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Voorwoord van de voorzitter

Een van die dingen zijn de lavendelplanten. Wat is er nou met lavendel? Een
gewoon plantje. Overal te plaatsen waarschijnlijk. Míjn lavendel zorgt voor voeding
van de vuurwantsen, ook al is die niet als waardplant aangemerkt. Míjn lavendel
zorgt voor een grote stroom van zaailingen, die al in menige tuin zijn uitgezet. Míjn
lavendel bloeit tot ver in oktober en november en daarbij zorgt hij weer iedere winter
voor voedsel voor putters. Wat nou gewoon plantje... ? Ik word er heel gelukkig van.

Een andere trots van de tuin zijn de camelia’s. De witte is vanaf november tot in
maart voorzien van mooie volle bloemen. De rode staat misschien een beetje in de
verdrukking, maar matcht prima met de naaste soortgenoten. Echter de roze
variant… Ieder jaar weer een uitbundigheid waar je stil van wordt. Met de warme
dagen van de afgelopen week is hij losgebarsten. En ik kan niet stoppen zijn
schoonheid te bewonderen en wijs graag anderen op deze beauty.

Met de zomer in het verschiet zult u wellicht een groter gebied willen gaan
ontdekken en dat ga ik ook zeker doen. Maar vergeet niet ook dichtbij te genieten
van de mooie natuur. Geniet van de lente!

Linda van Meer

Eigen Tuin

In deze NHT zijn waarnemingen te vinden
die men in eigen tuin heeft gedaan. De
afgelopen twee jaar zal de tuin bij menigeen
meer aandacht hebben gekregen of men
heeft er tenminste meer waardering voor
gekregen.

Ikzelf heb niet zo’n grote tuin en dan heb ik
het eigenlijk alleen over mijn voortuin; de
achtertuin mag eigenlijk geen tuin heten.
Maar ondanks dat het maar een klein lapje
grond is met daarin ook nog een kleine
vijver, zijn er een paar dingen waarvan ik
heel blij word.
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Het is weer lente... Redactie

Een nieuwe lente en een nieuw geluid. Dit zult u vast herkennen...
als de eerste dichtregel van Herman Gorters Mei.

Na een lange, zachte winter neemt de zon in kracht toe, horen we 's morgens
eerder en meer vogels zingen. Man en vrouw bosuil, die 's avonds en vroeg in
de ochtend hun roepen veelvuldig lieten horen, zijn al een tijdje stil geworden.

In onze tuin hebben bloeiende madeliefjes gezelschap gekregen van
bloeiende Kaukasische vergeet-mij-nietjes, maartse viooltjes, muur-
leeuwenbek, hondsdraf, paarse dovenetel. De knoppen van het
krentenboompje geven hun witte kroonblaadjes prijs. Citroenvlinders vliegen
heen en weer. Een gehakkelde aurelia strijkt neer op het gras, boomblauwtjes
zoeken elkaar op. Een pimpelmees vliegt af en aan naar een opening in onze
spouwmuur.

De eerste hommels en vlinders, het frisse geel van bloeiend speenkruid, wit
bloeiende sleedoorn; de natuur komt tot leven en hernieuwt zich en dit is pas
het begin.

Al is de lente op 20 maart net begonnen; eerste tekenen dienden
zich al veel eerder aan. De natuur houdt zich niet aan onze datums.
De winterse rust laten we achter ons; de natuur wemelt en bruist.

Jubileumfeest 77 jaar
KNNV Roosendaal

Er is een datum geprikt. Zet

vrijdagavond 19 en zaterdag 20

augustus 2022 alvast in je agenda!

We gaan dingen doen die KNNV-

ers echt leuk vinden: samen op

veldwerk / excursie en gezamenlijk

eten & drinken.

Gehakkelde aurelia, foto F. Mercx



5NHT april 2022 KNNV Roosendaal

Gevlekte orchis

Voor activiteiten van IVN Roosendaal, zie website:
https://www.ivn.nl/afdeling/roosendaal/activiteiten

Kom mee wandelen in de mooiste natuurgebieden van Brabant!
Startpunt van de excursies: parkeerplaats hoek Zundertseweg/Rozenvendreef

Roosendaal (Lodge)
De wandelingen duren tot ca. 12.00 uur. Trek aangepaste kleding aan zoals wandelschoenen en
regenkleding. Neem eventueel mee: loepje, pen & notitieboekje, verrekijker, veldgids, proviand

en drinken. (Iedereen gaat mee op eigen risico.)

Zondag 22 mei 2022
Gebied: Oudland / Oudlandse Bos
Thema: De naad van Brabant
Vertrek: 8.30 uur
Vertrek ter plaatse: 9.00 uur
Adres vertrekpunt: Parkeerplaats Staatsbosbeheer
aan de Krabbenweg Steenbergen
Gids: Guus Dekkers
Bijdrage meerijden: € 3,-
Tip: Laarzen of hoge wandelschoenen

(Zondag 12 juni 2022 geen excursie)

Zondag 26 juni 2022
Gebied: Dintelse Gorzen
Thema: Orchideeën
Vertrek: 8.30 uur
Vertrek ter plaatse: 9.00 uur
Adres vertrekpunt: Vlietdijk Dinteloord. Doorrijden
tot parkeerplaats.
Gids: Joke Stoop
Bijdrage meerijden: € 6,-

Excursieprogramma

Zondag 10 april 2022
Gebied: De Noordpolder bij Ossendrecht
Thema: Op de grens van hoog naar laag
Vertrek: 8.30 uur
Vertrek ter plaatse: ca. 9.00 uur
Adres vertrekpunt: De Maareberg 6, Calfven
Gids: Marike de Haan
Bijdrage meerijden: € 4,-
Tip: Verrekijker mee

Lezing!
Dinsdag 19 april 2022
Tijd: 19.30 - 22.00 uur
Spreker: Ed Michels
Thema: Ulvenhoutse Voorbos
Plaats: MEC T-huis Visdonk,
Dennescheerdersdreef 11, Roosendaal

Zondag 24 april 2022
Gebied: Ulvenhoutse Voorbos
Thema: Voorjaarsbloeiers
Vertrek: 8.30 uur
Vertrek ter plaatse: 9.00 uur
Adres vertrekpunt: Wilhelminaplein,
Ulvenhout
Gids: Ed Michels
Bijdrage meerijden: € 7,-

Zondag 8 mei 2022
Gebied: Kievitsmoeren
Thema: Natuur algemeen, insecten
Vertrek: 8.30 uur
Vertrek ter plaatse: 9.00 uur
Adres vertrekpunt: Parkeerplaats Abdij Maria
Toevlucht, Rucphenseweg 38 Zundert.
Gids: Jack Huijps

Oudland - foto Guus Dekkers
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Berichten van de Vogelwerkgroep Jan van den Berg

We zijn in maart ook begonnen met vier nieuwe VWG leden. Die leden hadden
tijdens corona belangstelling getoond, maar waren bij gebrek aan groepsactiviteiten
toen niet welkom. Nieuwe leden zijn noodzaak om de activiteiten die we willen doen,
te kunnen blijven doen. En met meer is het bovendien gezelliger.

Nieuwe en doorlopende activiteiten die begin maart zijn opgepakt zijn:

- Zes broedvogeltellingen (BMP: broedvogel monitoring project) in gebieden in en
om Roosendaal en maandelijkse vogelwerkgroep excursies.

- De BMP-tellingen, die nieuw zijn opgepakt, zijn in de Matjens, Hopmeer, Visdonk,
particulier landgoedjes Vermunt en de EVZ gemeente Roosendaal (Rissebeek en
Bieskensloop).

- In maart hebben we twee excursies gedaan met resp. zes en zeven deelnemers
(leden van de VWG) naar Tholen en een spechten-excursie in de Oude Buissche
Heide. De Buissche Heide stelde niet teleur met diverse territoria van kleine,
middelste en grote bonte spechten en in totaal 52 soorten vogels en nog zes
soorten vlinders en zoogdieren. (De waarnemingen zijn via Liveatlas toegevoegd
aan waarneming.nl en Sovon databank.)

