geweistangen, enzovoort.
Soms zijn deze sporen opvallend
en hebben de dieren hun aanwezigheid ermee kenbaar willen
maken aan soortgenoten; meestal zijn ze echter onopvallend,
maar daarom niet minder
interessant. Moeder Natuur loopt
niet te koop met haar geheimen,
maar ze geeft ze wel prijs aan de
oplettende wandelaar in de vorm
van diersporen. Diersporen in een
verscheidenheid, die bijna
grenzeloos is.

De diaserie die zal worden getoond leidt U aan de hand van
een aantal voorbeelden in het
leren zien van zulke sporen en in
het reconstrueren van de gebeurtenissen, waarvan de stille
getuigen aan uw voeten liggen.
Beste Kringlopers reserveer deze
avond voor een bijzondere gastspreekster met een uitdagend
thema uit de natuur. U zult er
beslist geen spijt van krijgen.

u
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VARIA-AVOND 2005- DEEL 1
door Leo Koster

In principe hebben zich 12 personen aangemeld voor deze
unieke avond op 25 november
2005, doch omdat de 12 onderwerpen door o.a. het enthousiasme wat uitliepen, besluit onze
voorzitter de heer Jan Hermans
zijn bijdrage Nachtvlinders in de
Brenne naar een ander tijdstip
door te schuiven. Doch voor Jan
heb ik wel Lei Hulsbosch
opgevoerd omdat hij de onderwerpen op een fantastische en
deskundige manier aan ons heeft
voorgeschoteld. Het is de eerste
keer in het bestaan van De
Kringloop dat een dergelijke
avond plaatsvindt. Ons lokaal in
Kloosterhof zit rond 20.00 uur
gezellig vol, als het weer geen
spelbreker geweest zou zijn
(weeralarm i.v.m.forse sneeuwval, harde wind en gladheid),
hadden er zeker stoelen bijgeplaatst moeten worden. Mijn uitgebreide aantekeningen worden
hieronder in sterk verkorte vorm
weergegeven. Deze avond door
leden voor leden wordt geopend
door de dames Annie Op het Veld
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en Marianne Dubois. Zij verbleven
met hun mannen in 2004 ongeveer 4 weken in Nicaragua. Zij
laten ons een ± 20 minuten
durende Impressie van een
geweldige vakantie in Costa Rica
zien. De beelden worden
begeleid met prachtige muziek,
de dames zingen en deinen mee.
Tegen de berghellingen zijn koffieplantages gesitueerd, in de buurt
van het mangrovebos zien we het
spoor van een schildpad die
eieren onder het zand heeft
verborgen. Prachtige opnamen
van vlinders en gifkikkers
passeren de revue. Ik wist niet
dat de bloem van een bananenplant zo prachtig is. De blauwe
leguaan, de twee-tenige en de
drie-tenige luiaard en de
neusbeer
.met zijn vrouwtje
en de jonkies hebben niet alleen
zij gezien maar nu wij ook. In de
stad Leon wordt de kathedraal
met imposante klok bezocht, op
de markt liggen kleurige groenten
en fruit tentoongesteld. Kokende
vulkanen, opstijgende zwaveldampen, prachtige luchten, zeer

indrukwekkend. Ze
hebben
zelfs nog
voor Tarzan
gespeeld.
Aan een
lang maar sterk touw slingeren zij
zich door het woud, je moet maar
durven. Prachtig kleurige kolibries
die stilstaan in de lucht om te
drinken. Vlinders als blue
morphos en diverse
vlindercocons hebben zij op de
gevoelige plaat vastgelegd. Annie
en Marianne hebben met glans
de spits afgebeten.
Het tweede onderwerp zijn twee
bijdragen van Anne-Marie en Rob
Bömer. De eerste bijdrage is een
± 10 minuten durende film over
het leven van slakken, met name
de grote aardslak ook wel
tijgerslak genoemd. Ze hebben
de film Slakkenliefde-Slakkenwals genoemd. Op een mooie
zomeravond ziet Rob niet één
maar twee naaktslakken tegen
een schutting omhoog kruipen.
Gevoelsmatig denkt Rob dat die
twee wat gaan uitspoken, de
filmcamera dus in de aanslag.
Eerst kringelen ze wat om elkaar,
ze creëren als het ware een hartvorm c.q. een ronding. Door
middel van een stevige slijmdraad

