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LEZING OP VRIJDAG 17 DECEMBER OVER
KEOLADEO NATIONAL PARK TE INDIA
door het bestuur
Op vrijdag 17 december houdt
de heer J. Hermans een lezing
over het beroemde internationaal
beschermde wetland
(moerasgebied) van Keoladeo
National Park..
De lezing begint om 20.00 uur en
zal duren tot ongeveer 22.30 uur.
Plaats van bijeenkomst: centrale
hal, Basisschool Triangel,
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Linnerhof 36 te Linne.
De lezing toont niet alleen de
grote vogelrijkdom, maar gaat
ook in op de flora en vegetatie,
het landschap en het beheer en
behoud. In het navolgende tekstdeel gaat de spreker in op dit
bijzondere natuurgebied.
Reserveer alvast deze avond.

Daar er geld nodig is om onderzoek en natuureducatie in en
rondom het park te bevorderen,
wordt op verzoek van de spreker
een “spaarpot” aanbevolen, waar
men naar eigen goed dunken een
gift voor het park in kan doen.
Een andere mogelijkheid bestaat
tot het aankopen van een aquarel.
De opbrengst van de aquarellen
is deels voor de natuurschilder,

deels voor een school.
Het verzamelde geld wordt door
de spreker zelf gebracht en
afgeleverd op het juiste adres en
bij de juiste persoon (personen).
Graag brengen we dit verzoek
alvast bij U onder de aandacht.
Tijdens de lezing wordt uitgebreid
aandacht besteed aan deze lezing
met speciaal verzoek..

KEOLADEO NATIONAL PARK – INDIAAS
VOGELPARADIJS
door Jan Hermans
Direct ten zuiden van de Indische
hoofdstad New Delhi, ligt een
gebied dat bij toeristen bekend
staat als de “Gouden Driehoek”.
De zuidoost grens wordt gemarkeerd door Agra met de
beroemde Taj Mahal, het zuidwesten door Jaipur, de “Roze
Stad”, hoofdstad van de deelstaat
Rajasthan. Het gebied bestaat uit
een vlak landschap opgebouwd
uit de alluviale afzettingen van de
rivier Jamuna, een belangrijke
zijrivier van de Ganges. Grote
delen van dit gebied bestaan uit
landbouwgronden, waartussen in
mozaïek diverse dorpjes en kleine

stadjes liggen. In dit gebied is
nauwelijks bos te vinden. Het
grootste deel van het land wordt
intensief als akkerland benut,
waarbij vooral tarwe, rijst, suikerriet en gele mosterd wordt
verbouwd.
Reist men vanuit Agra naar het
westen, dan komt men voorbij de
heuveltop waarop de oude verlaten stad Fatehpur Sikri gelegen
is, een imposant gebouw in de
zestiende eeuw gebouwd door
de Mogool keizer Akbar. Enige
kilometers verder ligt Bharatpur,
een van de oostelijkst gelegen
steden van Rajasthan en in
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vroegere tijden een stad van
prinsen en maharadja’s.
Een van de maharadja’s van
Bharatpur was tijdens de periode
rond 1890 verantwoordelijk voor
het laten ontstaan van een
moerasgebied, dat thans bekend
staat onder de naam Keoladeo
(Ghana) National Park. In die tijd
was het zijn jachtgebied, waar de
maharadja met zijn Engelse
gasten of andere genodigden
uitvoerig ging jagen.
Natuurbescherming had in die
dagen nauwelijks enige betekenis.
Om er een goed jachtgebied van
te maken vergrootte de maharadja het gebied, diepte het uit
om grote plassen te creëren
waardoor veel watervogels
werden aangetrokken en maakte
het terrein toegankelijk door de
aanleg van een aantal dijken met
daarop wegen.
De jacht ging door tot het begin
van de jaren zestig van de vorige
eeuw. Door Dr. Salim Ali werd in
die tijd de grote waarde herkend
als belangrijk vogelgebied en zijn
inzet en strijd heeft uiteindelijk
geleid tot de instelling van een
nationaal park in 1981. In hetzelfde jaar werd het park uitgeroepen als een Wetland met
internationale betekenis en ge-
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plaatst onder de Ramsar Convention. In 1984 werd het uitgeroepen tot een World Heritage
Site.
Het park
Keoladeo is dus grotendeels een
door de mens geschapen
moerasgebied. Het park is door
de aanleg van dijken en wegen
goed toegankelijk, te voet, per
fiets of riksja. In totaal is het park
29 vierkante kilometer groot. De
immense variatie aan vogelsoorten, voornamelijk water- en
moerasvogels, oefenen grote
aantrekkingskracht uit op natuurliefhebbers. Behalve vogelsoorten
is het park ook interessant
vanwege diverse zoogdieren,
reptielen en amfibieën. Verder
komt er een grote verscheidenheid aan insecten voor. Tijdens de
lezing komen vlinders en libellen
aan bod. Laatstgenoemde groep
wordt door mij op verzoek van
het parkmanagement nader
onderzocht.
De grote rijkdom aan fauna heeft
te maken met een grote variatie
aan diverse biotopen. Door de
talrijke moerassen en waterpartijen voelt een groot aantal
water- of semi-aquatische
plantensoorten zich in het park
thuis; diverse soorten waterlelies,