Van de broedvogeltellingen, waarvan de eerste twee telronden hebben plaatsgehad,
worden drie tellingen met behulp van de SOVON app Avimaps ingevoerd; de
overige BMP’s worden nog handmatig verwerkt.

___________________

De vogelwerkgroep is het seizoen weer
opgestart met het plannen van de
vogelactiviteiten. En bij de leden te polsen
wie wat van plan is. Vanwege corona stonden
de groepsactiviteiten de afgelopen paar jaar
op een laag pitje. Alleen de maandelijkse
watervogel-tellingen op de Slikken van de
Heen West vonden in aangepaste vorm
doorgang. Verder waren er alleen individuele
activiteiten en waarnemingen.

Week van de invasieve exoten
Vrijdag 17 t/m zondag 26 juni

Voor meer info kijk op
https://www.weekvandeinvasieveexoten.nl
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Inleiding

Ontstaan van het gebied

Het gebied dat nu bekend is als Schor Alteklein lag tot 1438 buitendijks en werd bij
hoge vloeden door het zoute water overstroomd. In dat jaar heeft men het schor
ingepolderd. Het poldertje omvat dan 21 gemeten (ruim 8 hectare). Later blijkt, dat
het te gering van omvang is om het rendabel te kunnen exploiteren. Vandaar dat
reeds in 1473 sprake is van “een stuk land genaamd Altecleyn”.
Verschillende malen breken er binnen- en buitendijken door, waardoor de polder
door het zoute water uit de Eendracht wordt overstroomd, laatst in 1715 en 1720.
Na de dijkdoorbraak van 1720 constateert men dat het niet rendabel was om het “al
te kleine” poldertje te behouden. Het gebied wordt aan de natuur teruggegeven,
maar de naam “Alteklein” blijft men gebruiken voor het dan ontstane zilte schor.

_________________
1Namens A Rocha coördineert Wijnand het beheer van Schor Alteklein. Dat beheer wordt samen met de
Natuurvereniging Tholen uitgevoerd. A Rocha is een wereldwijde beweging van christenen die vanuit hun
geloof zorgen voor Gods schepping. In Nederland zetten veertien lokale groepen, waaronder de afdeling
Zeeland, zich op verschillende locaties in voor natuurbehoud.

Romantische lichtpuntjes op Tholen?
De glimwormen van Schor Alteklein

De speurtocht naar
insecten levert er in twee
uur tijd 61 soorten op.
Tijdens de afsluiting van
die dag, vraagt Wijnand
Lammers ons of het
mogelijk zou zijn om na de
zomervakantieperiode een
beperkt onderzoek te doen
naar de entemofauna van
Schor Alteklein, een tot
dan voor ons onbekend
gebied.1

Vera Vandenbulcke
Gerrit Groeneweg

Omdat in 2018 de Natuurvereniging Tholen Rubia tinctorum 35 jaar bestaat,
wordt dat jaar bij de Pluimpot (Sint-Maartensdijk) een “duizend-en-één-
soortenmiddag” gehouden, waarop leden en belangstellenden meedoen aan een
van de vier veldexcursies onder leiding van een gids: naar keuze planten, wieren,
vogels of insecten. Vera is vanuit de vereniging benaderd om dan de activiteiten
rondom insecten te begeleiden.

Afb. 1 Ligging van Schor Alteklein
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Na het afsluiten van de Oosterschelde in 1986 verdwijnt de eb- en vloedbeweging;
langzamerhand verzoet het gebied. In de flora herinnert nu nog weinig aan het zoute
verleden van het schor.
Vanzelfsprekend geldt dat ook voor de entemofauna.

Huidige situatie

Het huidige Schor Alteklein ligt buitendijks langs het Schelde-Rijnkanaal (afb. 1), in
de havenmond van het stadje Tholen en is eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf.
Het schor is ongeveer 5 ha groot en is na het wegvallen van het getij in 1987 vrijwel
geheel verzoet.
Op een onderlaag van fijn zand met fijne schelpfracties ligt een laag van 30 á 40 cm
schelprijke lichte klei. Onderlangs de dijk bevindt zich een strook met klei. Als
gevolg van de inpoldering en latere activiteiten als zoutwinning, het branden van
kalk en het winnen van materiaal voor dijkversterking, is het oorspronkelijke
bodemprofiel enigszins gewijzigd. Er is in zeer lichte mate een krekenpatroon
aanwezig met een hoogteverschil van enkele centimeters. Vanaf de dijk loopt het
maaiveld geleidelijk af in de richting van het Schelde-Rijnkanaal.

De sterk wisselende waterstand vertaalt zich in grote oppervlakten Duinriet, wat
aanvankelijk een sterk remmende invloed had op de ontwikkeling van struweel en
bos. Om de verruiging met Duinriet te keren wordt het centrale deel sinds 2010
jaarlijks door vrijwilligers van A Rocha Zeeland en Natuurvereniging Tholen
gemaaid, hierbij ondersteund door Stichting Landschapsbeheer Zeeland. In dat
centrale deel van het schor heeft zich daardoor een waardevolle vegetatie
ontwikkeld, met veel moeraswespenorchis, rietorchis en smalle rolklaver. Als gevolg
van het uitgevoerde beheer hebben zich soorten gevestigd als addertong,
graslathyrus, kamgras en kleverige ogentroost. Ook hebben de orchideeën zich
enigszins gehandhaafd, zij het met lagere aantallen. Ter hoogte van Schor Alteklein
komt op de steenbekleding van de achterliggende dijk graskers en hazenpootje
voor. De nabijheid van de bebouwde kom van Tholen vertaalt zich in de
onwaarschijnlijke aanwezigheid van rode kamperfoelie, ruig klokje en wollige
sneeuwbal. Het gebied is door zijn kleinschalige afwisseling van grasland, ruigte,
struweel en bos rijk aan paddenstoelen, dagvlinders en zangvogels.2

Vanaf 2018 wordt het gebied regelmatig door ons bezocht. Met behulp van bodem-
en buisval, klopscherm, sleep- en schepnet, proberen we ons een beeld te vormen
van de entomofauna van dat gebied. Onze belangstelling gaat daarbij speciaal uit
naar wantsen en loopkevers, maar ook andere insectengroepen hebben er onze
aandacht. Tot nu toe telden we er 49 soorten kevers en 50 soorten wantsen. Leden
van de Natuurvereniging Tholen monitoren er de dagvlinders.

Tussen het struweel van Schor Alteklein liggen een aantal maaiselhopen, het
resultaat van actief beheer van het terrein. Het afgelopen jaar richtte onze aandacht
zich vooral op die hopen maai- en snoeiafval. De buisvallen die we in de
maaiselhopen hadden ingegraven leverden helaas niet de verwachte graafkevertjes
op, maar wél een aantal glimwormen. Glimwormen? Op Tholen?
_________________
2 Lammers 2018, 14

Vervolg: Romantische lichtpuntjes op Tholen? De glimwormen van Schor Alteklein
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Drie soorten glimwormen

Ongetwijfeld kent u ze van uw nachtelijke wandelingen in Zuid-Limburg, de
Ardennen, de Eifel, of zuidelijker streken: de neon-groene lichtjes tussen de
vegetatie langs de bospaden. Nog romantischer wordt uw vakantie iets zuidelijker,
waar de glimwormen als vuurvliegjes knipogend in het nachtelijk duister
rondzweven.
Maar hier, in het koele noorden gaan onze glimwormen wat spaarzamer om met
hun energie.

Glimwormen en vuurvliegjes zijn overigens geen wormen of vliegen, maar kevers
(Lampyridae).
Wat het meest opvalt is, dat deze kevers licht kunnen produceren. In speciale
organen in het achterlijf wordt het pigment luciferine geoxideerd door
het enzym luciferase, waarbij energie vrijkomt in de vorm van licht. Onder de laag
licht producerende cellen zit een laag cellen met kleine kristallen, die het licht naar
buiten reflecteren. Bij de meeste soorten is het licht geelgroen van kleur.
Volwassen glimwormen gebruiken lichtsignalen om elkaar op te sporen tijdens de
voortplanting.

In de Benelux komen drie soorten glimwormen voor:
• de grote of gewone glimworm (Lampyris noctiluca),
• het vuurvliegje of kleine glimworm (Lamprohiza splendidula) en
• de kortschildglimworm (Phosphaenus hemipterus).

