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LEZING
“HET BOERENLEVEN BEGIN VORIGE EEUW”

door Thijs Abbenhuis (Haelen)

Vrijdag 25 Januari 2008 om
20.00 uur in de centrale ruimte
van basisschool Triangel,
Linnerhof 36 te Linne.

In mijn lezing wil ik U meenemen
naar het boerenleven zoals het
zich afspeelde in de tijd tussen
1900 en de vijftiger jaren, toen de
paarden verdwenen en de tractor
zijn intrede deed. Mijn hele leven
ben ik gefascineerd geweest van

alles wat zich op de boerderij en
in het veld afspeelde. In mijn
jeugd ging ik al vroeg met mijn
vader mee om bij de boer te
werken. Dít was helpen bij de
oogst, aardappels rapen en fruit
plukken. De beelden voor mijn
lezing maakte ik later op de
boerderij, in het veld en bij legio
demonstraties van een en ander.
Laat ik eens vertellen hoe ik mijn
lezing heb opgebouwd. Ik volg
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hierbij het leven van een jonge
boer vanaf het moment dat hij
zelfstandig wil gaan boeren tot
zijn overlijden. Het eerste
waarvoor hij moest zorgen was
grond en een boerderij. Kon hij dit
niet kopen dan moest hij het
proberen te huren. Een boerderij
kon hij ook zelf bouwen althans
als het een vak-werkboerderij
was. Was dit geregeld dan moest
hij zorgen voor spullen, vee en
zaai- en pootgoed. Onder spullen
hoorden de landbouwwerktuigen
als karren, ploegen, eggen en de
inrichting van huig en stal. Het
vee werd vertegenwoordigd door
paarden, koeien, varkens, kippen
schapen en soms ganzen. Ze
leverden trekkracht, melk, vlees,
eieren,wol en dons en samen
natuurlijk de mest voor het land.
Onder zaai- en pootgoed vielen
granen als rogge, tarwe, haver en
gerst aardappels en voederbieten
en groentezaden voor de
moestuin. Meestal werden er ook
verschillende soorten hoogstam-
fruitbomen in de huiswei aange-
poot. Hierna kon in overleg met
de wederzijdse ouders, de
pastoor en de burgemeester de
trouwdag vastgesteld worden.
Had hij na het feest met zijn bruid
zijn stulpje betrokken, dan was
het alleen nog maar aanpakken

geblazen. Een keur aan werk-
zaamheden kwam dan op hen af.
Het land bewerken, oogsten,
dorsen, graan laten malen en
bakken, melken en slachten met
tevens de verwerking van de
melk en het vlees,en de veestapel
verzorgen waren taken waarmee
al bijna de hele dag gevuld
werden. Voor de boerin kwam
hier nog bij het dagelijkse koken
de was doem de kinderen
verzorgen en de moestuin
onderhouden. Zij had net zo’n
zwaar leven als de boer zelf,
misschien nog wel zwaarder. Voor
dingen die de boer zelf niet kon,
ging hij naar gespecialiseerde
ambachtslieden als de smid,
manden- en klompenmaker,de
kuiper, schrijnwerker en soms ook
de stroopstoker. Haar knippen
werd vaak zelf gedaan maar een
kleermaker had hij wel sporadisch
nodig. Voor ontspanning bleef
meestal slechts de zaterdagavond
en een deel van de zondag over.
Van de zondag werd een groot
deel van de tijd weggesnoept
door geloofsverplichtingen. Naar
de H. Mis, het lof allerlei
vieringen, overal moest hij pre-
sent zijn. De kermis na afloop van
de processie, bij het feest van de
patroonheilige van de kerk, was
echter niet te versmaden. Nog
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wat voorbeelden van ontspanning
wil ik laten zien als
duivenhouden, de schutterij
,carnaval en het typische “Mei-I-
Vare”, het feestelijk binnenhalen
van de laatste graanoogst.
Kortom, alles bekijkend, was het
leven van een boer en boerin
voornamelijk hard werken, een
diep geloof en weinig ont-
spanning. Waren ze kromge-
groeid en versleten dan volgde
onherroepelijk de dood, zoals

gerechtelijk voor iedereen het
geval is. Echter de wereld draait
door. Nieuwe boeren en
boerinnen zullen hun loopbaan
beginnen al is er in de loop van
de tijd wel heel veel veranderd.
Door de mechanisatie is de
benodigde lichamelijke kracht
sterk minder geworden, maar
geestelijk wordt er steeds meer
van hen geëist.

PHEGEA VLINDER
(AMATA PHEGEA - FAMILIE CTENUCHIDAE)

door Toos Derckx

Dagactieve nachtvlinder ook wel
melkdrupje genoemd komt voor
in Limburg op de Beegderheide-
Leudal- De Peel en in N Brabant
Halsteren en Overloon.
Glanzend zwarte blauw-groene
vlinder met 6 witte vlekken op de
vleugels, op het lste segment
achter het borststuk zit een
oranje vlek, op het achterlijf
bevindt zich een brede oranje
ring. Het vrouwtje is groter
(dikker) dan het mannetje.
De vlinders zijn slechte vliegers,

ze fladderen over de Beegder-
heide. Ze voeden zich met nectar
van de braam en dopheide.
Vlinderstichting: 14 waar-
nemingen tussen 1956 - 1969
Op uitnodiging van John van den
Berg werd een vlinderwandeling
voor de Vrienden van de Beegder-
heide georganiseerd, met Dick
Groenendijk van de vlinder-
stichting.
Na een positieve wandeling werd
besloten om 2 telroutes uit te
zetten tbv Phegea vlinder.
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In 2001 werden de telroutes een
feit: De Tes en het Beegderven.
Elke route bestaat uit 20 vakken
van 50 m.