watergentianen, cypergrassen en
waterwindes komen hier voor.
Apart zijn de met bomen
begroeide moerassen, die als
nestlocaties voor grote
moerasvogels in trek zijn. Weer
andere locaties zijn begroeid met
droog bos en grasland. In dit
grasland domineert Khass gras
(Vetiveria zizanoides), een plant
die veel voedsel levert voor een
aantal soorten antilopen. Het
zuidelijk deel van het park bestaat
uit open bos en gaat uiteindelijk
over in grasland, slechts hier en
daar onderbroken door grote
bomen of rietvegetaties. In deze
vaak onder water staande
terreinen vinden we diverse
roofvogels zoals de Slangenarend

en de Grijze wouw. Ook
zandhoenders, gorzen, reigers en
ooievaars voelen zich hier thuis.
De algemeenste bomen zijn de
Babul (Acacia nilotica), Ber
(Ziziphus jujuba), de Kadam-boom
(Mitragyna parvifolia) en Peepal
(Ficus religiosa). Enkele invasieve
soorten hebben dit gebied weten
te bereiken. De meest agressieve
soort is een acacia-soort uit
Australië: Prosopis juliflora.
Het park is jaarlijks afhankelijk van
de neerslag die in de moessontijd
valt, slechts een klein deel wordt
voorzien met opgepompt water.
In een normaal jaar valt er
voldoende neerslag waardoor het
hele park vol water staat. Soms
valt er weinig neerslag en droogt
het grootste deel van het park uit.
Dan zijn er nauwelijks broedende
water- en moerasvogels. Een
andere waterbron die het park
voedt is Ajan Bund, een kanaal
dat vanuit het westen het park
voedt met irrigatie water.
Seizoenen in het park
Bharatpur is door het gehele jaar
een bezoek waard. De mooiste
tijd is echter na de moessonregens, want dan begint het
broedseizoen van de meeste
moeras-en watervogels. Veel
stand- of jaarvogels broeden er

5

gedurende het jaar; in totaal zijn
130 verschillende broedvogels
vastgesteld. Wanneer echter de
moessonregens hebben gezorgd
voor veel water, dan begint de
broedtijd van een aantal
spectaculaire watervogels. De
eerste soort die arriveert is de
Aziatische gaper (een
ooievaarsoort die zijn snavel niet
geheel kan sluiten), op de voet
gevolgd door andere in de bomen
nestelende soorten waaronder
aalscholvers, zilverreigers, ibissen
en de prachtige Indische
nimmerzats. Indische nimmerzat,
Gewone aalscholver en Witte ibis
nestelen vaak in grote groepen bij
elkaar. Het aantal nestelende
soorten varieert van jaar tot jaar
en volgt de cyclus van de regens.
In goede jaren zijn rond de 12.000
nesten geen bijzonderheid,
waarbij men moet bedenken hoe
groot het aanbod aan vis,
insecten en andere kleinere
dieren moet zijn om al die snavels
te voeden!

Tijdens mijn lezing besteed ik
uitvoerig aandacht aan de diverse
vogels. Daarbij maken we ook
een kijkje in de omgeving van het
park, die voor diverse soorten ook
van levensbelang is. Ook ga ik in
op de kwetsbare ecologie van dit
systeem in de hoop dat duidelijk
wordt hoe alles met alles
samenhangt. De insectenfauna,
nog grotendeels niet onderzocht
of slecht bekend, komt eveneens
aan bod.
Sinds mijn eerste bezoek heb ik
dit gebied in mijn hart gesloten
en is niet alleen Indiaas natuur mij
dierbaar geworden, maar ook de
mensen. Vooral mijn vriend
Brijendra Singh wil ik hier
noemen; hij leerde mij de planten
en dieren, waarbij ik mij met veel
plezier herinner aan de vele
onderlinge discussies over het
natuurbeheer.
Aan Brijendra draag ik deze lezing
hoogst persoonlijk op en hopelijk
ook een deel van de opbrengst
van deze avond.

Al deze nestelende watervogels
trekken ook diverse roofvogels
aan, die op hun beurt weer
profiteren van het rijke aanbod
aan prooien. Diverse roofvogels
broeden in deze periode ook in
het park.

Keoladeo in Bharatpur is een
buitengewoon natuurpark;
ondanks het halfnatuurlijke
karakter een bijzonder gebied.
Een ieder die ermee kennis
maakt, wordt getroffen door zijn
schoonheid en biologische
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rijkdom. Laat daarom 17
december niet aan U voorbij
gaan; een kennismaking met

Keoladeo is het reserveren van
deze avond waard.



