VOORWOORD
Dit is alweer de laatste Scharrelaar van 2017, ons jubileumjaar.
Er zijn veel activiteiten geweest in het afgelopen jaar, waarover jullie veel
hebben kunnen lezen.
Ieder die hier aan meegewerkt heeft, wil ik nogmaals bedanken voor alle
medewerking het afgelopen jaar. Ook dank aan alle natuurorganisaties en
sponsors, die hieraan hun steentje hebben bijgedragen. Het was geweldig en
dan nu maar weer verder naar het volgende jubileum, dus ook de komende
jaren weer de schouders eronder voor onze vereniging en vooral voor de
natuur, want het blijft nodig.
Ook zie je hier alweer de Agenda voor de jaarvergadering in maart 2018. Het
lijkt nog ver weg, maar het is zo weer maart. Ook de werkgroepen beginnen
alweer te denken aan 2018, want ook dan zal de inzet van onze vrijwilligers
weer nodig zijn.
En elke werkgroep kan en wil nog graag uitbreiding met actieve vrijwilligers.
Dus lijkt het je leuk en nuttig iets voor de natuur te doen, meld je dan aan bij het
bestuur of een van de werkgroepen.
Ook het verslag van de vorige jaarvergadering kun je in deze Scharrelaar lezen.
In de volgende Scharrelaar zal dan het Jaarverslag geplaatst worden. Hierbij
nog een oproep aan iedereen, die daar iets voor moet aanleveren en dat nog
niet heeft gedaan. Doe dit snel, want dan kan de secretaris hier ook verder mee.
Tot slot wil ik namens bestuur en werkgroepen een ieder een zo gezond
mogelijk en voorspoedig 2018 toewensen. En ook een goed natuurjaar .
Tot ziens op een van de activiteiten of contactavonden.
Jan Vos, voorzitter
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04-12-2017

Ledencontactvergadering. Aanvang 20.00 uur bij Kroko
Multipunt, Heerenweg 42, IJhorst. Afsluiting jubileumjaar.
08-01-2018
Ledencontactvergadering. Aanvang 20.00 uur bij Kroko
Multipunt, Heerenweg 42, IJhorst. Presentatie Nico Arkes SBB.
Bijen en heidebeheer.
05-02-2018
Ledencontactvergadering. Aanvang 20.00 uur bij Kroko
Multipunt, Heerenweg 42, IJhorst. Presentatie Martijn
Bunskoek. Vogeltelling in Iran .
05-03-2018
Algemene ledenvergadering. Aanvang 20.00 uur bij Kroko
Multipunt, Heerenweg 42, IJhorst. Presentatie Mirjam Fagel.
Terugblik op jubileumjaar.
17-03-2018
Landelijke schoonmaakdag
09-04-2018
Ledencontactvergadering. Aanvang 20.00 uur bij Kroko
Multipunt, Heerenweg 42, IJhorst. Presentatie Janny Niehoff.
Roemenië
07-05-2018
Ledencontactvergadering. Aanvang 20.00 uur bij Kroko
Multipunt, Heerenweg 42, IJhorst
02 tot 12-05-2018 Natuurreis
04-06-2018
Buiten excursie

JEUGDAGENDA
13-01-2018

Spel/film/quiz. Uitdelen nieuwe programma’s. Inforuimte SBB
aan de Vijverweg. Aanvang 13.30. Niet leden betalen € 1.