De drie soorten leiden 2 à 3 jaar als larve een ondergronds bestaan, hun
bovengronds leven duurt maar kort, vaak niet meer dan twee weken. Voor het
vrouwtje is het volwassen leven zo kort dat het niet de moeite loont om vleugels te
ontwikkelen, als volwassen vrouw behoudt ze het jeugdig uiterlijk van een larve en
met lichtsignalen lokt ze ’s nachts de mannetjes, die meestal wel kunnen vliegen.

De grote glimworm, één van de drie soorten uit de Benelux, wordt regelmatig ook in
ons land gesignaleerd, meestal in Limburg, Midden-Brabant, Gelderland, Utrecht en
de Hollandse kust.3 Ten noorden van de lijn Samber en Maas in België komt deze
soort vooral voor in leemrijke regio’s, maar daar zijn ook populaties bekend uit de
zandige delen van de Kempen en in bosrijke delen van West-Vlaanderen.4 Uit
westelijk Noord-Brabant of Zeeland zijn geen waarnemingen bekend.
Het vleugelloze vrouwtje van deze soort zit ’s nachts lichtgevend op vochtige
plaatsen aan bijvoorbeeld bosranden om op die manier de aandacht van een
rondvliegend mannetje te trekken.

De kleine glimworm is veel zeldzamer. Deze soort heeft een sterke voorkeur voor
beekjes en open plekken in bossen. De mannetjes van de kleine glimworm staan
ook bekend als 'vuurvliegjes' omdat ze tijdens het vliegen een fel licht produceren.

_________________
3 Vorst 2010, 113
4 De Cock, s.d., 4

Vervolg: Romantische lichtpuntjes op Tholen? De glimwormen van Schor Alteklein
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In Zuid-Europa kun je in het nachtelijk duister ook knipperende de lichtjes van vuurvliegjes
zien. Rondvliegende mannetjes van daar levende soorten maken hun aanwezigheid
bekend met een soortspecifieke flitscode. De vleugelloze wijfjes antwoorden hierop met
een soortspecifiek flitssignaal. De kleine glimwormen uit onze streken knipperen niet,
maar laten tussen 22.30 en 23:15 uur (!) hun lampjes permanent branden.
In Nederland wordt het vuurvliegje vrijwel uitsluitend in de provincie Limburg en ten zuiden
van Nijmegen gesignaleerd.5 Ook in België is de soort zeldzaam en wordt daar op
uiteenlopende plaatsen in het zuidoostelijke deel waargenomen.6

De derde soort tenslotte, de soort die wij op Schor Alteklein aantroffen, de
kortschildglimworm, is dagactief. Lichtsignalen zijn dan ook weinig effectief. Bij die soort
wordt het licht waarschijnlijk gebruikt om predatoren af te schrikken.

De kortschildkeverglimwormen op Tholen

Geen romantische, of zo u wilt, geheimzinnige, lichtjes dus in het nachtelijk duister op
Schor Alteklein, maar glimwormen die er overdag rondkruipen.
Over de levenscyclus en de verspreiding van kortschildglimwormen is weinig bekend. Dat
komt vooral omdat ze ’s nachts niet actief zijn en overdag evenmin opvallen.
Het vrouwtje van de kortschildglimworm is, evenals de vrouwtjes van de andere soorten,
ongevleugeld. Zij is dofbruin van kleur, en meet 10 mm. Zij is vooral tijdens de schemering
bovengronds te vinden, maar de twee lichtvlekken in het voorlaatste segment gloeien
zelden op. Om een partner te lokken gebruikt zij feromonen.
Het mannetje van de kortschildglimworm is even groot, zwart gekleurd en kan evenmin
vliegen (afbeelding 2). Zijn vleugels zijn sterk gereduceerd, waardoor het dier aan een
kortschildkever doet denken. Ook het mannetje heeft twee lichtvlekken in het voorlaatste
achterlijfsegment. De lichtvlekken gloeien alleen op, wanneer het dier wordt verstoord.
Datzelfde geldt ook voor de larve.7 De soort brengt 2 tot 3 jaar door als larve en gaat dan
’s nachts actief op zoek naar voedsel. Dat voedsel bestaat dan vooral uit slakken en
regenwormen. Het volwassen kevertje leeft nog heel kort en eet dan niet meer.

Met uitzondering van grote delen van de provincies Drenthe, Overijssel en Flevoland
wordt de kortschildkeverglimworm vrijwel overal in Nederland gesignaleerd.8 In België lijkt
de soort redelijk algemeen in Vlaams-Brabant. Maar wordt ook aangetroffen in Oost-
Vlaanderen en Antwerpen. In de Voerstreek is zij algemeen. De soort lijkt in België vooral
voor te komen in regio’s of biotopen met lemige bodems.9
De enige waarneming uit westelijk Noord-Brabant komt uit de omgeving van Vroenhout.10

_________________
5 Vorst 2010, 113
6 De Cock, s.d., 8
7 https://waarneming.nl/species/22770/
(geraadpleegd 14 maart 2022)
8Vorst 2010, 113
9 De Cock s.d., 13
10 Gevalideerde waarneming T. Schouten
op 24 juni 2021 op waarneming.nl

Afb.2
Kortschildglim

worm
�

(Phosphaenus
hem

i pterus)
Tholen,SchorAltekl ein,02-07-2021

Vervolg: Romantische lichtpuntjes op Tholen? De glimwormen van Schor Alteklein
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Kortschildglimwormen zitten in tuinen, in parken, op open plekken in bossen en langs
bosranden en hagen. De mannetjes kan men daar zien rondrennen over verharde
paadjes, voetpaden, langs en op muren, tussen plantsoenen of aan de rand van
struikgewas - vooral bij warm, vochtig weer zoals na een zomerse onweersbui. Overdag
verstoppen de vrouwtjes zich meestal onder stenen, hout en bladafval. De larven zijn ‘s
nachts te vinden tussen bladstrooisel, begroeiing van ruigten, mos en zelfs op kaal
(vochtig) substraat.11

Recente onderzoekingen tonen aan dat de soort veel frequenter voorkomt dan eerst
gedacht werd.

Bij het opsporen van deze glimworm hangt uiteraard veel af van de manier waarop er
gezocht wordt. Omdat de vrouwtjes kortschildglimwormen geurstoffen afgeven om de
mannetjes te lokken, is in Vlaanderen een inventarisatiemethode toegepast, waarbij per
uurhok een vrouwtje in een met gaas afgesloten potje gevangen wordt houden. Dat
potje wordt omringd door bodemvallen, waarin de mannetjes terechtkomen. Probleem is
dat lokkende vrouwelijke kortschildglimwormen door hun verborgen levenswijze heel
moeilijk te vinden zijn. Daarom ging men daar eerst op zoek naar de larven om die
vervolgens op te kweken tot volwassen lokdieren.12

Mogelijkheid van dispersie van de kortschildglimworm

Hoe snel kunnen kortschildkevers nieuwe leefgebieden koloniseren? Adulten leven
slechts één tot twee weken. De vrouwtjes zijn ongevleugeld, zeer honkvast en niet
aangepast om grote afstanden af te leggen. De kortschildglimworm is een soort waar
ook de mannetjes niet in staat zijn tot vliegen. Omdat volwassen mannetjes hooguit een
week leven, kunnen zij in die korte tijdspanne onmogelijk grote afstanden overbruggen.
Uit experimenten blijkt dat ze op open terrein ongeveer 10 m per uur afleggen.
Theoretisch levert dit een maximale dispersieafstand van circa 1.700 m op als een
mannetje 12 uur per dag rondkruipt en zich rechtlijnig zou voortbewegen.13
Gezien hun levensduur lijkt het aannemelijk dat larven grotere afstanden kunnen
afleggen dan volwassen dieren, althans wanneer de landschapsstructuur dit toelaat.

Geraadpleegde literatuur
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_________________11 De Cock, s.d., 13
12 Fobert 2004
13 De Cock s.d., 13
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Houtzwammen pakken van alles in, zelfs paddenstoelen Marike de Haan

Afbeelding 1. Platte tonderzwam heeft
stengels van de klimop ingepakt.