De vlinders worden per tourbeurt
door 2 personen gelijktijdig ge-
teld, 5m links van het pad en 5m
rechts van het pad. De aantallen
worden per vak op een formulier
vermeld, evenals de datum-,
tijdstip-, weersomstandigheden
en windkracht.
Na afloop van het seizoen wordt
dit door John van den Berg door-
gegeven aan de vlinderstichting.
Het hield ons bezig hoe de ont-
wikkeling van vlinder naar rups en
van rups naar vlinder is. De paring

is een leuke waarneming als duo
vliegen ze rond, met hun achterlijf
tegen elkaar en rusten op boch-
tige smele en braam.
Allerhande experimenten hebben
nog geen volledige duidelijkheid
gegeven: Eiafzetting: van juni-
augustus zetten de vrouwtjes
eitjes af op paardebloem,
weegbree en zuring (deze planten
komen op de Beegderheide
sporadisch voor) verpoppen of
vervellen? 1 of 2 jarige rupsen?
Eetgedrag? Allemaal vragen die
ons bezighouden.
(Op braam oranjeroze puntjes
gevonden) het bleken uitwerp-
selen te zijn en geen eitjes)
In 2004 zijn we op de telroutes
gestart met rupsentelling per vak.
Het is een donkerbruin- zwarte
rups kort behaard met een
glanzend bruin kopje.
Deze rupsen zouden over-
winteren in grote groepen,
nesten van 200 - 500 rupsen.
Op 2 -2-2004 werd 1 rups geteld.
Op 18-3-2004 werden 234 rupsen
geteld.

Enkele getallen van waarnemingen (top is van half juni - half juli)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

De Tes 117 722 788 456 127 60 610
Beegderven 276 1157 1250 2800 1038

Opmerking: Aantallen Beegderven zijn aanzienlijk hoger dan de aantallen op De Tes



6

Op 28-2-2007: 537 rupsen geteld,
het was bewolkt, regenachtig,
hagel op mos, dor blad.
Mag vermeld worden dat op de
telroutes geen nesten werden
gevonden enkel losse rupsen,
wel 20-30 dicht bij elkaar, maar
geen echt nest. Ze kropen uit de
dorre eikenbladeren over het
zandpad op zonnige dagen in
januari.
Vermeldenswaard: 14-1-2007,
zonnig en lichte vorst, plm 50
rupsen tegen boomstammen van
eik, kruipend van beneden naar
boven.
31-1 -2007: 200 rupsen tegen
boomstammen.
Op 24-5-2007 l^6 phegea vlinder
van het seizoen a.h spaarbekken

en langs Napoleonsweg.
Op 31-10-2007: Zonnige dag
rupsen van Phegeavlinder kruipen
over de weg langs de Vlieter
Vlinder topjaar om de 4 jaar ? Per
sectie gemiddeld van 2001  1
vlinder - 100 vlinders in 2004.
We houden ons nog even bezig
met waarnemen en experi-
menteren en hopen toch enige
antwoorden te krijgen op de vele
vragen die nog niet beantwoord
zijn. Wat moeten we nog veel
leren over de vlinders in de
natuur, ze zijn langzame vliegers,
goed te bekijken, maar ze geven
zich niet bloot. Wat hebben ze
nog voor ons in petto?
Maar we genieten volop van onze
mooie Beegderheide!!
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WINTERTINTELINGEN

door John Hannen

Ik las een artikeltje dat ging over
Kleine mantelmeeuwen,
Zilvermeeuwen  en Brandganzen
die een tuigje om krijgen met
hieraan bevestigd een zender die
gevoed wordt door zonnecellen.
Deze zender die een GPS bezit en
30 gram weegt zorgt ervoor dat
we precies de positie van deze
vogels doorkrijgen, met welke
snelheid zij vliegen en zelfs op
welke hoogte. Zodoende kunnen
gegevens verzameld worden om

problemen met het vliegverkeer
te voorkomen. De techniek staat
niet stil. We kunnen steeds meer
onderzoeken. Misschien kunnen
we ook onderzoeken waarom de
Wielewaal niet meer wil broeden
in de populieren van de Linner-
weerd. We kunnen misschien ook
uitzoeken waarom de trouwe
Steenuil op het schuurtje in de
Linnerweerd is verdwenen. We
kunnen misschien uitzoeken
waarom de Huiszwaluwen onder
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de dakgoot aan de woningen
langs de Maas niet meer aan
broeden toekomen. We kunnen
misschien uitzoeken waardoor de
vele Patrijzen uit de Linnerweerd
zijn verdwenen. Zo kunnen we
heel veel uitzoeken maar weten
we zelf niet eigenlijk al heel goed
waardoor deze dieren
verdwijnen? Het enigste voordeel
van dit meten is dat we zeker
weten dat deze dieren nooit meer
in dit landschap terug kunnen
keren. In de toekomst kunnen we
steeds meer onderzoeken, maar
er blijft steeds minder over óm te
onderzoeken. Uilen- en
Slechtvalkenkasten worden
voorzien van camera’s zodat we
elke beweging, voederbeurt en