AGENDA PLANTENWERKGROEP
In november 2017 t/m maart 2018 gaan wij weer het aantal bloeiende planten,
struik- en boomsoorten tellen op landgoed Dickninge. Dat doen wij steeds op
de laatste donderdagmorgen van de maand. Vertrek 10.00 uur bij het witte hek.
Duur ongeveer 2 uur. Ga gerust eens mee op deze gezonde ochtendwandeling
en laat je verrassen. Iedereen is van harte welkom.
De data zijn: 30 november, 28 december, 25 januari, 22 februari en 29 maart.
Jan Paasman
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING
D.D. 5 MAART 2018 AANVANG 20.00 UUR
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen ledencontactvergadering d.d. 5 februari 2018
4. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 3 april 2017
(zie Scharrelaar Dec./website)
5. Mededelingen
6. Jaarverslag secretaris (zie Scharrelaar febr.)
7. Jaarverslag penningmeester
(De financiële stukken zijn een uur voor de vergadering in te zien)
8. Verslag kascommissie
9. De kascommissie
Jaap Padding en Jan Dunnink. Reserve vacant.
Aftredend: Jaap Padding
Kascommissie 2019 Jan Dunnink
Benoeming: Lid en Reservelid.
10. Goedkeuring begroting / Vaststelling contributie
11. Bestuursverkiezing
Aftredend: Jan Vos (niet herkiesbaar), Harry van Wijk en Mirjam Fagel
(Laatste twee hebben zich herkiesbaar gesteld, Harry volgens art. 9.2
van de statuten)
Tegenkandidaten, gesteund door minimaal 10 leden, kunnen zich tot een
week voor de algemene ledenvergadering melden bij de voorzitter.
12. Werkgroepen
13. Wat komen gaat
14. Rondvraag
15. Pauze
16. 21.00 uur: Presentatie Mirjam Fagel (terugblik op het jubileumjaar)
17. Sluiting
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VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING,
gehouden op maandag 3 april 2017 bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42,
IJhorst
Aanwezig: 33 personen
Afwezig met kennisgeving: Pieter v.d. Berg, Gerard v.d. Berg, Vroukje en Arend
Muller
1). Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom
en bedankt alle vrijwilligers voor het vele werk dat er gedaan is het afgelopen
jaar.
2). Ingekomen stukken:
Opgave voor kievitsbloemexcursie op 18 april
Uitnodiging expositie Schoonewelle: “Eeuwenoude sporen”
Wijzigen invulling ledencontactvergadering door Jan Paasman
Verjonging ledenbestand door Arend Muller
3). Notulen ledencontactvergadering d.d. 6 februari 2017:
Bij nestkastonderzoek: Harm moet zijn Jaap. De notulen worden goedgekeurd.
4). Notulen algemene ledenvergadering d.d. 7 maart 2016:
Deze worden goedgekeurd.
5). Mededelingen:
geen
6). Jaarverslag secretaris:
Het verslag wordt goedgekeurd en tevens wordt door de leden goedkeuring
gegeven voor het beleid van het bestuur over 2016.
7). Jaarverslag penningmeester:
De stukken liggen een uur voor de vergadering ter inzage. Het verslag wordt
besproken, waarbij de penningmeester een aantal posten toelicht. Het resultaat
is minder negatief dan begroot.
Jan Polman zal de polis van de verzekering voor de vrijwilligers bekijken.
8). Verslag kascommissie:
De kascommissie, bestaande uit Mart v.d. Jagt en Jaap Padding, oordeelt dat
de boekhouding er uitstekend verzorgd uitziet. Aan de penningmeester wordt
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décharge verleend en dit wordt goed bevonden door de leden. De
kascommissie en penningmeester worden bedankt voor hun inzet.
9). De kascommissie:
Mart v.d. Jagt is aftredend en wordt opgevolgd door Jaap Padding. Jan Dunnink
was reservelid en wordt nu lid van de kascommissie. Als reservelid heeft Jan
Polman zich beschikbaar gesteld.
10). Goedkeuring begroting / Vaststelling contributie
De leden keuren de begroting voor 2017, die € 5.000 negatief is, in verband met
de kosten voor activiteiten in dit jubileumjaar, goed.
De voorzitter stelt voor om het komende jaar de contributie niet te verhogen. De
leden stemmen hiermee in, dus blijft deze € 10,-- t/m 2018.
11). Bestuursverkiezing
Er zijn geen tegenkandidaten voor de 3 herkiesbare leden en de vergadering
gaat akkoord met stemming voor de herkiezing van de bestuursleden bij
handopsteking. Daarna worden Greetje Kroonenburg, Niek Gosker en Roelof
Talen op deze wijze voor 3 jaar door de leden herkozen.
12). Wijziging huishoudelijk reglement
De wijzigingen van het huishoudelijk reglement worden besproken en
goedgekeurd.
13). Werkgroepen:
Roofvogels en uilen:
Er zijn nu meer steenuilenkasten bezet. Er zijn rode wouwen in de omgeving
gesignaleerd.
Jeugd:
Voor de lezing door Marc Schils over reptielen was veel belangstelling, vooral
door de kleinere kinderen. Door Hiltje Velde wordt geconstateerd dat de wat
oudere kinderen wegblijven, wanneer er meer kleinere kinderen bijkomen.
Planten:
Op 28 februari zijn 7 bloeiende plantensoorten gevonden. De werkgroep is
bezig geweest met de Wilde narcissen in de gemeente Staphorst, samen met
Landschap Overijssel. Harm Bloemhof heeft een bollenbak gemaakt, die
bedoeld is om bollen te vermeerderen via een speciale techniek. Er zijn
publieksfolders gemaakt, die door de gemeente zijn gefinancierd. Er worden
planten opgegraven in een tuin bij een boerderij die wordt verkocht. Deze
planten worden uitgeplant in de tuin van Arend Muller en later uitgeplant in
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geschikte tuinen. Zo worden de bollen veilig gesteld. Binnenkort start de
werkgroep weer met de planteninventarisaties.
Nestkastonderzoek:
Op 15 april start de nestkastcontrole samen met de kinderen van de
jeugdwerkgroep. Door activiteiten van Staatsbosbeheer zijn kasten verdwenen.
Graag opgave hiervan aan Harry van Wijk, voor overleg met Staatsbosbeheer.
Vlinders:
De vlinders beginnen te
vliegen.
Jubileumcommissie:
Er is niet veel animo om
met loten te gaan lopen.
Overige
werkgroepen
geen bijzonderheden.
14). Wat komen gaat:
01-05-2017
LCV met een presentatie door Roel Posthoorn over de Marker
Wadden.
05-06-2017
(2e Pinksterdag) Fietstocht plus Natuur Beleefdag in
boswachterij Staphorst bij de Zwarte Dennen.
12-06-2017
LCV met excursie naar het Engelse Werk, onder leiding van
Robert Pater. Start om 19.30 uur
04 tot 12-05-2018
Natuurreis
15). Rondvraag:
Inbreng Jan Paasman over de ledencontactvergadering: Er wordt een
vragenlijstje rondgedeeld over de invulling van de ledencontactvergadering, die
bij de volgende bestuursvergadering worden besproken. Er wordt nog geopperd
om het concept-verslag van de ledencontactvergadering op de website te
plaatsen.
Inbreng Arend Muller over verjonging ledenbestand. Hoe kunnen we de groep
20 tot 40-jarigen bij de vereniging betrekken. Arnold Lassche vindt een
werkgroep, die zich met de problematiek bezig gaat houden, een prima idee.
Dit wordt naar het bestuur meegenomen.
Harm Bloemhof deelt mee dat de gemeente een bericht publiceert over de
nestkastjes van onze vereniging, in strijd tegen de eikenprocessierups.
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16). Sluiting:
Na vertoning van de film over de Drentse Aa wenst de voorzitter iedereen wel
thuis.
Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van maandag 5 maart
2018.
De voorzitter Jan Vos