Afbeelding 3. Labyrintvormige structuur
aan de onderzijde wordt zichtbaar.

Al langer geleden stuitte ik op een platte tonderzwam
(afbeelding 1), die tijdens zijn groei takjes en stengels van
bladeren had ingepakt. De zwam groeit er zorgvuldig om
heen en omdat deze zwam meerjarig is zitten de takken en
stengels voor langere tijd vast.

Op één stam of tak kunnen meerdere soorten zwammen
groeien. Meestal krijgt iedere zwam zijn eigen plekje. In het
hout groeien de verschillende mycelia. Wanneer twee
mycelia bij elkaar uit komen gaan ze giftige
stofwisselingsproducten uitscheiden, waardoor in het hout
grillig gevormde zwarte lijntjes ontstaan die met het blote
oog duidelijk te zien zijn en demarcatielijnen worden
genoemd.

Afgelopen januari stuitte ik vlakbij de vogelkijkhut in het Markiezaat
op een roodporiehoutzwam die werd overgroeid door een andere
lichtgekleurde houtzwam (afbeelding 2). De laatste was nog zo jong
dat ik nog geen idee had welke soort dit was. Op 27 februari ben ik
teruggegaan naar de slokop. Ik denk nu dat ik weet welke soort de
lichte zwam is. Er ontstaat aan delen die naar onderen zijn gericht
een labyrintvormig buisjessysteem (afbeeldingen 3 en 4). Daarmee
begint de zwam te lijken op een doolhofzwam.

Toch blijft er twijfel over. Doolhofzwam groeit vrijwel uitsluitend op
eiken en zelden op andere loofboomsoorten. Over het algemeen
begint een doolhofzwam met meer vlakke vruchtlichamen. Hier is er
een vreemd half-bolvormig vruchtlichaam aan het groeien. Een
doolhofzwam heeft vruchtlichamen die meerjarig zijn. De tijd zal het
leren of ik op het juiste spoor zit.

De maand maart is bijna voorbij en er is t/m 29 maart slechts 1 mm
neerslag gevallen. Heerlijk weer voor zonaanbidders. Voor
zwammen en veel andere natuur is het een veel te droge maand
geweest. Zo komt er niet veel terecht van alle fraaie voorjaars-
soorten. De lente is nog maar net begonnen. Hopelijk komt er regen
na zonneschijn.

Afbeelding 2.
Roodporiehoutzwam
op een wilg raakt
overgroeid door een
andere houtzwam,
19 januari 2022

Afbeelding 4. De roodporiehoutzwam
steekt er rechts nog maar een klein
stukje uit, 27 februari 2022
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Biodiversiteit, een discussie Guus Dekkers

Bij het lezen van de Natura van afgelopen maand viel het me op dat naast de
erg leuke, informatieve en gevarieerde artikelen en boekbesprekingen er toch
wel erg veel getuinierd wordt bij de KNNV. Ook de hoofdredacteur noemt
tuingereedschap als eerste in het rijtje KNNV-benodigdheden. Ik citeer: "We
gaan weer op pad, gewapend met schoffels, scheppen, snoeischaren,
verrekijkers en fototoestellen." Graag wil ik een lans breken voor een
inhoudelijke discussie over de basis en richting van de KNNV. Ik denk dat we
als KNNV biologische basisprincipes moeten uitdragen, veldbiologie uitvoeren,
ons hard moeten maken voor de leefbaarheid van Nederland door het
uitbreiden van natuurgebieden en het inperken van intensieve landbouw. En
wat dacht u van rewilding / herwilderen?

Tuinieren in het kader van biodiversiteit heeft me op theoretische gronden altijd
al dwars gezeten. Even vooropgesteld, ik ben de allergrootste fan van
biodiversiteit en als ik een nieuwe vlinder of libel kan ontdekken in Roosendaal
en omgeving ben ik zo blij als een kind, maar ik ben me er wel van bewust dat
biodiversiteit enkel en alleen het onbedoelde, ongerichte en ongestuurde
resultaat is van een lange periode van ongebreidelde evolutie. We zijn het er al
heel lang over eens dat evolutie een spontaan proces is dat geen enkel doel of
richting heeft en het resultaat ervan: biodiversiteit kan dus ook nooit een doel
hebben of hebben gehad.

Een heel ander verhaal is het beheer van ons landschap. Ook iets waar ik
enorm van kan genieten. De romantische coulissenlandschappen, onze
onweerstaanbare vennen, knotwilgen, houtwallen en ga zo maar door zijn een
genot om te beleven en doorheen te wandelen en voor velen een absolute
must voor welbevinden. Daarom waardeer ik ook zeer het zware werk van
gebiedsbeheerders en vrijwilligers om al deze pareltjes in stand te houden. Dat
je daarmee vanzelf ook variatie aan levensomstandigheden mogelijk maakt,
daar profiteren dan weer heel veel verschillende soorten van. Mooi
meegenomen voor ons als natuurgenieters, maar het kan nooit de bedoeling
geweest zijn van de natuur zelf want die heeft dat niet.

Een ander discussiepunt dat nauwelijks op theoretische gronden wordt
besproken in KNNV-verband is de exotenbestrijding. Ik weet het, het is een
stokpaardje van me en ik heb het ook al eerder genoemd maar vroeger
noemden we invasieve exoten gewoon pioniers. In de menselijke geschiedenis
is pionier misschien niet zo een positief woord, maar in de biologie heb ik het
toch nooit geassocieerd met negativiteit. Het zijn gewoon de planten, dieren en
schimmels die als eerste een nieuw leefgebied bereiken en bevolken. Na de
pioniers krijg je de volgende stappen in de natuurlijke successie, of het duurt
even, dat mag ook, van mij tenminste.
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O ja, ecosysteemdiensten, ik zou het bijna vergeten. Iedere KNNV-er wordt er
wel eens mee geconfronteerd: de vraag wat het nut van muggen,
eikenprocessierupsen of iedere andere plaagsoort of ziekte is. Mijn antwoord is
dan: deze soorten leven al miljoenen jaren op de (niet onze) aarde en de mens
(H. sapiens) komt nog maar net kijken. De teek heeft meer recht om deze vraag
te stellen over de aanwezigheid van mensen. In het verlengde van deze
nuttigheids-vraag is die van het nut van biodiversiteit. En weer draai ik het
antwoord om: biodiversiteit is er niet voor de mens, de mens is er om de
natuurlijke processen te respecteren en zo veel mogelijk met rust te laten.
Vooral bij de KNNV zouden we moeten weten dat de natuur niet ten dienste
staat van de mens. We zouden vooral de intrinsieke waarde van de natuur
moeten benadrukken en niet de ecosysteemdiensten. Het uitleggen van de
basisprincipes van evolutie en populatiedynamica zijn onze grootste opdrachten.

Guus Dekkers, maart 2022

Gelezen:
- Natura, 119-1, maart 2022
- Willy van Strien, januari 2022, Soorten zijn van zichzelf, niet van ons, De
levende natuur, jaargang 123 nr 1
- Bas Haring, 2011, Plastic Panda's, over het opheffen van de natuur,
Nijgh & Van Ditmar
- Jan Luiten van Zanden et al, 2021, De ontdekking van de natuur, de
ontwikkeling van biodiversiteit in Nederland van ijstijd tot 21ste eeuw.

Kievitsm
oeren,foto

G
uus

Dekkers

Vervolg: Biodiversiteit, een discussie
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Biodiversiteit, een discussie, reactie van een lezer *

Hoi Guus,

Heb je discussiestuk met belangstelling gelezen. Het is me ook uit het hart gegrepen.
Dat komt mede voort uit een persoonlijke behoefte om wilde natuur om mij heen te
hebben. En ook omdat ik natuurlijk lees en zie hoe de mensen de (wilde, maar ook de
gecultiveerde) natuur op allerlei mogelijke manieren verpesten.