blijven ze aan de schutting
hangen. Uit de zijkant van de kop
komt op een gegeven moment
een wormvormig aanhangsel te
voorschijn, het uiteinde van dit
aanhangsel is enigszins bolvormig, dit is het geslachtsorgaan.
Beide
slakken
en met
hun uitstulpingen
strengelen ineen. Het lijkt wel iets
op paaldansen. Het is een echt
slijmerig samenzijn, waarbij veel
vocht verloren gaat, sporen
blijven op de schutting achter
Deze slakken zijn hermafrodiet
d.w.z. mannelijk en vrouwelijk in
één individu verenigd. Bij een
copulatie kunnen de partners
sperma uitwisselen. Bij de
slakken met aan de kop twee
paar tentakels bevinden de ogen
zich aan de uiteinden van het
bovenste paar, dat langer is dan
het onderste. Op een gegeven
moment wordt opkloppend
schuim gefabriceerd. Onder de
ogen van Anne-Marie en Rob
bedrijven twee tijgerslakken
tegen een witkleurige, houten
schutting de liefde. De korte film
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eindigt met de mededeling Dan
rest nog één handeling, het
opruimen van de sporen. Hun
tweede bijdrage betreft een film
over het leven in eigen tuin, de
titel De natuur op je bordje.
Belevenissen van ongeveer 1 jaar
worden in deze korte geluidsfilm
weergegeven. Een kat miauwt als
een wesp voorbij vliegt, een
andere wesp heeft een lekker
hapje ontdekt en na wat gebijt
wordt het hapklare brokje
vliegend vervoerd. In een
keramische schaal moet wat
lekkers verstopt zijn want een
groenling (man) en het vrouwtje
van de vink hebben beide
interesse.
Datzelfde geldt
voor een
gevuld voedernetje waarvoor
een eekhoorn
en pimpelmees belangstelling
hebben. Een prachtige
detailopname van de
toverhazelaar alsmede de
bloesem van de kers. Hun tuin
moet rust uitstralen want zowel
konijn, fazant als grote bonte
specht hebben het er naar hun
zin. Vertraagde opnames van de
heggenmus worden zelfs
getoond. In een merelnest zit een
pas uitgekomen jong tussen twee
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onbevruchte eieren. Een vijver in
de tuin trekt ook allerlei
bezoekers aan zoals een
startklare glazenmaker (libel) en
parende en eiafzettende juffers
(libellen), die even later
opgegeten worden door een
groene kikker. Een sterk
behaarde rups met gele haren is
naar mijn mening de rups van de
meriansborstel. Een egel wil het
uurrecord over de 100 meter
verbeteren, een prachtig gezicht
zon stekelig beest op
betrekkelijk hoge poten. Een
groene sprinkhaan met een
korte, gebogen legboor is
volgens mij de struiksprinkhaan.
Vliegende mieren gaan massaal
op bruiloftsvlucht. Als het donker
wordt zendt de glimworm licht
uit vanuit de onderzijde van het
achterlichaam, maar dan gaat het
licht echt uit en is deze korte film
ten einde. Prachtige bijdragen
aan deze varia-avond.
De volgende cineast is Piëtro
Cuijpers. Hij zal ons een film
laten zien over de grote bonte
specht, reigers en enkele andere
dieren. Hij
begint met
de laatste
categorie.
Als eerste
wordt een

prachtige pijlstaart = vlinder
(avondrood) getoond, gevolgd
door een wegrennend wild zwijn
waarvan niet alleen de staart
boven de struikheide uitsteekt.
Een knipogende boom-kikker op
een bramenblad, van een andere
boomkikker gaat de keelzak
geweldig snel op en neer. In een
naaldboom zitten diverse
pestvogels gezellig bij elkaar. Op
de grond is een sperwer een
prooi uit elkaar aan het trekken.
De witte ingekapselde ontlasting
van jonge merels wordt door de
ouder volledig ingeslikt. Geef mij
maar een gehaktbal, denk ik dan.
Het mannetje van de gekraagde
roodstaart komt geregeld op
dezelfde uitkijkpost terug. In het
gras zit een jonge kerkuil, een
staartmees is bezig met de
fabricage van een kunstig nest.
Piëtro heeft een tijdje de grote
bonte specht gevolgd. In een
boom is de nestholte uitgekapt,
vrouwtje eruit, het mannetje naar
binnen. Tijdens de vertoning
geeft Piëtro relevante informatie
over deze mooie specht, het
legsel, de jongen. In een mand
vol walnoten doet een jonge
grote bonte specht (geheel rode
kruin) zich tegoed aan de lekkernij
van deze noot. De grote bonte
specht vliegt steeds met een