De notulist Janny Niehoff

JEUGDHOEKJE

Speurtocht.
Zaterdagmiddag 7 oktober was er weer de jaarlijkse speurtocht voor de jeugd.
Er was een mooie route uitgezet, waarlangs diverse opdrachten waren
aangebracht. Deze werden door de verschillende groepen opgelost. In de
beoordeling zit altijd de moeilijkheid van het leeftijdsverschil. Dat werd op een
goede manier opgelost door er een rekenkundige puntentelling van te maken,
zodat er een winnend groepje ontstond. De winnaars waren Sylvan Kin, Lester
Kin en Kasper Slager.
De 33 aanwezige kinderen hadden een leuke middag, die afgesloten werd met
wat lekkers en bij een paar vuurtjes broodjes bakken. Hier genoot iedereen erg
van, zodat de Jeugdwerkgroep “Weer of geen weer” kan terugzien op een
geslaagde middag.
Jeugdwerkgroep “Weer of geen weer”
J. Vos
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VELDWAARNEMINGEN

Datum
Vogels:
14-09-2017

Soort:

Plaats:

Waarnemer(s)

Zwarte Specht

Jaap Eissen

13-10-2017

Raaf (4 exempl.)

IJhorst, Burg. v.
Wijngaardenstraat
Broekhuizen

15-10-2017

Zwarte Ooievaar

Staphorst, Lankhorst

07-11-2017
13-11-2017

Ransuil, 3 exempl.
roestend in eik.
Klapekster

13-11-2017

Houtsnip

Staphorst, v.d.
Boschweg
Boswachterij Staphorst
Vier Bergen
Boswachterij Staphorst
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Theo Hulshof en
Fred Hartog
Fam. J. Vos

Jan Huls
Harry van Wijk
Harry van Wijk

Datum
Reptielen:
04-09-2017

Soort:

Plaats:

Waarnemer(s)

Adder (jong
exemplaar)