onderling vechtpartijtje kunnen
volgen. Dit wordt binnen achter
een beeldscherm en voor de
kachel gevolgd. We kunnen zo
zeer nauwkeurig te weten komen
wat er gevreten wordt, hoeveel
eieren er uitkomen, hoeveel de
precieze broedduur is enz. Maar
weten we ook hoe het landschap
er uitziet, voelt, proeft en ruikt.
We kunnen onze hele flora en
fauna optuigen met heel veel
technisch vernuft maar zolang
van alle organismen op aarde,
behalve de mens, de bewegings-
ruimte wordt verkleind: Moeten
we weten wat we moeten weten
zonder te meten.

JAARVERGADERING OP VRIJDAG 22 FEBRUARI

Op vrijdagavond 22 februari
houdt Landschapsvereniging De
Kringloop haar jaarvergadering.
De vergadering vindt plaats in de
centrale ruimte van Basisschool
Triangel, Linnerhof 36 te Linne.
De vergadering begint om     19.15
uur en duurt tot 19.45 uur, dit in
verband met de lezing over
Tanzania die van start gaat om
20.00 uur!

De agenda voor de jaarvergade-
ring is als volgt:

1. Opening en mededelingen
door de voorzitter, de heer J.
Hermans

2. Jaarverslag
door de secretaris, Mevr. A.
Homburg
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3. Financieel jaarverslag
door de penningmeester, de heer
L. Baars

4. Verslag van de
kascontrolecommissie door de
dames M. Dubois en A. van
Oosten. Aansluitend volgt de
verkiezing van een nieuw lid voor
de kascontrolecommissie, daar
Mevr. M. Dubois statutair
aftredend is.

5. Bestuursvakature
Door het onverwacht overlijden
van ons bestuurslid/secretaris de
heer J. van der Vorst is er een
bestuursvakature ontstaan.
Binnen het zittende bestuur heeft
Mevr. A. Homburg zich na het
overlijden van de secretaris
bereid verklaard om zijn
secretariaatswerkzaamheden te
willen overnemen. Het bestuur
wil de ontstane vakature graag
opvullen. Als kandidaat hiervoor
heeft Mevr. T. Bakker uit
Posterholt zich aangemeld.

6. Bestuur/herverkiezing:
Mevr. A. Homburg is statutair
aftredend en weer herkiesbaar. Zij
heeft zich bereid verklaard voor
een volgende periode beschik-
baar te zijn. De vergadering wordt
voorgesteld om Mevr. A.

Homburg voor een nieuwe
bestuursperiode te herbe-
noemen.

7. Toelichting op het
jaarprogramma 2008 en het
cursusaanbod voor dat jaar.

8. Rondvraag
(alleen indien de tijd dit nog
toelaat)

9. Afsluiting jaarvergadering

Het Bestuur
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LEZING OVER NATUUR EN LANDSCHAP VAN
NOORD-TANZANIA OP VRIJDAG 22 FEBRUARI

Op vrijdag 22 februari houdt de heer J.Hermans een lezing met
dia’s over de natuur en het landschap van Noord-Tanzania. De lezing
begint om 20.00 uur in de centrale ruimte van Basisschool
Triangel, Linnerhof 36 te Linne. De lezing duurt tot ongeveer 22.30
uur. In de navolgende informatie krijgt U alvast een voorproefje van
datgene dat U op 22 februari te wachten staat.

Het Bestuur

TOCHT DOOR HET PARADIJS:
OP ONTDEKKING DOOR NOORD-TANZANIA

door Jan Hermans

mij het meest dierbaar. Nergens
zijn de landschappen zo uitge-
strekt en overweldigend als hier.
Tijdens onze dia-

“Ongeëvenaard en met geen
ander land op aarde te verge-
lijken”, zo betitelde de befaamde
paleontoloog Louis B. Leakey de
dierenwereld van het
Afrikaanse continent.
Dit beeld kan ik alleen
maar bevestigen,
getuige de verschi-
llende Afrika-reizen die
inmiddels al heb ge-
maakt. Van alle
gemaakte Afrika-reizen
is de natuur en het
landschap van Tanzania



11

ontdekkingstocht vertrekken we
vanaf Arusha, reizen vervolgens
via Lake Manyara naar Lake Eyasi,
daarna na de Crater Lodge voor
een bezoek aan ‘s werelds meest
beroemde krater, Ngorongoro,
daarna naar de Serengeti. Na een
aantal dagen in de Serengeti te
hebben verbleven, reizen we door
naar Lake Natron, om vervolgens
terug te keren naar ons
beginpunt. Hier aan de voet van
de Kilimanjaro eindigt onze
kennismaking met Noord-
Tanzania. (afbeelding 1).