walnoot naar dezelfde plek waar
de noot gekraakt wordt. De
blauwe reigerkolonie uit Osen
krijgt ook even de aandacht. Er
wordt volop nestmateriaal
aangevoerd terwijl we de roffel
van de grote bonte specht
alsmede de lach van de groene
specht horen. Piëtro heeft 40
nesten geteld, voornamelijk in
wilgen. Woningnood is hier ook
hoog, buren hebben is prachtig
maar wel een beetje uit de buurt,
het pikgedrag is dan te verklaren.
De volgende die zich voor deze
avond heeft opgegeven is onze
jongste deelnemer, het is Harm
Hannen. Hij gaat ons iets
vertellen over fossielen en met
name zee-egels. Vaak is hij
samen met zijn vader John te
vinden in een Belgische groeve.
Wat is een fossiel? Dat is een
versteend overblijfsel van plant,
dier of een afdruk ervan in
gesteente. Fossiel komt van het
Latijnse fossilis, van fossa =
uitgraven. Door middel van
plaatjes toont hij diverse zeeegels en de typische kenmerken
ervan. Delen ervan zijn onder
meer: kauwapparaat (Lantaarn
van Aristoteles), anus, stekels en
het lichaam. Zee-egels maken
deel uit van de stekelhuidigen
zoals zeesterren, slangsterren en

21

zeekomkommer.
Harm
toont ons
hoe fossielen
worden
schoongemaakt bijvoorbeeld
door het weghalen van overtollige
steen, daarna worden ze
gedetermineerd d.w.z. op naam
brengen. Voor het prepareren
heeft Harm diverse attributen
nodig zoals kwast,
schroevendraaier, vijl, mesje en
tandenborstel. Harm toont ons
enkele dias van zee-egels met
van die fantastische, moeilijke
Latijnse namen. Na het zien van
de beelden en het tonen van
geprepareerde fossielen moet
Harm gedacht hebben hier zitten
potentiële kandidaten tussen en
daarom eindigt hij met op naar
de groeve!. Na de voordracht
van Harm wordt een pauze
gehouden, tijdens deze pauze
heeft Harm het maar druk met
het beantwoorden van vele
vragen en de aanwezigen kunnen
zijn vondsten waaronder
keverslakken bewonderen.
Na de pauze krijgt Scipio van
Lierop het woord. Zijn bijdrage
betreft twee onderwerpen te
weten Franse Pyreneeën en het
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vogeltelgebied in Osen. In de
zomer 2004 is hij samen met Nick
Hulsbosch (die hierna zijn
onderwerp mag toelichten) op
vakantie geweest in de Franse
Pyreneeën. Fantastische en
unieke waarnemingen hebben zij
daar gedaan en wat is het dan
toch mooi dat zij daarvan anderen
ook laten genieten. Via een
schematisch overzicht toont
Scipio hoe hij zijn bijdrage
gestalte wil geven. Bij diverse
fotos geeft Scipio tekst en uitleg.
Hij begint met de Spaanse
koningspage op een vlinderstruik,
van de steenarend heeft hij 21
stuks, van de slangenarend 4
stuks en van de blauwe rotslijster
2 stuks gezien. Verder nog
haviksarend, dwergarend, vale
gier, grauwe klauwier, citroenkanarie en bergfluiter. Hierna
komen de hagedissen en salamanders, achtereenvolgens zien
wij de zand-, muur- en het
vrouwtje van de smaragdhagedis.
De esculaapslang mag ook niet
onvermeld blijven. Van de vlinders
wordt o.a. de adippevlinder, de
bos-, kleine- en duinparelmoervlinder, keizermantel, kleine
boswachter, Spaans dambordje
en Spaanse eikepage getoond.
Van libellen krijgen we de
Iberische beekjuffer en de kleine