Boswachterij Staphorst
Ganzeplas

Berend Witte

Staphorst,
Beugelenveldweg
Staphorst,
Beugelenveldw

K. Dozeman
H. Bloemers
Fam. J. Vos

Zoogdieren:
19-10-2017 Das (verkeersslachtoffer)
28-10-2017 Wezel

Beste Harry,
Op 2 November ‘s ochtends verschenen er eerst twee Appelvinken, (vrouwtje,
mannetje) op mijn voerplek. (Bungalowpark het Veldhuis)
Ze hadden een voorkeur voor zonnebloempitten en bleven vrij lang eten.
Toen kwamen er 3 Boomklevers bij. Heel grappig : zij pakken 2 of 3 pitten in de
snavel en brengen die ergens heen, waarna ze ca 2 minuten later weer nieuwe
voorraad komen halen. Hun voorraadplek kon ik nog niet vinden....
Te midden van alle verdere bezoekers verscheen toen ook nog een Glanskop.
Het is erg leuk om te zien, hoe deze -voor mij- bijzondere bezoekers zich wagen
te midden van het af en aanvliegen van grote aantallen Huis- en Ringmussen,
tien of meer Groenlingen, zo’n 20 Koolmezen, een enkele Pimpelmees, Merel,
Roodborst. De Boomkruipers en Winterkoningen zoeken zelf hun voedsel
(insecten) bij elkaar, maar laten zich vaak zien.
Ook vandaag waren de drie -voor mij- extra soorten nog steeds aanwezig.
Groeten van Noor Gietema
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VOGELEXCURSIE LAUWERSMEER
op zaterdag 30 september 2017.
(Ofwel: Harry op zoek naar de Baardmannetjes)
De excursie is georganiseerd door Jan Dunnink en Gerard Oldeman, waarvoor
dank.
Aantal deelnemers 9 personen.
Ter info: Trekvogels vanuit
het hoge noorden naar Afrika
maken graag gebruik van het
Lauwersmeergebied om een
periode
op
te
vetten.
Hierdoor zijn erin het najaar
heel veel soorten vogels
waar te nemen.
Vanaf het marktplein in
Staphorst vertrekken we in
drie
auto’s
richting
Lauwersmeer. Voordat we
vanaf de parkeerplaats naar
de eerste kijkhut gaan,
nemen we eerst een kop
koffie en een broodje. Harry’s wens is, net als het baardmannetje Hans
Dorrestein, om een baardmannetje (het vogeltje) te zien.
Deze wens wordt wel heel snel vervuld, want we zien allereerst een hele groep
foeragerende baardmannetjes in het riet, die steeds heen en weer vliegen om
zich goed te laten bekijken. Verder lopend naar kijkhut ‘de Baak’ zien we een
drietal buizerds in een oude kale boom zitten. Vanuit deze mooie kijkhut zien
we naast de al eerder genoemde baardmannetjes andere rietvogels en veel
eenden, waaronder de krakeend.
Hier vandaan rijden we naar het activiteitencentrum ‘de Bosschuur’, waar ook
de informatieruimte is van Staatsbosbeheer. Jammer genoeg is de inforuimte
vandaag gesloten wegens een tekort aan vrijwilligers. We zijn doorgereden
naar de haven van Lauwersoog waar een informatiecentrum is van
Natuurmonumenten. Hier hebben we de geschiedenis en het belang van het
Lauwersmeergebied voor de natuur bekeken. In de haven zien we naast de
vele viskotters voor ons twee onbekende vogels, wat steenlopertjes blijken te
zijn.
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Verder rijdend om het Lauwersmeer aan de Friese kant zijn we naar kijkhut
‘Jaap’ geweest. Er moest natuurlijk direct een foto van het naambord naar Jaap
Padding gestuurd worden. Hier zijn ook al weer hele groepen baardmannetjes
in het riet te zien en op het water veel soorten ganzen. Er wordt ook een aantal
watersnippen waargenomen.
We hebben nog even in het gebied
gekeken waar een zeearend zijn
nest heeft, maar we hebben de
grote vogel niet kunnen ontdekken.
Op aanraden van een bioloog, die
hier aan het werk is om
muizenvallen uit te zetten, zijn we
nog weer een eindje terug gereden
naar de moeilijk te vinden
vogelkijkhut bij Ezumakeeg. Naast heel veel mede-vogelaars waren hier ook
veel vogels te zien, waaronder een kiekendief en een slechtvalk.
Het weer slaat ineens om en het gaat aanhoudend regenen. Om een uur of drie,
na een geslaagde dag, zijn we weer richting Staphorst gegaan en is Harry’s
wens vervuld.
Evert.
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OVERZICHT VAN TERUGGEMELDE GERINGDE
VOGELS UIT DE REGIO

RINGGEGEVENS
Ringnr.
Ringdatum

R Soort

Gsl. Leeftijd

Plaats

3709233 30-06-12 4 Torenvalk

O

Nestjong, niet Rouveen, Matenweg
vliegvlug

3709267

7-06-13 4 Torenvalk

O

3760882 30-05-15 4 Torenvalk

O

3767229

O

Nestjong, niet
vliegvlug
Nestjong, niet
vliegvlug
Nestjong, niet
vliegvlug
Nestjong, niet
vliegvlug
Nestjong, niet
vliegvlug
Nestjong, niet
vliegvlug
Nestjong, niet
vliegvlug
Nestjong, niet
vliegvlug
Nestjong, niet
vliegvlug