Tanzania, een korte impressie
van het land
Tanzania ligt juist ten zuiden van
de evenaar en strekt zich van de
Indische Oceaan in het oosten
over meer dan 1.000 km
westwaarts uit tot het
Tanganyika-meer, dat de grens
vormt met Zaire en de
regenwouden van het Congo-
bekken. Het Victoria-meer zorgt
aan de noordgrens van Tanzania
voor een diepe inham en
hetzelfde geldt voor de zuidgrens
voor het Malawi-meer (vroeger
Nyassa-meer). De ongerepte
kustlijn is bezaaid met eilanden
en vormt een scherp contrast
met het binnenland, waar de
Kilimanjaro – de hoogste berg van

Afrika – samen met talloze andere
spectaculaire bergen hoog
uittorent boven uitgestrekte
stukken bos, savanne,
halfwoestijn en moeras. Als een
geweldig groot litteken doorsnijdt
de Grote Afrikaanse Slenk of
Riftvallei een groot deel van het
land. De combinatie van het
landschappelijk schoon en de
overweldigende rijkdom aan wild
maken een verblijf in Tanzania tot
een onvergetelijke ervaring.
Tanzania is een republiek die
bestaat uit het vroegere
Tanganyika (het vasteland) en het
eiland Zanzibar. De natie beslaat
een totale oppervlakte van ruim
940.000 vierkante km en telt
ongeveer 25 miljoen inwoners.
Die leven vooral langs de kust,
rond het Victoria-meer en op de
vruchtbare vulkaanhellingen in
het noorden. De meeste mensen
leven nog op het platteland.
De geschiedenis van Tanzania als
natie begint in 1961. In dat jaar
werd Tanganyika zelfstandig toen
het zich als eerste kolonie in
Oost-Afrika wist los te maken van
Groot-Brittannië. Zanzibar werd in
1963 onafhankelijk en de twee
landen sloten zich in 1964 aaneen
tot de Verenigde Republiek
Tanzania.
De verschillende nationale parken
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ondersoort die alleen hier
voorkomt. Hun schoudermanen
en de haren van hun staart zijn
uitzonderlijk lang en wapperen in
de wind als de apen van de ene
naar de andere boom springen.
Een andere soort die hier voor-
komt is de donkergekleurde
diadeemmeerkat. Verder is dit
gebied rijk aan enkele soorten
neushoornvogels, turako’s en
honingzuigers.
Rond de Ngurdoto-krater liggen
prachtige bossen met reus-
achtige wurgvijgen die hun lange
wortels van hoog boven de grond
naar beneden sturen. Overal
langs de rand van Ngurdoto heeft
men een prachtig zicht op de
brede, komvormige krater. In de
krater ligt een enorm papyrus-
moeras, dat weer overgaat in
dicht woud. Op de kraterrand
groeien Albizia-bomen met
bladranden als kant en knoestige

die tijdens deze
avond aan bod
komen, worden
hierna kort toe-
gelicht.

Arusha NationalArusha NationalArusha NationalArusha NationalArusha National
PPPPParkarkarkarkark
Dit prachtige park
ligt dicht bij Kili-
manjaro-Airport.
Het is een voor Afrikaanse
begrippen klein park, slechts 137
vierkante km, maar het ademt
desondanks onmiskenbaar de
sfeer van de wildernis. Het
landschap is afwisselend: meren
met zoet tot zilt water in het
gebied van Momela, waartussen
zich heuveltjes verheffen; de
kleine krater Ngurdoto met steile
binnenwanden en natuurlijk de
Mount Meru, een dode vulkaan
met een gehavende krater. Het
landschap van Arusha varieert in
hoogte van 1500 m bij Momela
tot 4565 m op de top van de
Mount Meru. De meeste regen
valt van november tot mei.
Onze tocht start bij de Ngurdoto
Gate. Hier ligt een klein
museumpje, waar we uitstappen
op zoek naar de prachtige zwart-
witte franje- of colobusapen.
Deze apen zijn zeer bijzonder,
omdat ze behoren tot een
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stammen van Nuxia. De alge-
meenste bomen in het woud zijn
crotons, die gemakkelijk te her-
kennen zijn aan de zilverwitte
onderkant van het donkergroene
loof. Croton macrostachyus heeft
hartvormige bladeren die oranje
verkleuren bij het ouder worden.
Op weg van de Ngurdotokrater
heeft men prachtige uitzichten op
meren, dalen en moerassen. De
meren van Momela zijn bekend
vanwege de groepen Kleine en
Gewone flamingo’s, die hier
regelmatig foerageren. Ook peli-
kanen, diverse eenden en ganzen
zijn hier regelmatig te zien.
Voorbij de meren ligt een glooi-
end gebied waar veel giraffen
voorkomen, maar ook kudden
Afrikaanse olifanten en kaffer-
buffels.