DE ALPENLANDSALAMANDER
door Tom Storcken

Afgelopen augustus hebben Thea
en ik gewandeld in het Silvrettadal, Montafon in Oostenrijk.
Een aantal bloemen die opvielen:
Wollegras: we zagen deze
bloemen veelal op grotere hoogten, daar waar water bleef staan.
Al van ver te zien door zijn
opvallende pluimpjes witte “wol”.
Ridderspoor: een giftige plant die
hier ca 1 meter hoog is met
mooie blauwviolette bloem.
Diverse planten van de Familie
Steenbreek: bijvoorbeeld een
Mosachtige Steenbreek, maar
een paar cm. hoog met kleine
rozetten, geelachtig bloemetje ca
1 cm doorsnee, kleine stengelblaadjes. Rondbladige Steenbreek: niervormig iets getand
blad, lange steel met op zijtakjes
veel witte bloemen, komt
behoorlijk veel voor.
Maar dan, tijdens een afdaling die
we maken, midden op ons pad
iets zwarts. Korterbij gekomen

zien we een helemaal zwarte
salamander. Hij/zij blijft op het
pad zitten als ik een foto maak en
we kunnen hem op ons gemak
bekijken. Als ik hem optil:ook aan
de onderzijde helemaal zwart. De
totale lengte zal ca 12/14 cm. zijn.
Omdat we op trektocht zijn en
het gewicht in onze rugzak tot
het minimum beperken heb ik nu
geen boekje bij me waar ik
verdere gegevens kan opzoeken.
Eenmaal op onze bestemmingsplek aangekomen blijkt dit de
Alpenlandsalamander te zijn. (veel
gegevens uit een boek van Lekturama)
Een salamander (Caudata) is een
amfibie die als larve en als volwassen dier een staart bezit. De
wetenschappelijke naam is afgeleid van het Latijnse woord voor
staart: cauda.
Kenmerken: een lang cilindervormig lichaam, vier poten, een
korte kop en een lange staart die
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van kammen kan zijn voorzien.
Salamanders lijken op hagedissen
waar ze soms mee worden
verward maar een hagedis is
geen amfibie maar een reptiel. De
huid van een reptiel is droog en
niet slijmerig of vochtig zoals
meestal bij een amfibie.
Een salamander heeft een dunne
naakte huid die lucht- en waterdoorlatend is en dus een functie
vervult bij de ademhaling.
Normaal leven salamanders in
gematigde gebieden maar een
paar soorten kunnen op grotere
hoogten leven, zoals bijv. de
Alpenlandsalamander.
Salamanders planten zich voort
zonder te paren, hoewel de
eieren bij het vrouwtje doorgaans
inwendig bevrucht worden. Het
mannetje zet na het paringsspel
spermatoforen af, vlak voor een
vrouwtje. Een Spermatofoor is
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een gelatineachtig kegeltje die
een zaadpakketje bevat. Het
salamandervrouwtje neemt de
spermatoforen op in haar cloaca.
De zaadcellen worden in een
zaadbuidel: (spermatheek)
opgeslagen, totdat de eieren
kunnen worden bevrucht.
Het gedrag in de paartijd lijkt veel
op dat van de vuursalamander:
paring vindt plaats in lente en
herfst. Als het mannetje op zoek
gaat naar een vrouwtje laat hij
zich leiden door zijn reukorgaan
en door zijn ogen. Tijdens de
hofmakerij gaat het mannetje
soms enkele ogenblikken op de
rug van zijn partner zitten. Dan
kruipt hij onder haar en slaat zijn
voorpoten om de hare. Terwijl hij
zijn staart tegen de cloaca van het
vrouwtje beweegt, wrijft hij met
zijn snuit tegen haar keel. Nadat
het mannetje een spermatofoor

heeft afgezet buigt hij zijn
lichaam opzij om het vrouwtje de
gelegenheid te geven het
spermapakketje in haar cloaca op
te nemen. In de bergen of in
andere koude gebieden verloopt
de stofwisseling van de volwassen dieren aanzienlijk
langzamer vanwege de koudere
temperaturen. Embryo en larve
van de Alpenlandsalamander
ontwikkelen zich in het lichaam
van de moeder. Tijdens de groei
krijgt de larve op een bepaald
moment grote, uitwendige
kieuwen die zich vasthechten aan
de eileiderwand. Op die manier
komt een uitwisseling op gang
tussen het bloed van de moeder
en dat van de larve – die daardoor
zuurstof en voedingsstoffen
aangevoerd krijgt.
Bij de Alpenlandsalanders duurt
de draagtijd twee tot drie jaar,
afhankelijk van de hoogte waarop
de dieren leven. De twee - bij
uitzondering vier- jongen die
gewoonlijk in juni op de wereld
komen, zijn ongeveer 4 centimeter lang. Ze zijn dan volledig
ontwikkeld, hun gedaanteverwisseling hebben ze in de eileider
ondergaan.
Salamanders zijn agressieve
roofdieren in het larvestadium
zowel als volwassen dier. Ze