5-06-15 P Steenuil

3775604 18-06-15 4 Torenvalk

O

5456075 31-05-14 4 Ransuil

O

5456144 10-06-14 1 Kerkuil

O

5485392 21-06-16 4 Kerkuil

O

5498863 18-07-15 P Kerkuil

O

5531016 07-06-17 1 Kerkuil

O

Referentie
Klaas
Harink

Rouveen, Groensland

Klaas
Harink
Rouveen,
Klaas
Hulpensteinwg
Harink
Dwingeloo, Esweg 4
Mevr.
Raymond
Rouveen, Scholenweg Klaas
6
Harink
Rouveen, Kruumteweg J. Schra
Nieuwleusen,
Ruitenveen 11
Broekhuizen, Nr. 19

nvt

Ruinerwold,Dr.
Larijweg 47

nvt

Jan
Bisschop
Zeewolde, Dodaarsweg Allan Liosi

AT 56522 21-05-11 5 Bonvli

O

Nestjong, niet IJhorst, De Iekmulder
vliegvlug
Nk. 126 - 0010

Paul Siepel

AT 56790 25-05-11 5 Bonvli

O

AV 78754 30-05-12 5 Bonvli

O

AX 16193

O

Nestjong, niet
vliegvlug
Nestjong, niet
vliegvlug
Nestjong, niet
vliegvlug

Padding /
van Wijk
Witte /
Timmer
Padding /
van Wijk
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8-06-12 5 Bonvli

BWS, vak 49 Nk. 009 0540
BWS, vak 33 Nk. 022 0973
BWS, vak 31 Nk. 009 0554

Leeswijzer
R = Ringer M = Melder
Code R en M

Gsl is geslacht

1

H. Bloemhof

O

Onbekend

2

J. Dunnink

M

Man

3

J. Mussche

V

Vrouw

4

J. Huls

5

H. van Wijk

6

L. Blaauw

7

H. Luten

P

publiek

MELDGEGEVENS
MeldM Gsl. Leeftijd/
datum
Conditie
04-05-15 P O

15-10-16 P O
05-12-16 P M
03-06-16 4 V
2-07-16 P O
20-04-17 P V
27-10-17 P O
30-08-16 P O
7-05-16 4 O
29-10-17 P O

18-05-17 P V

8-06-17 P M
1-06-16 P M
3-06-16 P M

Dood, alleen
poot en ring
gevonden
Dood, oorzaak
niet bekend
> 1 kj. Levend
los door ringer
Broedend in
nestkast
Dood, oorzaak
onbekend
> 1kj. Verkeers
slachtoffer
> 2 kj. Levend
los door ringer
gewond, naar
asiel
Dood, verkeersslachtoffer
† op erf
gevonden na
storm
1 kj. Levend los
door ringer

INFORMATIE
Afst. in Gra- Tijd in
km.
den dgn

Plaats

Referentie

Lopik, Dorpsstraat
46a

Tijs van den
Berg

Huns, Huns 39
Oude Horne,
Tjongervallei 6
Koekange,
Ossehaarsweg
Leeuwarden,
Groningerstr. Weg
Nieuwleusen,
Neurinkweg
Eefde, Binnenweg
Huisman
Aalden, Gelpenweg
24
Nieuwleusen, Nw.
Dedemsvaartweg
Ruinerwold,
Dijkhuizen 33

Balkbrug,
Haardennen. Oude
Ijsbaan
> 2 kj. Levend
Echten, Unnamed
los door ringer
Road
> 2 kj Levend los Wateren, De Stoevert
door ringer
> 2 kj Levend los Echten, Pesserweg
door ringer
4a

109 228

1037

Publieke
melder
Rene
Riem
Vis
Jan Bisschop

70 331

1226

35 349

554

15 184

364

Wim de Boer

73 339

379

Han Bouman

6 138

1054

W.J.A.
Nijenhuis
Mr. Abbing

45 180

1234

31

67

70

Jan Huls

60

68

294

André de
Leeuw

0 210

144

J.M. Schmidt
van der Beek

7 130

2189

Chr. Both

13

33

2206

Chr. Both

32

2

1463

Chr. Both

14

35

1456
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RINGGEGEVENS
Ringnr.
Ringdatum