Daarom ook dat de cursussen die IVN GZ** gaat geven heel erg uitgaan van de
verbinding met de natuur (leidend bij alle activiteiten). Als we de verbinding met de
natuur aangaan en voelen, dan zijn we minder geneigd haar te beschadigen, maar
meer met respect te benaderen. Zo hebben Vera en ik ‘De Stem van de Noordzee’
gelezen, waarin wordt gepleit de Noordzee als rechtspersoon te bestempelen, waarbij
diens belangen door (groepen) mensen worden behartigd die zelf er ook belang bij
hebben dat de Noordzee wordt beschermd, van niemand is en eigen rechten krijgt. In
een cursus zetten we antropocentrische visie tegenover een visie als ‘de ander en ik’,
deze visie heeft nog geen naam denk ik. Wij zien er veel in om alle levende wezens
meer als ‘de ander’ te gezien en niet als dingen en als minderwaardige schepselen die
we kunnen bezitten, overmeesteren, verpesten.

Ik heb een paar vragen:

- Invasieve soorten zijn wel andere pioniers dan een wilg of berk. Heette een
Amerikaanse eik of Canadese gans vroeger een pionier? Zij zijn op niet natuurlijke
manier (namelijk door de mens) ergens gekomen waar ze helemaal niet horen.
Watercrassula bijv verstikt alles wat in het water leeft. Doe je dan wel recht aan
degenen die kosten noch moeite besparen om dit plantje te bestrijden? We kunnen het
ook opgeven, en decennia wachten tot er een nieuw evenwicht is ontstaan. Maar ten
koste van wat zal dat gebeuren?
Ik noem dit, omdat je hierover niets zegt. De ene pionier is de andere niet. Misschien
komt het het stuk ten goede als je nog ietsje verduidelijkt wat je bedoelt of hoe je dat
ziet. Mochten er reacties komen, dan zullen ook deze genuanceerder en meer to the
point zijn.

- Een discussiestuk - hoe zou je de discussie willen voeren? Ik zou het interessant
vinden. Kunnen mensen reacties sturen en die dan plaatsen in de NHT of Nieuwsbrief,
of er een bijeenkomst voor plannen?

Hoop op je reactie,
Groetjes, Annemarie

Wil je mee discussieren?
Stuur je reactie naar:
redactie@roosendaal.knnv.nl

* Ondergetekende schrijft haar reactie als
redacteur NHT en plaatst deze na overleg
met Guus Dekkers

** Ondergetekende is coördinatior
cursussen
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Impressie Dintelse
Gorzen

excursie 27 maart 2022
gids Joke Stoop

Foto's
A .W

eldring

Dijkviltbraam (exoot)

Grote keverorchis

Joke tussen berkenopschot, dat planten als Parnassia verdringt

Bloeiende wilgen en de zon komt tevoorschijn

Het gebied wordt opgen gehouden door grazers
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…En dat is dan 111. Het moet niet gekker worden.
De lol van een huislijst

Door Kees Baselier

Inleiding
Toen wij (broer Piet en ik) eind mei 2005 naar de Zoeksestraat in Schijf verhuisden,
kwamen we op een ruim perceel van ± 3000 m2 te wonen. Net buiten de bebouwde
kom. In de maand ervoor waren we al aan de slag gegaan om o.a. de tuin aan onze
wensen aan te passen. Maar het eerste wat er kwam was een vogelstreeplijstje.

Vanaf dag één werden de vogels aangekruist op deze zogenaamde huislijst. Onze
definitie van een huislijst is: een overzicht van alle waargenomen vogels op of vanuit
ons perceel. Het gaat dus om zicht- en/of gehoorwaarnemingen.
Hoog overvliegende c.q. strak doorvliegende soorten, die dus geen binding met het
perceel vertonen, krijgen de aantekening “ov”. Overvliegend dus.

Elk jaar, op 1 januari, beginnen we weer met een nieuwe jaarlijst. Dit is om
bijvoorbeeld van bepaalde soorten eerste waarnemingen te noteren om zo bepaalde
trends te kunnen vastellen, hoe kleinschalig ook. Op de zogenaamde all-time lijst
worden dan de aanvullende gegevens van het voorbije jaar overgezet. Deze lijst
vindt u achterin dit artikel.

Verder staan er wat tabelletjes en grafiekjes in. Deze vallen letterlijk onder de
noemer huis-, tuin- en keukenonderzoek en dat is dan ook meteen precies de
waarde, die hieraan toegekend moet worden. Maar het is wel leuk om ermee bezig
te zijn.

Beschrijving en situering perceel
Om het perceel natuurlijker in te richten werden coniferenhagen gerooid, Taxus en
Buxus verwijderd en vervangen door bosplantsoen bestaande uit inheemse struiken
zoals Hondsroos, Gelderse Roos, Kardinaalsmuts en Hulst.
Er werd een forse vijver gegraven (ongeveer 130 m3) en tijdens het vullen kwamen
de eerste Middelste groene kikkers er al op af. Ook de Alpenwatersalamander liet
zich spoedig zien. Om voor een meer natuurlijke ontwikkeling te kiezen werd er
geen vis uitgezet.

Er werd een stalletje (Boerenzwaluw!) gebouwd als onderkomen voor wat geiten.
Het aanpalende weilandje mag zich kruidenrijk ontwikkelen en werd verrijkt met wat
hoogstamfruit. Als vogelaar laten we natuurlijk ook wat kippen rondscharrelen.
Een bestaande bomensingel (met o.a. Berk en Hulst), die de oost- en zuidkant
begrenst, werd wat uitgekapt om o.a. voorjaarsbloeiers meer ruimte te geven. Ook
werd deze singel voorzien van allerlei soorten nestkastjes.
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Onze woonstee ligt in een kleinschalig landschap met weilandjes, bosjes, vlakbij
een grote zand-winningsput (hierna plas genaamd) met rondom hoge bomen, en
wat verspreide bebouwing.In het Bestemmingsplan Buitengebied wordt het
aangemerkt als “waardevol agrarisch landschap”.

De omgeving maakt onderdeel uit van een ecologische verbindingszone, waarbij
op langere termijn de wens is om de Rucphense Bossen/landgoed Jachthuis Schijf
te verbinden met de Oude Buisse Heide via het gebied De Zoek.

De vogels van de Zoeksestraat in Schijf
Wat hier volgt is een bloemlezing van 16 jaar ervaringen met vogels en hun gedrag
in onze directe woonomgeving. Om een bepaalde vorm van overzichtelijkheid aan
te houden is gekozen voor een opsomming van (soms zelf gedefinieerde)
vogelgroepen. Hierbij is in grote lijnen de taxonomische indeling gevolgd.

Ganzen
Het aantal soorten ganzen, zonder uitzondering overvliegend, blijft beperkt tot vier.
De Grote Canadese Gans en de Nijlgans willen nog al eens de plas invallen, de
Grauwe Gans en Kolgans vliegen strak door tijdens hun voedsel- en slaaptrek.
De vliegroutes van andere soorten, zoals Brandgans, liggen duidelijk ergens
anders en ontbreken dus op de lijst.

Eenden
Van de Kuifeend, Mandarijneend enWilde Eend is de laatste de meest
regelmatige gast in de vijver. Het betreft bijna altijd koppels die de vijver opzoeken
om te overnachten, om dan in de ochtend weer meestal te vertrekken. Je merkt
dan met name bij de Wilde Eend dat het vrouwtje leidend is en ook het hardste
kwaakt. (Geen grapjes a.u.b.). Dus ook op gehoor zijn man en vrouw te
onderscheiden.

Roofvogels
Van de acht waargenomen soorten roofvogels broed(d)en Buizerd, Sperwer en
Boomvalk in de onmiddellijke omgeving. Van de Sperwer vonden we prooiresten
van o.a. een jonge Grote Bonte Specht en Merel in de tuin. Opvallend ook was de
angst-kreet van een Merel toen hij geslagen werd. Hoofdverdachte van een
gevonden gedemonteerde Boerenzwaluw lijkt ons de Boomvalk.

De Havik vond het in 2020 wel een goed idee om ook eens in de kippenren te
komen snacken. Een net over de ren zorgde ervoor dat de overige kippen weer
spoedig aan de leg raakten en wij weer een eitje konden tikken.