Lake Manyara
Dit spectaculaire park ligt op een
smalle strook land die de
westelijke wand van de Oost-
Afrikaanse slenk volgt. Het park
meet 330 vierkante km, waarvan
tweederde deel wordt
ingenomen door het meer zelf.
De hoogte varieert van 960 m bij
het meer tot meer dan 2000 m op
de top van de westwand. De
aankomst in Manyara maakt een
overweldigende indruk. De

flanken van de Slenk staan helder
afgetekend en zijn helemaal
noord- en zuidwaarts te volgen
tot ze oplossen in de heiige
verten. Aan de ingang van het
park komen borrelende en
klaterende bronbeekjes naar
boven, die een soort oerbos
hebben laten ontstaan met
mahoniebomen, diverse vijg-
soorten en worstenbomen
(Kigelia africana). De worsten-
boom dankt zijn Nederlandse
naam aan de merkwaardige
vruchten, die aan touwachtige,
soms 1 m lange stelen hangen.
De bodem van het bos is bedekt
met Crotonsoorten. In het bos
leven groene en diadeem-
meerkatten, terwijl meer solitaire
dieren zoals panters zeer moeilijk
te zien zijn. Diverse vogels zoals
neushoornvogels, bosduiven,
slangenarenden en glans-
spreeuwen komen in het bos
voor. Aan de bosrand en in de
meer open gebieden zijn vaak
zuidelijke hoornraven te zien, die
in familiegroepen foerageren. Op
de vlakte bij de uitlopers van het
meer vindt men giraffen, gnoes,
kafferbuffels, struisvogels,
knobbelzwijnen en zebra’s. De
overdaad aan vogels bij het meer
is verbijsterend. Behalve kroon-
kraanvogels, Afrikaanse
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ooievaars, pelikanen, diverse
ijsvogels voeren aalscholvers,
drommen Nijlganzen,
witwangboomeenden en vele
sterns, meeuwen en grielen de
boventoon.

Lake Eyasi
Dit is meer een soort land-
schapspark. Lake Eyasi heeft niet
de status van Nationaal Park. Via
een echte Afrikaanse “of the road
track” komen we in het binnen-
land aan bij Lake Eyasi. Het meer
is enorm groot, maar staat in een
bepaalde periode vrijwel droog.
Bij het meer zijn behalve diverse
soorten watervogels ook een
aantal soorten renvogels waar te
nemen. Zeer interessant is de
halfwoestijn, waarin vooral de
majestueuze Baobabs of apen-
broodbomen groeien. Verder
vallen de schitterende aloe’s op
en de merkwaardige boom-
vormige Euphorbia’s of wolfs-
melken. In dit gebied komen
dwergpapegaaien en verschi-
llende honingzuigers voor.

Ngorongoro
De Ngorongorokrater is
uitgeroepen tot een zogenaamde
World Heritage Site, een uniek
natuurgebied dat bescherming
geniet als “erfgoed van de

aarde”. Daarnaast is er een
biosfeerreservaat ingesteld. De
krater wordt ook wel het achtste
wereldwonder genoemd en
verdient die reputatie ten volle.
De Ngorongorokrater maakt deel
uit van de Ngorongoro Conser-
vation Area. Dit 8280 vierkante
km grote, beschermde gebied
sterkt zich uit van het Eyasimeer
in de Oost-Afrikaanse slenk tot de
Serengeti-vlakte verder noordelijk.
Het telt op zijn minst zeven dode
vulkanen en behoort tot de meest
gevarieerde streken van heel
Oost-Afrika. De zuidelijke en
oostelijke hellingen van het
Ngorongoro-hoogland zijn bedekt
met woud. De hellingen van de
krater zijn begroeid met dicht
struikgewas, afgewisseld met
bos. Behalve enkele moerassen
ligt er in de krater ook een zout-
meer, dat varieert in grootte, al
naar gelang de regenval.
Het bergmassief van uitgedoofde
vulkanen rond de Ngorongoro-
caldera telt verschillende prach-
tige en belangwekkende kraters
en bergtoppen. De vlakte in het
noorden is van cruciaal belang
voor de jaarlijkse trek van de
gnoes. In feite ligt de helft van de
Serengeti-vlakte in het bescherm-
de gebied van Ngorongoro.
De eigenlijke krater is ongeveer
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260 vierkante km
groot en men vindt
er alle gebruikelijke
bewoners van de
Afrikaanse savanne:
gnoes, zebra’s,
Thomson-gazellen,
Grantgazellen, harte-
beesten, kaffer-
buffels, knobbel-
zwijnen, struis-
vogels, Kori-trappen, kroonkraan-
vogels en diverse roofdieren als
leeuwen, cheetah’s, hyena’s,
jakhalzen en grootoorvossen.
In het woud en de moerassen
komen Afrikaanse olifanten voor,
maar uitsluitend mannetjes,
waarschijnlijk omdat er niet
genoeg voedsel is voor de door-
gaans grotere kudden van wijfjes
met jongen. In de buurt van het
woud vindt men ook water-
bokken en bosbokken. In de
moerassen en rond de
stroompjes foerageren veel
verschillende watervogels zoals
reigers, ibissen, ganzen, eenden,
plevieren en flamingo’s. Ook
nijlpaarden kan men op enkele
plaatsen zien. Bij de Ngoitokitok-
bron waar bezoekers hun lunch-
pakket kunnen nuttigen, kan men
diverse wevers, glansspreeuwen
en parelhoenders waarnemen.
Het is onvoorstelbaar dat in een

krater zoveel verschillende
diersoorten in zulke aantallen
leven. Sommige trekken de krater
in en uit, andere hebben er een
permanente verblijfplaats
gevonden, maar er zijn ook
soorten die zich nooit in de krater
vertonen. Giraffen en impala’s
bijvoorbeeld kunnen alleen op de
hellingen buiten de krater worden
aangetroffen. Blijkbaar is er in de
krater niet voldoende voedsel
voorhanden om hun jongen groot
te brengen.
Het is onmogelijk de krater te
bezoeken zonder getroffen te
worden door de schoonheid van
de wilde bloemen en het
prachtige bos op de zuidflank.