R Soort

Gsl. Leeftijd

Plaats

Referentie

AX 16786 04-06-13 5 Bonvli

O

Nestjong, niet BWS, vak 01 Nk. 006 vliegvlug
0186

Egbert Tuin

AX 16936

5-06-13 5 Bonvli

O

Nestjong, niet BWS, vak 13 Nk. 017 vliegvlug
0608

Jan Nijboer

BB 07039

6-06-13 5 Bonvli

O

Nestjong, niet
vliegvlug
Nestjong, niet
vliegvlug
Nestjong, niet
vliegvlug
Nestjong, niet
vliegvlug
Nestjong, niet
vliegvlug
Nestjong, niet
vliegvlug
Nestjong, niet
vliegvlug
Nestjong, niet
vliegvlug
Nestjong, niet
vliegvlug
Nestjong, niet
vliegvlug

Thijs Tuin

BB 07501 17-06-13 5 Zwarte mees O
BB 07927 11-05-14 5 Glanskop

O

BB 08240

1-06-14 5 Bonvli

O

BB 08273

1-06-14 5 Bonvli

O

BB 08582

9-06-14 5 Bonvli

O

BB 08611

9-06-14 5 Bonvli

O

BB 08699 10-06-14 5 Bonvli

O

BB 08915 16-05-15 5 Zwarte mees O
BE 06230 25-05-15 5 Bonvli

O

BE 07175 10-05-16 5 Zwarte mees O
BE 07349 19-05-16 5 Zwarte mees M
BE 07439

1-06-16 5 Bonvli

O

BE 07790

4-06-16 5 Bonvli

O

BE 07890

5-06-16 5 Bonvli

O

BF 79086

7-06-16 5 Bonvli

O

BF 79198

7-06-16 5 Bonvli

O

BF 79359 22-06-16 5 Zwarte mees O
BF 79493

7-05-17 5 Glanskop

O

V 455870

3-11-15 5 Koolmees

V
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BWS, vak 59 Nk. 006 1307
BWS, vak 49 Nk. 009 0516
BWS, vak 30 Nk. 010 0219
BWS, vak 50 Nk. 117 1241
BWS, vak 59 Nk. 006 1325
IJhorst, Carstenbos
Nk. 024 - 0026
BWS, vak 51 Nk. 106 1276
BWS, vak 12 Nk. 010 0203
BWS, vak 45 Nk. 022 0953
IJhorst, De Vossenburcht
Nk 029 - 0031

Padding /
van Wijk
Evert
Rolleman
Gerrit Jan
Timmer
Thijs Tuin
Paul Siepel
Paul Siepel
Evert
Rolleman
Witte /
Timmer
Padding /
van Wijk

Nestjong, niet BWS, vak 51 Nk. 006 vliegvlug
1347
> 1kj. Levend BWS, vak 26 Nk. 005 los door ringer 0849
Nestjong, niet IJhorst, Carstenbos
vliegvlug
Nk. 024 - 0034
Nestjong, niet BWS, vak 45 Nk. 022 vliegvlug
0951
Nestjong, niet IJhorst, Carstenbos Nk
vliegvlug
027 - 0059
Nestjong, niet BWS, vak 51 Nk 106 vliegvlug
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Thijs Tuin

Nestjong, niet
vliegvlug
Nestjong, niet
vliegvlug
Nestjong, niet
vliegvlug
1 kj. Klepkooi

Arjan Veijer

BWS, vak 13 Nk. 017 0607
BWS, vak 51 Nk. 006 1342
IJhorst, Buldersbos Nk
025 - 0039
IJhorst, Dennenlaan

Jan Vos
Paul Siepel
Witte /
Timmer
Harm
Bloemhof
Paul Siepel

Thijs Tuin
Harm
Bloemhof
Harry van
Wijk

MELDGEGEVENS
MeldM Gsl. Leeftijd/ Conditie Plaats
datum
2-05-17 P V

Dood < Wk
Gevochten om nk.
met koolmees

BWS, vak 10
002 - 0057

Referentie
Nk.