tanglibel te zien. Scipio laat ons
een rustig kabbelend riviertje
zien, via een waterval dondert het
water met kracht naar beneden.
Maar na een zware regenval
wordt het riviertje een kolkende
watermassa die in een mum van
tijd bruggetjes onder water laat
verdwijnen. Scipio heeft zich
opgegeven als vogelteller voor de
SOVON (Samenwerkende
Organisaties Vogelonderzoek
Nederland). Want waar komen
vogels voor, gaan ze voor- of
achteruit en waarom. Dergelijke
gegevens zijn van groot belang
voor de bescherming van vogels
en hun milieu. Hij vertelt over de
werkwijze van de telling. Het
gebied in de omgeving van Osen
is zijn werkgebied. De telling (6
keer in een bepaalde periode) van
nest-indicerende waarnemingen
wordt uitgevoerd met een
opnamekaart, soortenkaart en
verwerkingsformulier. Het
resultaat betreft 21 broedende
vogelsoorten, de huiszwaluw met
20 nesten, de putter met 12
territoria en de havik met 1
territorium. In totaal heeft hij 70
vogelsoorten waargenomen.
Enkele hoogtepunten: zwarte
wouw, wespendief, waterpieper
en Engelse gele kwikstaart.
Nicky Hulsbosch heeft in zijn tuin

en directe omgeving vogels,
vlinders en amfibieën gefilmd en
laat ons daarvan meegenieten.
Zijn tweede deel betreft een serie
bijzondere dias. De film is
voorzien van prachtige geluiden.
Vogels (27 stuks) zijn in de
meerderheid, te zien krijgen we
o.a.: zwarte ooievaar, grote
zilverreiger, geoorde fuut,
vrouwtje van de sperwer, ijsvogel,
steenlopers, rosse grutto, een
boerenzwaluw op nest, de
drieteenstrandloper, koereiger,
fantastische opnames van een
parende vink, er wordt zelfs door
het mannetje als het ware
danspasjes gemaakt om het
vrouwtje in de juiste stemming te
brengen, een rode wouw samen
met blauwe kiekendief, baltsende
roodhalsfuten, woudaap en
pestvogel. Van het landkaartje
(vlinder) krijgen we zowel de
voorjaarsvorm (het oranjebruine
vlekkenpatroon overheerst het
meest), als de zomergeneratie
waar meer de zwarte kleur
overheerst. Van de amfibieën zien
we de middelste groene kikker
alsmede de bruine kikker.
Vermeldenswaard is ook een
reebok die deftig door het water
stapt, zijn schaduw spiegelt in het
water. Hierna volgt nog een serie
van 40 schitterende fotos
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waaronder de hop, twee
Europese flamingos, rosse
gruttos, distelvlinder. Iedereen is
aan het genieten van deze
prachtige opnames als plotseling
de swingende Costa Ricaanse
muziek uit de boxen komt. Ik
denk dat de d.j., in dit geval Lei,
bepaalde knoppen niet op de

juiste manier geactiveerd heeft.
Zonder muziek gaan we verder:
kleine zilverreiger, muurhagedis,
geelbuikvuurpad, bosrietzanger
en vier kluten, Nicky eindigt zijn
serie met de schitterende putter.
Dit artikel wordt vervolgd
in Observatie nr. 2

DE KUIFLEEUWERIK
Ik hield van de gekuifde leeuweriken
Ik zag die vogels vroeger vroeg en laat
Ze zaten op de keien van de straat
Om zaadjes uit een paardendrol te pikken
Ze leken vrouwtjesmussen die kordaat
Besloten hadden om zich op te schikken:
Een kuifje op de ronde kop te prikken
Om poep te zoeken in een feestgewaad
De leeuwerik met kuif verliest terrein
Het lijkt de oude, drukke stad te mijden
En niemand weet waar hij zou kunnen zijn
De schaamteloze auto heeft ook dit
Op zn geweten, want er zijn al tijden
Geen paardendrollen meer en dat is shit!
Bron vroege vogels

u
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