Serengeti National PSerengeti National PSerengeti National PSerengeti National PSerengeti National Parkarkarkarkark
De legendarische Serengeti is
zoals iedereen zich Afrika voor-
stelt: weidse, open vlakten,
helderblauwe luchten en een
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landschap vol wilde dieren.
Serengeti is een van de laatste
plaatsen op aarde waar nog een
onovertroffen rijkdom aan groot
wild in zijn natuurlijke omgeving
te zien is.
Het nationale park werd in 1951
gesticht en is het oudste en
grootste van Tanzania. De
glooiende vlakten, omzoomd met
heuvelland en verlevendigd met
talloze rotsformaties, strekken
zich uit over een oppervlakte van
bijna 14.500 vierkante km. De
neerslag vertoont al net zo veel
variatie als het terrein en loopt
uiteen van ongeveer 500 mm in
het zuidoosten tot 1200 mm in
het noorden en westen.
In het regenseizoen van novem-
ber tot mei, vindt de jaarlijkse trek
van de gnoes plaats. Naarmate
de savanne begint uit te drogen
en volledig kaal gegraasd is,
trekken de dieren alsmaar verder
naar het westen en noorden om
voedsel te zoeken. Uiteindelijk
belanden er zo’n twee miljoen
gnoes in Masai Mara, net over de
grens met Kenya, waar het hele
jaar water is. Gedurende dit hele
gebeuren worden de gnoes
vergezeld door ettelijke honderd-
duizenden zebra’s, gazellen en
impala’s. De dieren verzamelen
zich op bepaalde plaatsen en

trekken dan langzaam in enorme
kudden richting Masai Mara. De
zebra’s bijten de bovenste grofste
delen van grassen als Themedea
en Hypoxis af. De gnoes knab-
belen vervolgens van de zachte
delen tot het gras maar heel kort
is. Dan is het de beurt aan de
gazellen en impala’s, die genoeg
hebben aan de voedzame blad-
toppen onderaan de stengels.
De naam van de Serengeti is
onlosmakelijk verbonden met
vader en zoon Bernhard en
Michael Grzimek. Zij waren de
eersten die het ecosysteem van
de serengeti stelselmatig hebben
onderzocht. Aan het eind van de
jaren vijftig vlogen ze in hun
beroemde vliegtuig met zebra-
strepen van Frankfurt naar Tan-
zania en verrichtten daar
pionierswerk door tellingen uit de
lucht te doen boven de savanne
en het bosland. De Grzimeks
produceerden een bestseller en
een documentaire over het
gebied, genaamd “Serengeti darf
nicht sterben”, die veel hebben
bijgedragen tot de algemene
bewustwording omtrent dit
fantastische gebied. Het boek is
later vertaald in 24 talen. Tegen
het begin van de jaren zestig had
de Serengeti al zoveel bekend-
heid gekregen dat er de bereid-
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heid (en het geld) was om bij
Seronera een compleet en goed
uitgerust onderzoekscentrum op
te zetten, dat de naam draagt van
Michael Grzimek, die helaas van-
wege een noodlottig vliegtuig-
ongeluk te vroeg overleed.

LLLLLakakakakake Natrone Natrone Natrone Natrone Natron
Dit prachtige sodameer ligt ten
oosten van de Serengeti omringd
door een landschap van weidse
vlakten en vulkanen. De
opmerkelijkste vulkaan is de nog
werkende Oldoinyo Lengai, de
heilige berg van de Masai.

Het Natronmeer is bekend
vanwege de grote aantallen
Kleine flamingo’s die hier ver-
blijven om te foerageren op
pekelkreeftjes. Behalve fla-
mingo’s trekt het gebied ook
verschillende andere vogels aan
zoals scharrelaars, wevers,
honingzuigers en diverse water-
en moerasvogels. De vegetatie
bestaat uit Acacia’s en Commi-
phora-bomen.