grijpen elk dier dat ze in zijn
geheel kunnen doorslikken zoals
wormen, insecten, larven, kreeftachtigen en weekdieren. Zelf
vormen ze een prooi voor andere
roofdieren: vissen, water- en
moerasschildpadden, slangen,
vogels en zoogdieren zoals honden marterachtigen. Er zijn salamanders die zich verdedigen
door een overvloedige afscheiding van de huidklieren. Deze
giftige stof irriteert bek en ogen
van de aanvaller.
De Alpenlandsalamander is een
van de twee soorten salamanders die uitsluitend levendbarend
is. Het vrouwtje brengt jongen ter
wereld die er al net zo uitzien als
volwassen dieren. Ze hebben hun
larvale ontwikkeling en gedaanteverwisseling in de eileider van de
moeder doorlopen. Deze manier
van voortplanten is ongetwijfeld
een aanpassing aan een koud
klimaat. De Alpenlandsalander
leeft op grote hoogte waar het
water maanden achtereen bevroren is. Hun woongebied
bestaat uit bossen, weiden met
struiken, stenen of rotsblokken.
Ze zijn overwegend ’s nachts
actief, dus we hebben een beetje
geluk gehad dat we hem overdag
zo goed hebben kunnen bewonderen.
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Natuurlijk hebben we daarna
weer bloemen gezien: onder
andere de vijfdelige Vrouwenmantel, maar een paar cm. hoog
en groeit meestal tussen 2000 en
3000 meter hoogte.
Alpenviooltje: bloemetje ca 3 cm
in doorsnee en donkerviolet, blad
een beetje getand, ovaal.
Een kleine Enzian: 5-6 cm. hoog,
blad ovaal lancetachtig, een

blauw bloemetje per korte steel.
Omdat we met ons twee op
trektocht waren was er niet altijd
gelegenheid om uitgebreid bij
ieder plantje of dier stil te staan
maar als we iets zagen wat we
niet kenden, of wel kenden en
heel mooi vonden moest er maar
tijd gevonden worden om ervan
te genieten, dan maar later aankomen.


’t HOUT
Door Tom Storcken
Thea heeft me enkele dagen
geleden verteld dat toen ze
terugkwam van Susteren een
grote witte vogel, lijkend op een
ooievaar in het veld zat. Maar de
beschrijving klopte niet helemaal
o.a. poten en staart, geen zwarte
slagpennen. Dus op pad om te
kijken of de vogel er nog is.
Lopend langs de Vloedgraaf
richting spoor denk ik aan de
herfst en dat wij dit jaar geen
Hazelnoten hebben geplukt. Er
waren er bijna geen.
De Hazelaar is een struik die al in
de winter bloeit en dan dus nog
geen blad heeft. De bloeiwijze
lijkt op een bladknop en pas als
de kleine, rode stempel uit de
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knop komt zie je dat het een
bloem is. De vrucht is dan nog
bijna niet ontwikkeld; de be
vruchting vindt pas plaats in het
voorjaar.
Meestal zitten verschillende
noten in een kluwen bijelkaar en
deze zijn ergens in september
rijp. Wat we wel hebben gezien
toen de vruchten nog niet rijp
waren, dat van de noten die er
hingen, en dat waren er al niet
zoveel, er veel een klein gaatje
hadden. Dit komt door een kever,
de Hazelnootboorder, die een
eitje legt in de noot als de schil
nog zacht is. De larve eet het
binnenste van de noot op en gaat
weer naar buiten om in de bodem

te verpoppen. Jammer voor ons
is: veel nootjes met gaatjes
betekent geen noten om te eten.
Ook van de Sleedoorn hebben
we dit jaar niet veel vruchten
gezien. Er waren veel struiken
waar bijna niets ophing. Normaal
gebruiken we de vruchten voor
o.a. jam, met appel voor de
smaak, en in brandewijn.
De Sleedoorn maakt onderdeel
uit van de Rozenfamilie en is een
doornstruik die in het begin van
de lente bloeit met mooie witte
bloemetjes op naakte doornige
takken. De blaadjes komen pas
na de bloei. De vruchten zijn diepblauw en als je ze zo eet behoorlijk wrang. Eigenlijk moet de vorst
erover heen zijn gegaan, dan
vinden de vogels ze pas lekker.
Aan de rand van het Ijzeren Bos
staan ook nog een paar
Heesterpruimen: deze
heeft grotere en lekkerder vruchten en is
minder doornig. De
vruchten kun je inmaken en bijvoorbeeld
op de vlaai gebruiken.
De Vloedgraaf staat
trouwens behoorlijk
hoog door de vele
regen van de laatste
dagen en murmelt er
behoorlijk op los maar