INFORMATIE
Afst. in Gra- Tijd in
km.
den dgn

Roel Akkerman

0 333

1428

1 311

1427

2-05-17 P V

> 2 kj Levend los
door niet ringer

BSW, vak 10 Nk.
002 - 0074

Roel Akkerman

6-06-16 P M

> 2 kj Levend los
door ringer
> 2 kj Levend los
door ringer
> 1 kj. Levend los
door ringer
> 2 kj Levend los
door ringer
> 2 kj. Levend los
door ringer
> 2 kj Levend los
door ringer
> 2 kj Levend los
door ringer
> 2 kj Levend los
door ringer
> 2 kj. Levend los
door ringer
† < 1 week
Raamslachtoffer

Dwingeloo,
Spieregerweg
BWS, vak 51 Nk.
006 - 1342
Bosw. Staphorst Vak
10
Dwingeloo,
Spieregerweg
Echten, Unnamed
Road
Diever, Torenlaan

Chr. Both

BSW, vak 09 Nk.
002 - 0069
IJhorst, Van
Wijngaardenstr 9

1 kj. Levend los
door ringer
> 2 kj Levend los
door ringer
2 kj. Levend los
door ringer
† < week Raam slachtoffer
> 1 kj. Levend los
door ringer
† < 1 week gepakt

BWS, vak 007 Nk
021 - 1112
BWS, vak 26 Nk.
021 - 1181
Dwingeloo,
Anserpad
Zuidwolde,
Venekamp 1
BWS, vak 34 Nk.
022 - 0984
BWS, vak 45

26-06-16 5 M
31-1017

2 M

13-05-16 P M
19-05-17 P M
1-06-16 P M
30-05-16 P M
01-06-16 P M
17-05-17 2 M
24-05-17 P O
06-05-17 2 M
15-06-17 2 M
17-05-17 P V
14-05-17 P O
27-05-17 5 V
17-06-17 P O

door onbekend dier

03-06-17 P M
09-05-17 2 V
7-11-17 2 V
9-05-17 P O

2 kj. Levend los
door ringer
1 kj. Levend los
door ringer
1 kj. Levend los
door ringer
dood in nk. > wk

Thijs Tuin
Jan Dunnink
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26

1096

1 297

1103

0,82

60

1269

Chr. Both

23

26

712

Chr. Both

13

40

1083

Chr. Both

25

3

723

Echten, Pesserweg Chr. Both
4a
Wateren, De Stoevert Chr. Both

13

38

721

31

4

722

Roel Akkerman

2 274

731

Jaap Huiskes

0 264

727

Klaas Koobs

1 250

361

Klaas Koobs

0 307

392

Chr. Both

19

14

350

T. Beuving

10

51

344

Witte / Timmer

3 166

356

Loes
Esselbrugge

2 115

375

Dwingeloo,
Chr. Both
Schurenberg
BWS, vak 10 Nk.
Roel Akkerman
002 - 0005
Bosw. Staphorst Vak Jan Dunnink
10
IJhorst, Nk.033 - 0009 Arnold
De Plaggenborgh
Lassche

26

23

361

1 191

321

4,17

6,1

184

1 168

552

15
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NIEUWE LEDEN GEVRAAGD!!!
Vanaf 19 jaar is de jaarlijkse contributie 10 euro.
U ontvangt 4x per jaar het verenigingsblad 'De Scharrelaar'.
o

Jeugdlid van 8 t/m 18 jaar tegen een jaarlijkse contributie van 10 euro. Hij/zij
ontvangt 4x per jaar het verenigingsblad 'De Scharrelaar'.
En 1x per jaar de Nieuwsbrief met de activiteiten van de jeugdnatuurwacht
'Weer of geen weer'. Hij/zij mag mee met de jaarlijkse Nestkastcontrole.
Een jeugdlid van 15 t/m 18 jaar mag tevens naar keuze meedoen met de
activiteiten van een van de werkgroepen van de Natuurbeschermingsvereniging.

o

Is er in het gezin reeds een lid of jeugdlid tegen een jaarlijkse contributie van
10 euro dan kan elk volgende kind jeugdlid worden voor 3 euro per jaar.
Hij/zij ontvangt dan niet 'De Scharrelaar'.

Als hij/zij 19 jaar wordt, gaat het jeugdlid automatisch over naar lid à 10 euro
per jaar.