Vanuit Lake Natron rijden we
terug naar Arusha, waar we
afscheid nemen van een

adembenemend land
met een ongelooflijk
rijke natuur en
vriendelijke mensen.
In de ondergaande
zon, die kort de top
van de Kilimanjaro
belicht, beloven we
hier snel weer terug te
keren.
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KEVERVARIA
Deel 1: Boktorren

door Jan Hermans en Marcel Verwijlen

De veelvormigheid van
insecten is bij velen van U
bekend. Deze veelvormigheid
inspireert, zo ook ons lid
Marcel Verwijlen. Hij maakte
de afgelopen periode een
serie schitterende tekeningen
van kevers. Deze tekeningen
zijn van zo’n grote kwaliteit en
precisie dat we ze U als lezer
van Obser-vatie niet willen
onthouden. In de komende
nummers presenteren we
steeds twee soorten, die van
een begeleidende tekst zijn
voorzien. De eerste aflevering
is gereserveerd voor twee, vrij
algemeen voorkomende bok-
torren.
Waarnemingen van deze
kevers zijn altijd welkom. Dus
eerst goed lezen, daarna
zorgvuldig bekijken en dan op
zoek naar de kevers in de
natuur… Teken, fotografeer en
geef U vondsten door!!

Boktorren
Boktorren behoren tot de meest
opvallende keverfamilies. Door
hun meestal lange, gebogen,
typisch gelede sprieten zijn ze
ook voor leken vrij gemakkelijk te
herkennen.
Boktorren leven van plantaardig
materiaal. Er zijn soorten waarvan
de larven uitsluitend hout eten,
terwijl weer andere leven van
kruiden of bladeren. Bij de hout-
etende soorten leven de larven in
bepaalde delen van het hout,
bijvoorbeeld alleen in wortels, of
in de schors, dan wel takken of
twijgen. Ook de soort boom kan
van belang zijn. Sommige soorten
zoals de Populierboktor voeden
zich alleen met het hout van
populier of wilg. Weer andere
soorten zijn niet kieskeurig. De
larven doorlopen verschillende
ontwikkelingsstadia waarna ze
zich uiteindelijk verpoppen. Er zijn
soorten die zich in het hout
verpoppen, terwijl weer andere
boktorlarven zich in de bodem
verbergen.
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Afbeelding 1:  Kleine wespenboktor (Clytus arietis)



20

Afbeelding 2:  Gevlekte smalboktor
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Kleine wespenboktor (Clytus
arietis)
Deze wespboktor is de
algemeenste van de Clytus-
soorten, die in Europa
voorkomen. De ware grootte van
Clytus arietis bedraagt 7 tot 14
mm. Deze soort is gemakkelijk te
herkennen aan de verdikte,
donker gekleurde segmenten van
de voelsprieten. Ook staat bij
deze soort de gele schoudervlek
min of meer recht ten opzichte
van de dekschildnaad.
Deze boktorren zijn vrij algemeen.
Vooral van mei tot juli kan men de
Kleine wespenboktor vinden op
hout en schermbloemen. De
ontwikkeling van de larven duurt
twee jaar en vindt plaats in allerlei
soorten loofhout, maar er is een
lichte voorkeur voor Beukenhout.
De larven voeden zich eerst
onder de bast, later met het hout
van de takken of stam.

De Gevlekte smalboktor is 14 tot
20 mm groot en behoort tot onze
algemeenste soorten boktorren.
Van alle erop gelijkende soorten
is deze boktor goed te herkennen
aan de zwart-gele geringde
voelsprieten. De dekvleugels zijn
variabel getekend met zwart-gele
banden en vlekken. De schenen
van voor- en middenpoten zijn

over het algemeen geel. De
schenen van de achterpoten zijn
bij de mannetjes aan de
binnenkant met twee grote en
meerdere kleine tandjes bezet.
De volwassen kevers vindt men
van mei tot augustus, soms
september, op (scherm)bloemen
en struikgewas. De larven
ontwikkelen zich in stobben en
rot hout van verschillende
loofboomsoorten, meestal in de
buurt van de bodem. De
ontwikkelingstijd tot volwassen
kever duurt twee tot drie jaar.

Tot slot een tabelletje om de drie
in Nederland voorkomende
Leptura-soorten van elkaar te
onderscheiden:
1.a.     Sprietleden 3 tot 11 aan de
basis geel geringd. Vorm zoals
afgebeeld in afbeelding 2:
Gevlekte smalboktor (Leptura
maculata)
1.b. Sprietleden 3 tot 11 niet
geringd: ->2

2.a. 2.a. 2.a. 2.a. 2.a. Halsschild kort, korter dan de
breedte aan de basis, gelijkmatig
dun geelachtig of grijs behaard.
Lengte 11-20 mm; kop, halsschild
en poten zwart. Dekschilden
variabel gekleurd, karakteristiek is
een patroon van zwart met vier
gele of oranjegele dwarsbanden,
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die in de midden onderbroken
zijn. Voelsprieten bij het mannetje
geheel zwart, bij het wijfje aan de
top geelachtig bruin:
Vierband smalboktor (Leptura
quadrifasciata)
2.b. 2.b. 2.b. 2.b. 2.b. Halsschild langer dan de
basisbreedte, met spaarzame,

half opgerichte, zilvergrijze en
donkere beharing. Dekschilden,
sprieten en poten geheel zwart.
Achterlijf met dichte, zilvergrijze
beharing. Lengte 10-15 mm:
Zwarte smalboktor
(Leptura aethiops)