de grote witte vogel is niet te
zien.
Verder gaat het richting ’t Hout,
omdat ik achter de Vloedgraaf,
richting waterpompstation aan de
Rijksweg wil gaan kijken of ik daar
de vogel kan zien waarvan Thea
me verteld heeft.
Op een geploegd stuk land waar
winterkoren gezaaid is, zit middenin een Buizerd.
Verder naar het brugje over de
Vloedgraaf waar je naar rechts
kan, richting pompstation, over
een pad dat gebruikt wordt door
enkele boeren en waar op het
eind een poortje is, waardoor je
binnen een afgerasterd ruig
gebied komt. Hier lopen nu een
aantal Schotse Hoog-landers,
waar je maar beter bij uit de buurt
Vervolg op pagina 14
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Vervolg van pagina 11
kunt blijven. Volgens mij althans.
Dit gebied hoort ook nog tot ’t
Hout.
Eerst maar naar links langs de
Vloedgraaf. Hier kun je via de
paadjes die de koeien en voorheen de paarden gemaakt hebben, langs de beek lopen. Verder
naar rechts, richting Rijksweg/
pompstation wordt het steeds
stiller. Hier komen weinig wandelaars, omdat als je verder wil
lopen je op het eind over de
prikkeldraad heen moet. En jawel
hoor, iets verderop tussen beek
en oever staat onze witte vogel.
Maar het is beslist geen ooievaar.
De poten van de ooievaar zijn
roodachtig, maar deze zijn zwart
en de veren zijn helemaal wit.
De hoogte zal ca 70-80 cm zijn en
de snavel is een beetje oranje.
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Hij heeft een vrij lange nek. Dit
moet dus wel de Grote Zilverreiger zijn. Hij heeft me volgens
mij ook gezien en is schijnbaar
niet gediend van gezelschap: met
langzame vleugelslag vliegt hij
weg om zo’n honderd meter
verder weer te landen. Ben blij
dat Thea me gewaarschuwd
heeft, anders was ik hier nu niet
gaan kijken. Om verder maar niet
te storen loop ik terug naar het
poortje en ga dan naar de andere
kant van dit gebiedje, het is hier
wel een beetje ruig gebied met
veel lage struiken, bramen en
veel jonge berken.
Daartussendoor zijn veel resten te
zien van de, volgens mij, Reuzenbereklauw. Hij behoort tot de
Schermbloemenfamilie. Er staan
nog een aantal planten met
restanten van de bloemen. Ze zijn
groter dan
mijzelf en eentje
heeft een doorsnee van zeker
een halve meter.
Het gebied is
rondom afgezet
met prikkeldraad
en overal erdoorheen lopen
kris kras smalle
kronkelige
paadjes. Die

lopen ook gewoon door onder
het prikkeldraad richting bos, dus
dit zullen dan wel wildpaadjes
zijn. Ook zijn hier bij een aantal
boompjes op een hoogte van
zo’n 50-80 cm schaafplekken in
de bast te zien. Waarschijnlijk zijn
die van een ree als ze met hun
kop langs de bomen schuren.
Ook kun je hier veel plekken zien
waar gras en mossen opzij zijn
gewroet. Het lijkt op het wroeten
van een wild zwijn alleen heb ik
die hier nog niet gezien en heb ik
dat ook niet van anderen gehoord. Ze zitten wel aan de
andere kant van de grens richting
IJzeren Bos, misschien hebben
ze de weg hierheen gevonden?
Als ik ’s avonds op tv naar Kenmerk kijk is er een rapportage van
o.a. de Peel waar in de omgeving
grote overlast is van wilde
zwijnen. Omdat er maar op een
beperkte wijze (bv. geen nachtkijker en geen drijfjacht) en buiten
een bepaald gebied mag worden
gejaagd wordt de populatie
zwijnen jaarlijks groter. Het kan
dus best zo zijn dat de zwijnen
ook bij ons steeds maar voorkomen. Hier ga ik dus meer op
letten in de toekomst.
Vlak voor me vliegt met veel
kabaal en luid geschreeuw een
mannetjesfazant weg die door mij

is opgeschrikt. Veel Braamstruiken versperren overal de
smalle paadjes. De Braam behoort ook tot de Rozenfamilie en
is voor veel insecten een belangrijke voedselbron. Trouwens wij
mensen maken er ook dankbaar
gebruik van door bijvoorbeeld de
bramen te gebruiken voor jam.
Thuis heb ik een bramenstruik,
gelukkig zonder doornen en met
grotere vruchten dan de wilde
braam, waar ieder jaar de nodige
kilo’s vanaf komen.
In dit gebied kun je zien dat er
weinig mensen doorheen lopen.
Het wordt langzaam donker en
dus ga ik maar terug. Als ik via de
Krekelzankweg (boerderij Jongen)
terugloop zijn ze hier bezig met
nieuwe Zwarte Elzen aan te
planten. Hier zijn ze al vele jaren
mee bezig, maar ieder jaar
sterven er vele jonge bomen of
door droogte of door baldadigheid.
De Zwarte Els behoort tot de
Berkenfamilie en is ook bekend
door zijn “elzenpropjes”. Ik kom al
snel tot weer zo’n 15 nieuwe
boompjes die ze geplant hebben.
Op de vrachtauto liggen nog twee
exemplaren die ze over hebben.
Het is al bijna donker als ik weer
thuis ben en Thea kan vertellen
dat de grote witte vogel die zij
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gezien heeft de Zilverreiger is.
Opmerkelijk is dat hoevaak je ook
door een gebiedje loopt, je
iedere keer toch weer iets anders
ziet, ook al denk je dat je eigenlijk
niet meer verrast kunt worden.
Heerlijk toch...
Twee dagen later, 10 dec. ga ik
nog een keer dezelfde route
lopen om te zien of de Zilverreiger nog aanwezig is. Als ik
aankom bij het poortje naar het
omheind gebied bij de Vloedgraaf
staat daar een behoorlijk
bemodderde auto. Als ik even
blijf even staan om te kijken van
wie de auto is, komen uit het bos
een man en een vrouw. De vrouw
is van Natuurmonumenten en de
man van een bosbouwbedrijf. Ze
zijn bezig geweest met het
merken van bomen die voor kap
in aanmerking komen. Ze gaan
ook nog bordjes plaatsen om de
mensen te waarschuwen dat
deze winter nog veel Populieren
gekapt zullen worden. Er zullen
Eiken en nog andere inheemse
bomen voor in de plaats komen.
We praten even en ik breng het
gesprek op de wroetsporen die ik
twee dagen geleden heb gezien.
Voor beiden is dat geen
verrassing, want zeggen ze,
binnenin het bos wemelt het
overal van de wroetsporen, maar
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ze hebben nog geen klachten
gehad van de omliggende
boerenbedrijven. Bovendien zegt
de vrouw van Natuurmonumenten hebben we toch niet de
mankracht om te gaan jagen.
Er zijn maar twee plekken in
Nederland, De Veluwe en het
Meinweggebied, waar de Wilde
Zwijnen beschermd zijn; dit
gebied waar we nu zijn is een
zogenaamd 0-gebied, waar op
wilde Zwijnen gejaagd mag
worden als er aan bepaalde
voorwaarden wordt voldaan.
De man van het bosbouwbedrijf
vertelt dat hij twee jaar geleden
nog in het Ijzerenbos is geweest
om bepaalde delen te kappen en
dat hij zich verbaasd heeft over
hoeveel sporen van de zwijnen er