Vervolg: …En dat is dan 111. Het moet niet gekker worden. De lol van een huislijst
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Kraanvogel
Op 22 februari 2009 verbleven drie Kraanvogels in het nabij gelegen natuurgebied
de Reten. Een paar dagen later vlogen er eveneens drie voorlangs het
keukenraam. Aannemelijk is dat het om dezelfde vogels gaat. In 2010 volgde een
tweede waarneming.
De app “Trektellen” vertelde in 2018 dat de voorjaarstrek zich steeds meer naar
het westen toe bewoog en onze hoop werd op 30 maart vervuld: 34 luid roepende
over-vliegende vogels.

Steltlopers
Allemaal overvliegende soorten. Uitzondering vormen eenWitgat met een
duikelvlucht boven de vijver en eenWatersnip, die in een vorstperiode in de nog
stromende water-loop rondscharrelde. De Houtsnip hield zich op in de
bomensingel.

Duiven
Vanaf het eerste jaar dat we er kwamen wonen (2005 dus) hoorden we vanaf ons
erf elk jaar de Zomertortel roepen. De populatie van deze soort is in Nederland
vanaf eind vorige eeuw dramatisch gekelderd - met een afname van zo’n 90 tot
95% - , maar “onze” Zomertortel liet zich elk jaar meteen bij aankomst (eind april-
begin mei) goed horen. Niet alleen zijn naam, maar ook het koeren is
onlosmakelijk verbonden met de zomer. Tot en met 2016 werd hij gehoord.

Groot was dan ook de vreugde dat na de afwezigheid in 2017, hij zich weer liet
horen. Zowel in 2018 als in 2019. Maar dan wel weken later dan we gewend
waren, nl. pas op 30 mei in beide jaren. En dan ook nog eenmalig. Een slecht
voorteken, zo bleek in 2020 en 2021. Weg onze Zomertortel, ook hij deelt in de
algehele malaise.

Uilen
Drie soorten uilen hebben een plaatsje weten te bemachtigen op de huislijst.
In 2006 liet de Steenuil zich veelvuldig horen tegenover een boerderij, bij een
steenuilenkast, hemelsbreed zo’n 100 meter van ons erf vandaan. Het geroep
leverde echter geen partner op. Vervolgens is de kast verplaatst pal achter de
boerderij. Resultaat: veel minder geroep, wel een partner en drie uitgevlogen
jongen. Dit heeft zich in de daaropvolgende jaren zo herhaald.

Zomertortel
foto Pixabay

Vervolg: …En dat is dan 111. Het moet niet gekker worden. De lol van een huislijst
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In 2011 werden we door de overbuurman erop geattendeerd dat er een uil bij hem
in een loods zat. Het bleek om een Kerkuil te gaan, hoogst vermoedelijk een man.
Kerkuilen hebben namelijk doorgaans een LAT-relatie: het vrouwtje broedt in een
schuur en het mannetje roest in een andere. In Schijf kunnen op enkele locaties
succesvolle broedgevallen genoteerd worden, ook op enkele honderden meters
van “onze” kerkuilman.

Hèt succesnummer is echter de Bosuil. Op 7 september 2005 hoorden wij de
eerste, en daarna is het – met een lichte overdrijving – niet meer opgehouden. Niet
zo verwonderlijk overigens: in de nabij gelegen Rucphense Bossen bevinden zich
ruim 20 territoria van deze soort. Ook de andere kant (De Moeren en Oude Buisse
Heide) is er niet van verstoken. Bij windstil weer of een gunstig windje hoor je dan
vanaf verschillende locaties de territoriumroepen. Sport is dan weer om deze
roepen van elkaar te onderscheiden. En ook in de onmiddellijke nabijheid of op ons
perceel zelf willen ze zich wel eens luidkeels manifesteren.

______________________
1 Een deel van bovenstaande informatie is afkomstig van bosuilonderzoeker Hans Donkers.

Bosuilgeluiden op het erf1

Al vaak in augustus, maar soms ook al in juli, gaan Bosuilen roepen. Dit om de
jongen die in dat jaar geboren zijn, uit het ouderlijk territorium te verdrijven. In
oktober-november worden vervolgens de grenzen van de broedterritoria opnieuw
vastgesteld en begint ook de paarvorming.

Dat hierbij allerlei conflictsituaties ontstaan is duidelijk. Dit gaat gepaard met
allerlei geluiden, die veelal aan beide geslachten worden toegeschreven. De
agitatie is soms duidelijk in een roep te horen.

Zo wordt vaak de heldere trillerroep (de territoriumroep) gehoord. Deze is
exclusief voorbehouden aan de man. De meeste mensen kennen dit geluid van
de griezelfilms.

Maar ook de hese trillerroep horen we vaak. Hoewel deze aan de vrouw wordt
toegeschreven (vaak in duet met een man), kan deze ook door een geagiteerde
man worden geproduceerd. Tel je nu drie lettergrepen bij deze roep, dan heb je
met een man te maken. De vrouw roept namelijk met vier lettergrepen.

De “kewiek-kewiek”-contactroep is van beide geslachten, maar is wel meer
afkomstig van de vrouw. Bij de man is het meer als antwoord op de vrouw.
Maar als je de heldere trillerroep van de man hoort, gevolgd door een “kewiek”-
roep, dan kan die laatste met zekerheid aan de vrouw worden toegeschreven.
We horen ook wel eens een ritmische, heldere roep van >10 lettergrepen. Dit
hoort dan weer bij de balts.

Hoewel voor het vaststellen van bosuilterritoria veelal ’s avonds op pad wordt
gegaan, is de trefkans in de vroege ochtend (bijvoorbeeld in november rond vijf
uur/half zes) groter vanwege een verhoogde roepactiviteit van deze soort.
Deze activiteit zo ’s morgensvroeg was voor onze haan regelmatig aanleiding om
vanuit het kippenhok een duet aan te gaan met een man Bosuil.

Leerzaam om te volgen en - bijkomend voordeel - je hoeft er je bed niet voor uit.

Vervolg: …En dat is dan 111. Het moet niet gekker worden. De lol van een huislijst
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Kikker- en salamanderjagers
Naast de Blauwe Reiger is er ook een eenmalige waarneming van een Grote
Zilverreiger. Beide azen op de vijverkikkers. En soms met succes: de “Grote Zilver” zat
in 2020 een kikker op te peuzelen. Het jachtgedrag van deze beide reigersoorten oogt
hetzelfde: stoïcijns aan de kant staan en dan plots toeslaan.

De IJsvogel is levendiger. Met uitzondering van 2012 wordt hij elk jaar gezien. Met als
voorlopig hoogtepunt 20 augustus 2008. ’s Morgens zat er al eentje te vissen; wat later
voegde zich er een tweede bij. De hele dag werd er gevist. Elke salamander moest eruit.
Ze zijn overigens niet helemaal in hun missie geslaagd: het jaar daarop zagen we weer
jong spul rondzwemmen.

Spechten
Vijf soorten mogen we tot nu toe verwelkomen. Naast de voorspelbare vaste gasten
Grote Bonte en Groene Specht nog drie andere.
Over de grootte van een broedterritorium van de Zwarte Specht bestaat geen
eensluidende mening.
De ene publicatie praat over minimaal 100 hectare, een ander onderzoek houdt 500
hectare aan.
Hoe dan ook: omdat er in de nabijgelegen landgoederen, zoals de Moeren en Visdonk,
Zwarte Spechten broeden, is het dus niet verwonderlijk dat ze ook bij ons wel eens
duidelijk hoorbaar hun aanwezigheid verraden.
Door geroffel, alarmroep en zichtwaarneming konden we in het vroege voorjaar van
2012 de Kleine Bonte Specht een broedterritorium toekennen. In september 2017 kon
aan de spechtenlijst een exclusiviteit worden toegevoegd: een Draaihals. Vliegend en
roepend, zodat hij met zekerheid op naam kon worden gebracht.

IJsvogel met visje
foto Pixabay

Vervolg: …En dat is dan 111. Het moet niet gekker worden. De lol van een huislijst
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Zwaluwen
Kleine huiszwaluwkolonies in de buurt (onze kunstnesten voor deze soort dienen
tot nu toe alleen maar als slaapplaats voor mezen) hebben met name de wei
ontdekt als jachtgebied.
Zoals het fatsoenlijke Boerenzwaluwen betaamt, hebben ze (het is overigens altijd
maar één koppel) onze stal ontdekt als broedgelegenheid. Met wisselend succes
overigens. Soms lukt het dus wel om jongen groot te brengen, zoals blijkt uit het
volgende gedocumenteerde broedgeval in 2017.