BOKITO EN BONOBO

door John Hannen

Anders dan deze titel doet ver-
moeden gaat dit artikel niet over
een verhouding of avontuur van
twee mensen, maar over twee op
mensen gelijkende diersoorten.
Bokito is vooral vorig jaar “Hot
news”geweest. Deze gorilla die
sinds 2005 verblijft in de Dier-
gaarde Blijdorp in Rotterdam
heeft met een actie van een paar
minuten alle voorpagina’s ge-
haald en vele uren op televisie
geweest. Heel veel gedrags-
biologen hebben geprobeerd een
verklaring voor dit voorval te
geven, waarbij ze vaak tegen-
strijdige verhalen vertelden. Ik wil
juist iets vertellen over zijn vele
malen vredelievender “broertje”:
de Bonobo. Hiermee wil ik echter
niet zeggen dat Gorilla’s zo
agressief zijn daarmee zou ik het

werk van Dian Fossey teniet
doen.
De Bonobo is ook een primaat die
ook tot de mensapen behoort
evenals de Oerang oetans, Go-
rilla’s en Chimpansees. De Bono-
bo werd pas in 1929 ontdekt door
een Duitse anatoom die in het
Belgische Tervuren een schedel
bestudeerde welke afkomstig uit
de voormalige Belgische Kongo.
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Hij had duidelijk een volwassen
dier dat toch een veel kleinere
schedel had, dan de Chimpansee
waarvoor hij was opgeborgen. Uit
verder onderzoek bleek dat Bono-
bo’s net als chimpansees leven in
Congo. De grens van hun leef-
gebied wordt gevormd door de
rivier de Kongo de Bonobo’s
leven ten zuiden van deze rivier,
chimpansees ten noorden en ten
oosten hiervan. Doordat deze
streek nog zeer onrustig is, van-
wege de vele oorlogen, is het
voortbestaan van de Bonobo nog
lang niet zeker. Deze mensapen
zijn dan wel een laatste aftakking,
op de evolutieladder (zie
schema), van de Chimpansee,
maar zijn vele malen vriendelijker.
Ze hebben ook een donkerder
gezicht, roze lippen, fijne handen,
klein oren, langer hoofdhaar met
een scheiding in het midden (zie
foto) . Ondanks dat de mannetjes
groter en gespierder zijn , zijn de
vrouwtjes dominant in de groep.
In de groep zijn weinig
schermutselingen, en alles draait

om de kleintjes (zie foto). Er
wordt ook nooit een kleintje
aangevallen door oudere
mannetjes, wat bij vele primaten
wel voorkomt.  Er wordt beweerd
dat dit aan het seksleven ligt: Er
is waarschijnlijk geen enkel dier
dat zo openlijk, zorgeloos en
vrolijk geniet van seks. Zodra er
spanningen optreden nemen ze
hun toevlucht tot seks. Al die
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seks lost twee grote problemen
op: agressie en voortijdige dood
van jongen. Terwijl bij
Chimpansees infanticide (doden
van kinderen door eigen soort)
door mannetjes verantwoordelijk
is voor bijna veertig procent van
de sterfte onder de jongen, is er
bij de Bonobo nog nooit een
geval infanticide waargnomen.
Omdat er zo vaak en veel aan
seks wordt gedaan kan geen
enkel mannetje zeker weten wie
zijn eigen kinderen zijn, en het is
niet in zijn genetische belang om
zijn eigen kinderen te doden. Er
zijn nog meerdere reden dat deze
dieren zo vredelievend zijn. Zeker
zal de zachtmoedige opvoeding
hieraan bijdragen. Een andere
reden is de dominantie van de
wijfjes over de mannen door
middel van coalities. Een vierde
reden kan zijn de merkwaardige
tijdsbesteding van het opgraven
van regenwormen in moerassen
Ze kunnen hier uren mee bezig
zijn terwijl de opbrengst karig is.
Vaan niet meer dan een
regenworm in een half uur. Dit
oneconomische gedrag lijkt erop
dat ze het doen als een vorm van
vrijetijdsbesteding.
Niet alleen binnen de groep gaat
alles vredelievend maar ook
hierbuiten. Als chimpansees op

de grens van hun territorium een
andere troep tegenkomen wordt
het oorlog. Bij twee groepen
Bonobo’s volgt een gepaste
kennismakingsperiode en
beginnen ze elkaar te groomen
(het verzorgen van elkaars haar)
en hebben vervolgens seks.
Terwijl chimpansees elk apart een
eigen nest bouwt, maken de
Bonobo’s gezamenlijke nesten.
Ook is eens waargenomen dat ze
ook begaan zijn met het leed van
andere dieren: In de Engelse
Twycross Zoo was er een
Spreeuw tegen het glas van de
kooi van een Bonobo
aangevlogen waardoor deze
vogel versuft op de grond lag. Het
vrouwtje Bonobo pakte deze
Spreeuw voorzichtig op, klom
ermee in de hoogste boom die zij
kon vinden,vouwde voorzichtig de
vleugels van het dier open,
spreidde ze zo wijd mogelijk en
gooide vogel in de lucht, zijn
vrijheid tegemoet. Het is behalve
dit voorval zeer zeker de moeite
waard om dit interessante,
beminnelijke en eigenlijk nog vrij
onbekende dier te beschermen
voor uitsterven.
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