nu in dat gebied zijn. Het is dus
echt geen incident dat er hier
sporen zijn te zien.
We nemen afscheid van elkaar en
ik loop door, het omheinde
gebied in.
Van de Zilverreiger is geen spoor
te bekennen en na nog wat
rondlopen wordt het toch tijd om

weer terug te gaan. In de buurt
van het schuilhutje staat tussen
de bomen een Ree. Doodstil blijft
ze staan en blijft mij bekijken, na
een paar minuten loop ik toch
maar door om verder niet te
storen...



KERSTWANDELING OP TWEEDE KERSTDAG,
26 DECEMBER NAAR
SCHREVENHOF EN OMGEVING
door het bestuur

Op 26 december
organiseert Landschapsvereniging
De Kringloop haar
traditionele kerstwandeling. De
excursie start om
14.00 uur vanaf
de parkeerplaats
bij het voetbalveld van Sint
Joost, tegenover
hoeve Schrevenhof.
De excursie wordt geleid door de
heren J. Hannen en J. Hermans.

Alhoewel het wintertijd is zijn in
deze periode de contouren van
de landschapsopbouw in deze
regio goed te herkennen. Behalve
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de paraboolachtige stuifduincomplexen herkennen we de
ligging van het Vlootbeekdal,
maar ook de uitgestrekte voormalige broekgebieden, thans in
gebruik als agrarische gronden en
op de kaart bekend onder de
namen Groot Broek en Eerselen.
Nabij Schrevenhof heeft Stichting
het Limburgs Landschap een
uitgebreide reeks van akkers
verworven, waar het behoud van
de zeldzame akkerflora (klaprozen, korenbloemen) centraal
staat. Natuurlijk is er in de winter
van die bloemenpracht niets te
zien, maar we kunnen wel alvast
de kiemplanten ontdekken.

Een verrekijker kan goede
diensten doen voor onverwachte
vogelsilhouetten.
Alvast een fijne rustige Eerste
Kerstdag gewenst in de hoop U
op Tweede Kerstdag te mogen
begroeten.

Ook is de wintertijd zeer geschikt
om markante bomen te herkennen, waarbij stam en kale
takken veel beter tot hun recht
komen.
De route verloopt via het
Schrevenhof, door het Groot
Broek, waarbij we het dal van de
Putbeek en Vlootbeek passeren
en met een blik op kasteel de
Grauert weer terugkeren naar ons
startpunt.
Rond 16.00 uur hopen we weer
bij Schrevenhof terug te zijn.
Denkt U aan passende kleding en
schoeisel voor de tijd van het jaar.
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GELUK IN KLEINE PORTIES
door Marianne Vos-Jaspers
Geluk komt meestal in kleine
porties. Gelukkig. Want één grote
portie is vrijwel onverteerbaar
voor het hormonenstelsel.
Daarbij, de kans bestaat dat men
zijn hele voorraad geluk ineens
verspeeld en voortaan zonder dit
kostbare element door het leven
moet stappen.
Laat ik u deelgenoot maken van
een van mijn Kleine Porties Geluk.
Na enkele dagen door bos en
veld gestruind te hebben, met de
camera op zoek naar “kleinspul”
zoals insecten, spinnen, en
dergelijke, werd het hoog tijd
voor huishoudelijke en andere
praktische zaken.
Daartoe moest ik o.a. enkele
centrumwinkels bezoeken.
Dat betekende; stevige stappers
en oude kleding verruilen voor
‘stadse’ outfit. Het voelde als een
verkleedpartijtje.
Aldus uitgedost de fiets op, en
omdat we aan de Hambeek
wonen is de prettigste route door
Park Hattem.
Het spreekt vanzelf dat, behalve
portemonnee en boodschappenlijstje, ook de camera in de fiets-