Maar dat het niet altijd hosanna is, bewijst onderstaande tabel.

______________________
2De boerenzwaluwman die terugkeert op de zelfde broedlocatie, kiest voor het nest van het jaar
daarvoor.
3 Een nieuwe man kiest dus voor een nieuw te maken nest
4 De (vermoedelijk) nieuwe man van 7 mei kan er een zijn met langere staartpennen. De vrouwen
kiezen vaak voor dergelijke mannen. Deze zijn echter onhandig met nestbouw en met voeren van
de jongen, door de geringere wendbaarheid.

2 april Aankomst koppel. Beide slapen in een oud nest. 
23 april 1 ei. Man slaapt nu op harkje. 
25 april 3 eieren. 
27 april 5 eieren. 
28 april 5 eieren. 
17 mei Nest leeg. Oudervogels hangen nog wel in de stal rond. 

 

Vervolg: …En dat is dan 111. Het moet niet gekker worden. De lol van een huislijst
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Als iconische voorjaarsbode is vanaf 2009 ook de eerste waarneming van deze soort
als erfvogel genoteerd. Een zeer voorzichtige trend leert dat hij steeds vroeger wordt
gezien. Omdat het om zeer beperkte aantallen gaat, kunnen hier uiteraard geen al te
grote conclusies aan worden verbonden.

De bewoners van de boerderij Rozenvendreef 1 noteren eveneens de aankomstdata
van de Boerenzwaluw. Ter vergelijk een overzichtje vanaf 2015.

Kwikstaarten
De Witte Kwikstaart kunnen we vanaf het begin (2005) als jaarlijkse gast noteren. In
2018 is hij tot broedvogel gepromoveerd. Aanleiding waren de geplaatste
zonnepanelen op het dak van de schuur. Tussen de panelen en de dakpannen
worden nu jaarlijks – hoe veilig en duurzaam wil je het hebben! - jongen groot
gebracht.

Man Boerenzwaluw met lange
buitenste staartpennen
foto Pixabay

aankomstdata Boerenzwaluw 
 Zoeksestraat 10 Schijf Rozenvendreef 1 Roosendaal 

jaar maart april maart april 
2015  10  10 
2016  1 28  
2017  18  1 
2018  10  3 
2019  2  2 
2020  5  9 
2021  1  1 

 

Vervolg: …En dat is dan 111. Het moet niet gekker worden. De lol van een huislijst
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Lijsters
Het zijn de vijf meest voorkomende lijstersoorten, die op de huislijst een plaatsje
hebben weten te veroveren, te weten de Merel, Zanglijster, Grote Lijster, Koperwiek
en Kramsvogel. De (fluister)zang van de Merel begint vaak al in december; de
Zanglijster is, als goede tweede, in de eerste helft van januari vaak al volop op zang.
De Grote Lijster begint meestal in de tweede helft van februari.

___________________
5Dick de Vos en Luc de Meersman. Vogelzang van Nederland. KNNV Uitgeverij 2012

De waarneming van de Gele Kwikstaart
blijft vooralsnog beperkt tot één in 2016.
Hoe anders is dat bij de Grote Gele
Kwikstaart, een liefhebber van snel
stromend water. De vijver met de
bijbehorende waterloop waren nog maar
net in gebruik, toen eind juli 2006 een
juveniel exemplaar verscheen om
vervolgens twee weken lang naar insecten
te speuren, langs die zelfde
waterloop.Daarna zou deze soort nog
enkele jaren een vluchtige passant zijn.

Onder de zonnepanelen bevindt zich de nestplaats
van de Witte Kwikstaart - foto Kees Baselier

Merelgeluiden op het erf

Met de verschillende soorten geluiden van deze algemene soort word je
vaak geconfronteerd. Met name het boek van Dick de Vos5, een erkend
expert op het gebied van vogelzang, geeft meer inzicht over de betekenis
ervan.

In december worden we al vaak getrakteerd op een wat zacht kwelen,
fluisterzang of subsong genaamd.
De alarmroepen zijn ook uiteen te rafelen. Een hoge “tsiiiiiii”-roep duidt
op de aanwezigheid van een luchtpredator.
Bij de “pok-pok-pok-pok”-roep is er een grondpredator in het geding.
De “ping-ping-ping-ping”-roep hoort vooral bij de avondschemering. De
posities voor de nacht zijn ingenomen. Als er dan nog een soortgenoot
door al die merelterritoria vliegt, krijg je dit geluid. Ook dit hoor je
regelmatig.

Vervolg: …En dat is dan 111. Het moet niet gekker worden. De lol van een huislijst
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Kleine zangers
Deze omschrijving dekt een hele lading aan soorten, waaruit een kleine greep wordt
gedaan.
De Braamsluiper liet in 2005 danig van zich horen door wekenlang luidkeels te zingen.
Een slecht voorteken: meestal gaat het dan om een ongepaarde man. Bij een
kortstondige zang is er in de regel wel een grotere kans op broedsucces.
Ons bange voorgevoel werd bevestigd in 2006: geen teken van leven meer.
Zowel in 2009 als 2010 hoorden we weer wel eenmalig de zang.

De mus van het kleinschalige platteland, de Ringmus, was tot en met 2012 nog een
jaarlijkse broedvogel, met in 2006 zelfs twee succesvolle broedsels. Maar ook hier deed
de gestage landelijke afname van deze soort zich gelden: na 2012 geen enkele
waarneming meer.
Van voorjaarstrekkers als Kleine Karekiet, Spotvogel en Bosrietzanger staan
incidentele waarnemingen genoteerd.

Onderstaande grafiek laat de aankomstdata zien van de Fitis en de Tjiftjaf van 2006 t/m
2021. (In 2012 zijn de aankomstdata niet genoteerd). Daaruit blijkt, volgens de normen
van SOVON, dat van 2006 tot en met 2013 de Fitis hier een jaarlijkse broedvogel is
geweest. Vanaf 2014 is hij die jaarlijkse status kwijtgeraakt en is een onregelmatige
broedvogel geworden. De zeer late eerste waarnemingen (denk aan hartje zomer) zijn
niet in deze grafiek verwerkt.

“Nachtzwaluw”geluiden op het erf

In het voorjaar van 2018 werden we verrast door het gesnor van een Nachtzwaluw.
Althans, dat was de eerste gedachte, die vanwege het ontbreken van een geschikte
biotoop direct verworpen moest worden. Ook bij het nader beluisteren van dit gesnor
kregen we twijfels. Het klonk toch net weer iets anders, langer ook dan dat van een
Nachtzwaluw. Bij lokalisering van het geluid kwamen we uit bij de oeverzone van de
vijver. Al puzzelend kwamen we ten slotte uit bij de Veenmol. Google leerde dat het
mannetje een tunneltje maakt, dat bij het maken van dit geluid als een soort
klankkast fungeert en op die manier probeert hij een vrouwtje te lokken. Dat
het niet meteen lukte bleek wel uit het feit dat we nog een paar weken van dit
gesnor konden genieten.

Vervolg: …En dat is dan 111. Het moet niet gekker worden. De lol van een huislijst
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Kraaiachtigen
Extra vermeldenswaard in deze groep is de Raaf. Geherintroduceerd op de
Veluwe in de jaren zestig van de vorige eeuw waar de populatie jarenlang een
toch wat kwakkelend bestaan leidde, slaat deze soort de laatste jaren toch wat
meer zijn vleugels uit om zich nu ook in West-Brabant te vestigen als
broedvogel. Eerst in het Markiezaat; nu brengt deze soort ook succesvol
jongen groot in onze meer nabije woonomgeving. Dat vertaalt zich dan ook in
overvliegende vogels (in wisselende aantallen van 2 tot 3 exemplaren) boven
ons perceel. Er zijn overigens signalen dat er recent nog meer broedpogingen
van deze soort hebben plaatsgevonden op onze zandgronden.

Identiteitscrisis in de Schijfse vogelwereld?