tas meeging.
Ondanks de regenval in die
periode stonden in het park de
Vlinderstruiken nog in bloei en
trokken mij aan als een magneet.
Stel je voor; er zit een
Koninginnepage op. Of een
Atalanta, of...
“Je kunt allicht even gaan kijken”
sprak het gevoel “en je hoeft toch
niet in die natte kleigrond te gaan
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staan, vanaf de geasfalteerde
wandelpaden zie je voldoende.”
“Je moet dingend boodschappen
gaan halen’ siste het geweten.
Het gevoel won, de fiets stond al
aan de kant en de camera wachtte in mijn hand.
Geen vlinder te zien, geen zweefvliegje, niets.
Maar daar zoefde iets langs mijn
hoofd en maakte een sierlijke
landing in de Vlinderstruik.
Een Libelle! Wauwww! Blauwe
glazenmaker, vrouwtje, registreerde mijn geheugen.
Op ooghoogte! Wat een geluk!
Tot nu toe had ik ze slechts hoog
in een boom waargenomen, vaak
buiten bereik van de camera.
Om het diertje niet te verstoren
sloop ik dwars door het lage
struikgewas iets dichterbij en
begon te fotograferen.
Boodschappen, schoenen, alles
was vergeten. Alleen die libelle
bestond nog.
Totdat er na drie of vier opnamen
een irriterend gepiep klonk. De
camera. Batterij leeg.
Met een smak stond ik weer met
beide voeten op de grond, in de
nu totaal bemodderde modelschoenen.
Wát een pech! Wat te doen?
Naar huis natuurlijk en wel fluks.
Reserve-batterij halen en maar
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hopen dat het beestje geen
vliegende haast heeft.
Rap-rap op de fiets gesprongen,
overkant Maastrichterweg ongeschonden bereikt. Fiets tegen de
gevel van de flat.
Modderschoenen in de lift van de
voeten geschopt en naar binnen
gerend. Batterij gepakt en hophop weer retour.
Mijn schoenen stonden er nog.
De fiets idem.
En…. wát een geluk! De libelle
zat nog steeds op de Vlinderstruik…..
Helemaal ontspannen nu, begon

ik opnieuw aan een Blauwe
glazenmaker-fotosessie.
Kwam behoedzaam, stapje voor
stapje, dichterbij. Verloor me
helemaal in haar schoonheid.
Tenslotte was ik zo dichtbij dat de
camera de vleugels bijna raakten.
Ze sliep. Ze hield haar middagdutje, zich van mij niet bewust.
Nadat ik haar uitvoerig van bijna
alle kanten bekeken, bewonderd
en gefotografeerd had, liet ik haar
achter, en fietste inwendig jubelend met een grote hoeveelheid

plaatjes en gelukshormonen naar
huis om met PC en SD-card aan
de slag te gaan.
En steeds weer bekijk ik laptopgroot de kleurrijke structuur van
het libellenlijfje, het filigrain netwerk van de vleugels en geniet
opnieuw van deze Kleine Portie
Gelukje.
En die boodschappen…? Ach, zó
dringend waren die nu ook weer
niet.



LEZING BERT MORELISSEN OVER DE DAS
IN LIMBURG
door het bestuur
Op vrijdag 19 november is de
heer Bert Morelissen bij ons te
gast. De heer Morelissen volgt al
enige jaren de dassen in onze
omgeving. Hij geeft vanaf 20.00
uur een presentatie over het
leven van de das en over het
voorkomen van dit boeiende dier
in onze omgeving. Deze
presentatie vind plaats in de
Centrale ruimte van Basisschool
Triangel, Linnerhof 36, te Linne.
Zie de aankondiging van de heer

Morelissen:
Tot op heden is de das altijd in
Limburg aanwezig geweest,
ondanks een sterke afname van
de soort in de laatste decennia
van de vorige eeuw. Hieraan ten
grondslag lagen veranderingen in
het landschap (het kleinschalig
karakter ging verloren) en een
verdichting van het wegennet. In
de rest van Nederland waren
uitgebreide introductieprogramma’s nodig om een gezonde
dassenstand te behouden. Ook in
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Limburg waren er
gebieden waar de das
het de afgelopen
decennia niet gemakkelijk heeft gehad. In
het Meinweggebied
is de soort in de zestiger jaren van de
vorige eeuw uitgeroeid en heeft een
herintroductie plaatsgevonden om het dier
opnieuw in dit natuurreservaat terug te
brengen.
Tijdens de lezing van
19 november wordt,
naast een uitgebreide introductie over de leefwijze van
Limburgs grootste roofdier, ook
ingegaan op de ontwikkeling van
de dassenpopulatie in Limburg

en specifiek het Meinweggebied.
Zorg dat u deze boeiende lezing
niet mist en ben tijdig aanwezig.