In de relatie vogelsoort/nestkast loopt het allemaal een beetje door elkaar,
zo is de ervaring. Er zijn nestkasten opgehangen voor diverse soorten
vogels, waarvan de invlieggaten allemaal netjes aan de officiële normen
voldoen. Maar geen soort die zich daaraan houdt.

Zo kruipt de Pimpelmees in de kast van een Koolmees en omgekeerd,
zoekt de Koolmees ook broedgelegenheid in een mussenkast en slaapt de
Pimpel in het kunstnest van de Huiszwaluw.

De Boomklever en Bonte Vliegenvanger hebben hun legsel in
mezenkasten, Spreeuwen brengen jongen groot in een steenuilenkast en
de Pimpelmees op zijn beurt heeft broedsucces in een spreeuwenpot.

De Boomkruiper heeft gebroed onder het dak van het huis en om daar te
komen kroop hij tegen de muur omhoog. De transformatie van Boom- naar
Steenkruiper mag dus geslaagd worden genoemd.

Boom- of Steenkruiper?
foto Pixabay

Vervolg: …En dat is dan 111. Het moet niet gekker worden. De lol van een huislijst
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De Spreeuw (die ik gemakshalve ook maar plaats in de groep van de kraaiachtigen)
is een jaarlijkse broedvogel, met maximaal twee paartjes. Al vroeg in het jaar begint
de (groeps)zang: een gebrabbel en gekwetter met soms wat uithalen, de zgn.
vuurpijl-geluiden. Maar deze soort is ook een meesterimitator. Als broedvogel hoor
je hem regelmatig het geluid van een Kleine Bonte Specht nadoen. Zo is er ook een
keer een Wulp van de streeplijst gehaald: de roep was dus afkomstig van een
Spreeuw. De soort beschikt over een lange termijngeheugen: ook opgepikte
geluiden van jaren terug van andere vogelsoorten staan op het repertoire. Zo word
je soms nog verrast en moet je je eerste gedachte gauw bijstellen.

Het voorgaande is een tussenbalans, een greep uit 16 jaar ervaringen met
erfvogels.
En we blijven uiteraard gespitst op nieuwe soorten en/of gedrag.

Medewaarnemer:
Piet Baselier

Geraadpleegde bronnen:
Dick de Vos en Luc de Meersman. Vogelzang van Nederland. KNNV Uitgeverij 2012
Vergeer J.W. e.a. 2016.
Handleiding SOVON Broedvogelonderzoek: Broedvogel Monitoring Project en
Kolonievogels. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Met dank aan:
Zoogdierwerkgroep KNNV Roosendaal voor het inventariseren van de zoogdieren
op en rondom het erf.

Zie op de volgende pagina: Bijlage Huislijst 2005-2021

Vervolg: …En dat is dan 111. Het moet niet gekker worden. De lol van een huislijst
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soort  

status 
 B= broedvogel1  
P= pleisterend 

   O=overvliegend 
Aalscholver P 
Grote Zilverreiger P 
Blauwe Reiger P 
Lepelaar O 
Ooievaar O 
Knobbelzwaan O 
Kolgans O 
Grauwe Gans O 
Grote Canadese Gans O 
Nijlgans O 
Mandarijneend P 
Wilde Eend P 
Kuifeend P 
Zeearend O 
Wespendief O 
Blauwe Kiekendief O 
Buizerd O 
Sperwer P 
Havik P 
Torenvalk O 
Boomvalk O/P 
Patrijs P 
Fazant P 
Waterhoen P 
Kraanvogel O 
Scholekster O 
Kievit O 
Witgat P 
Groenpootruiter O 
Grutto O 
Wulp O 
Regenwulp O 
Houtsnip P 
Watersnip P 
Kokmeeuw O 
Stormmeeuw O 

 
 
 
 
1 Is er in de directe omgeving van het erf, in een straal van ca 150 meter, een broedterritorium, dan wordt dit  
  ook met een B gehonoreerd.   
  De toekenning van een broedstatus is volgens de SOVON-richtlijnen 

Bijlage Huislijst 2005-2021
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Vervolg Bijlage Huislijst 2005-2021
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Naast eigen waarnemingen heeft de Zoogdierwerkgroep ook enkele malen gekeken
naar de aanwezigheid van zoogdieren op en nabij ons perceel. Dit met gebruik van life-
traps, wildcamera en batloggers. Dat alles heeft geleid tot de volgende lijst.

 

Zoogdieren  
Vleermuizen  

Watervleermuis   
N.B. Halverwege de nabij gelegen 
Zoeksedijk is in augustus 2020 de Kleine 
Watervleermuis aangetroffen. 
Med. Zoogdierwerkgroep. 

Gewone Dwergvleermuis  
Ruige Dwergvleermuis  
Rosse Vleermuis  
Laatvlieger  

Spitsmuizen  
Huisspitsmuis  

Ware Muizen  
Bosmuis   
Huismuis   

Woelmuizen  
Rosse Woelmuis   

Overige   
Egel   
Mol   
Vos   
Ree   
Eekhoorn   
Haas   
Konijn   
Rat spec.   

Vervolg Bijlage Huislijst 2005-2021
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Boekbespreking

De acht grote lessen van de natuur -
Gary Ferguson - 2019 - Ten Have

Eight master lessons of nature,
uitgeverij Doubleday 2019

"What nature teaches us about living well in the world"

Gary Ferguson ziet de natuur als een bron van wijsheid die we goed kunnen gebruiken om
een goed leven te leiden. Hij put veel inspiratie uit de Noord-Amerikaanse wildernis en het
grote wild dat hij daar meemaakt. Als eerste benoemt hij met verve en erudiet de vele
mysteries die we nooit zullen oplossen maar door ze te accepteren wel ons leven verrijken.
Ook in de volgende les bekritiseert hij de traditionele wetenschap die zich concentreert op
geïsoleerde laboratoriumomstandigheden en slechts langzaam grip krijgt op de oneindige
samenhang van de natuurlijke processen en organismen.
Daaruit vloeit weer voort dat de natuur en wij mensen gebaat zijn bij meer variatie als het
gaat om stabiliteit, productiviteit en veerkracht. Met andere woorden niet alleen het belang
van biodiversiteit op alle niveaus, maar ook dat van de diversiteit van menselijke en
dierlijke culturen.

In hoofdstuk vier wordt uitgebreid aandacht besteed aan de oorspronkelijke vrouwelijke
oerkracht van het matriarchaat (bij dieren en) bij mensen en hoe die door de opkomst van
de landbouw, steden en koninkrijken op een tweede plan is gekomen. Gelijkwaardigheid
van de seksen is een belang-rijke voorwaarde voor een evenwichtig en goed leven.
Door dieren goed te leren kennen kunnen we niet alleen veel leren, maar we worden er
ook gelukkiger van. Zuinig zijn met grond- en brandstoffen zijn essentiële eigenschappen
van iedere soort om te kunnen overleven. De les voor mensen is duidelijk. Iedere
natuurramp heeft naast een grote vernietigende kracht ook de potentie van een nieuw
begin. Zo heroveren vegetatie en/of andere organismen ieder groot of klein rampgebied.
Bij mensen geldt ook het gezegde dat je van tegenslagen sterker wordt.
Het laatste hoofdstuk behandelt de wijsheid van de ouderen en het overdragen van kennis
(dieren) en voedingsstoffen (bomen). Ook voor mensen geldt het dat het leren van
ouderen het leven op de lange termijn kan verbeteren. In het nawoord wordt aan de
schoonheid (beauty) van de natuur een sterke helende kracht toegedacht.

Een korte samenvatting doet het boek echter geen recht. De essentie van een aantal
hoofdstukken is overbekend en spreekt voor zich, maar de hoofdstukken zijn doorwrocht
van boeiende verhalen en ervaringen. Daarnaast wordt grondig ingegaan op de
geschiedenis van een aantal ontwikkelingen en worden actuele wetenschappelijke
onderzoeksresultaten besproken. Kortom, een aanrader. Omdat in een recensie op
bol.com wordt vermeld dat de Nederlandse vertaling niet goed is, is misschien de
oorspronkelijke Engelstalig versie aan te raden.

Guus Dekkers, september 2021
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