DE LYNX TERUG IN ONS LAND?
Door Ans Homburg
De mogelijke terugkeer van de
lynx in ons land is voor natuurliefhebbers een sensatie. Het dier
is de grootste wilde kat die de
afgelopen tienduizend jaar in ons
land leefde.
De lynx heeft karakteristieke bakkebaarden, gepluimde oren en
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een kort staartje. Hij staat hoog
op de poten. De vacht van de lynx
is in de zomer geelbruin.
‘s Winters is de vacht bleker en
dikker. Verspreid over zijn lichaam
liggen enkele kleine, bleke
vlekken. Vooral de ledematen zijn
duidelijk gevlekt. De staart is kort

met een zwart puntje.
Lynxen zijn goed tegen kou
bestand, dankzij de dichte vacht
en de haarkussens aan hun
voeten. De gepluimde oorschelpen zijn uiterst nuttig voor
het opvangen van zelfs de zwakste geluiden. Ze hebben als het
ware de functie van antennes.
De kop-romplengte ligt bij een
volwassen lynx tussen de 80 en
130 cm, de schouderhoogte
tussen de 60 en de 75 cm,
gemiddeld 65 cm. Het staartje
wordt 11 tot 25 cm. lang. Lynxen
wegen 18 tot 25, soms tot 38 kg.
Vrouwtjes hebben het formaat
van een groot uitgevallen poes.
Ondanks zijn afmetingen is de
lynx gemakkelijk over het hoofd
te zien. Het leven van lynxen
speelt zich af in grote heimelijkheid. Het zijn uiterst behoedzame
dieren, hoewel ze op wolven na
nauwelijks vijanden hebben.
Omdat harde bewijzen in de vorm
van foto’s ontbreken, twijfelen
verschillende terreinbeheerders
aan zijn terugkeer. Maar er zijn
ook terreinbeheerders die niet
verbaasd zullen zijn als ze vandaag of morgen oog in oog
komen te staan met een lynx. In
hun beheersgebied zijn namelijk
prooiresten en pootafdrukken
aangetroffen die mogelijk door

het dier zijn achtergelaten.
Bovendien zijn er de waarnemingen van ervaren natuurkenners.
De lynx is moeilijk te lokaliseren,
de nacht en een groot deel van
de dag brengt hij door op een
verborgen plaats, bijvoorbeeld
onder een takkenhoop of een
omgevallen boom. Daar komt
nog bij dat hij nauwelijks sporen
achterlaat. Prooiresten begraaft
hij onder zand en bladeren, en
keutels dekt hij vaak af met
aarde. Zijn pootafdrukken zijn
moeilijk te lokaliseren, zijn brede
voeten met veel haar tussen de
kussentjes laten alleen duidelijke
sporen na in sneeuw en blubber.
Ook tijdens de jacht valt de lynx
nauwelijks op. Hij jaagt voornamelijk in de schemering en gaat
daarbij heel behoedzaam te werk.
Hij beloert zijn prooidieren, besluipt ze en knijpt met een wurggreep hun keel dicht. Op deze
manier voorziet hij in zijn voedselbehoefte van een kilo vlees
per dag. Lynxen jagen zo’n beetje
op alles wat beweegt; jonge
reeën, jonge wilde zwijnen,
fazanten, konijnen, hazen,
marters, kevers en zelfs zwerfhonden en katten. Alleen kikkers,
spitsmuizen en salamanders
lusten ze niet. Deze voedsel-
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keuze is een van de reden dat de
lynx drie eeuwen gleden werd
uitgeroeid. Hij werd met grote
felheid bejaagd, zijn vacht leverde
veel geld op.
De terreinbeheerders van nu zien
in de lynx geen concurrent.
Integendeel, zij verwachten dat
hij hen juist kan helpen met
faunabeheer. Verondersteld wordt
dat hij alles opruimt wat ziek en
zwak is en dat hij een bijdrage
levert aan het intomen van te
groot geworden populaties reeën
en zwijnen. De lynx zou een effectieve opruimer zijn van de
verwilderde katten die hier en
daar in de natuur een ware plaag
vormen.
Mocht de lynx zich al in ergens
Nederland hebben gevestigd,
dan is de populatie klein. Hij kan
zich alleen handhaven in
natuurrijke gebieden met een
oppervlakte van driehonderd tot
zeshonderd vierkante kilometer.
Die zijn in ons land schaars.
De mannetjes leven in hun uitgestrekte territorium het grootste
deel van het jaar op zichzelf
Alleen in de paartijd, in februari
en maart krijgen ze bezoek van
het vrouwtje. Ze heeft haar
jachtgebied dan tijdelijk verlaten
om een partner te zoeken. De
doorgaans zwijgzame lynxen
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maken
hun avances kenbaar met
krols geschreeuw.
Na de paring gaat
het vrouwtje terug
naar haar
territorium.
Na een
draagtijd van 67 tot 74 dagen
werpt ze een tot zelfs vier jongen
die ze vijf maanden blijft
verzorgen. Daarna leert ze haar
kroost maandenland alles over de
jacht. Bij het aanbreken van de
volgende paartijd kunnen de
jongen op eigen benen staan en
proberen ze een territorium te
veroveren. Op tweejarige leeftijd
zijn ze volwassen. Het staat niet
onomstotelijk vast dat de lynx
zich weer in ons land heeft
gevestigd, maar er zijn meerdere
tekenen die daarop wijzen. Het
zal dan ook niemand verbazen dat
er binnenkort beelden opduiken
van het sensationele roofdier. Dat
zou prachtig zijn want de lynx
hoort van nature thuis in onze
grotere natuurgebieden.
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