Opgever ………………………………………………………………………………..
Nieuw lid/jeugdlid/geschenklid ….…………..……………………………………
Straat en huisnr ……………………………………………………………………….
PC en Woonplaats ……………………………………………………………………
Geboortedatum ……………………………………………………………………….
Datum ………………………………………………………………………………….
Handtekening ……………………………………………………………………….…
Ouder/voogd …………………………………………………………………………..
Dit formulier graag zenden of mailen naar:
Ledenadministratie Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o."
p/a M.G. Kroonenburg-Kolk Heerenweg 42, 7955 PE IJhorst.
E-mail: penningmeester@nbvijs.nl
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SUCCESVOLLE VOORTPLANTING VAN SIERLIJKE
WITSNUITLIBEL (LEUCORRHINIA CAUDALIS)
IN BOSWACHTERIJ STAPHORST
In mei en juni kijk ik regelmatig bij de Oude Vijver in de boswachterij naar
libellen. De bijzondere waterkwaliteit (door opwellend grondwater) en de rijke
onderwatervegetatie (van met name vederkruiden) zorgen hier voor een rijke
libellenfauna (zo planten onder andere Vuurlibel en Plasrombout zich er voort).
Vorig jaar zag ik er zelfs diverse volwassen mannelijke Sierlijke witsnuitlibellen
rondvliegen. Een zeldzame en kritische (en beschermde) soort van mesotrofe
wateren. Over die vondst heb ik al eerder in de Scharrelaar (nr. 207/december
2016) verslag gedaan.
Ik was natuurlijk erg benieuwd of er in de Oude Vijver ook voortplanting
plaatsvond, de waargenomen exemplaren konden immers ook nog zwervers
zijn uit de Wieden. Half mei heb ik daarom een stukje van de oever afgelopen
om te zoeken naar larvenhuidjes en verse (uitsluipende) exemplaren. En ja
hoor: meteen raak! Er was een exemplaar bezig uit zijn huidje te kruipen (zie
foto). Voortplanting van Sierlijke witsnuiten in de Oude Vijver was daarmee een
feit! Heel bijzonder om te zien. Ik vond verder geen larvenhuidjes meer die dag.
Een week later deed ik nog een poging en vond ik zeker drie nieuwe
larvenhuidjes! Er zijn dus minimaal vier exemplaren uit de vijver omhoog
gekomen, maar het is waarschijnlijk, dat het er veel meer zijn geweest.
Later in juni zag ik minimaal vier verschillende volwassen exemplaren (weer
allemaal territoriale mannen) rondvliegen bij de plas. De vrouwtjes laten zich
dus maar zelden zien, maar ze zijn er wel, getuige de succesvolle voortplanting!
De populatie in de boswachterij is, buiten de Wieden-Weerribben, de enige plek
in Overijssel waar
voortplanting van deze
soort
plaatsvindt.
Aangezien de larven
meestal twee jaar in het
water blijven (voordat
ze uitsluipen en de
wijde wereld in trekken)
is het zeer aannemelijk
dat de eitjes al in 2015
in het water zijn
afgezet. Omdat er ook
vorig
jaar
diverse
volwassen exemplaren Een uitsluipende Sierlijke witsnuitlibel bij de Oude Vijver in
zijn gezien mag worden Boswachterij Staphorst, mei 2017 (Foto: Martijn Bunskoek)
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aangenomen, dat er zelfs al in 2014 eiafzet heeft plaatsgevonden door één of
meerdere vrouwtjes.
De komende jaren ga ik deze populatie (in overleg met Staatsbosbeheer)
monitoren om zo te zien hoe het ze vergaat. De soort is bijzonder kritisch en
erg gevoelig voor veranderingen in de waterkwaliteit.
Martijn Bunskoek, Punthorst
Tel: 06-46156707
Email: info@bunskoek-natuurlijk.nl

OVERIJSSELSE VOGELAARSDAG 2017
Dit jaar was het de beurt aan onze vereniging om, alweer de 17e, Vogelaarsdag
in Overijssel te organiseren. Voor de tweede keer, omdat we in 2009 ook de 9 e
editie hadden georganiseerd. Toen in hotel Zwartewater in Zwartsluis en dit jaar
in de Natuurboerderij Weidevol in de Barsbeker Binnenpolder waar we ruim 100
deelnemers mochten begroeten. Een prachtige locatie met het uitzicht op het
Zwartemeer en het daarin gelegen Vogeleiland. In 2009 hadden we een
hoogtepunt te vieren. Bert Blaauw, een van de oprichters van onze vereniging,
kon daar zijn levenswerk ‘Holenbewoners van de boswachterij Staphorst’
presenteren. Helaas, de heer Blaauw is niet meer onder ons. Ik heb dat
gedenkwaardige moment in 2009 bij de opening van de 17 e Vogelaarsdag nog
gememoreerd.
De 17e Overijsselse Vogelaarsdag was één van de hoogtepunten in ons
jubileumjaar. Greetje had mij voor mijn openingswoord ook de andere
hoogtepunten uit ons jubileumjaar aangereikt:
de feestelijke jubileumavond van 6 maart (175 belangstellenden);
plaatsing infobord Wilde narcis, samen met Landschap Overijssel;
Natuur Beleefdag 5 op juni (ruim 2000 bezoekers, 200 deelnemers aan
de fietstocht en de presentatie van de Natuur Beleefkaart);
Voor de jeugd een excursie reptielen en een reisje naar Tiengemeten;
De Nacht van de Nacht met bijna 100 deelnemers.
Best wel een aantal mooie momenten het afgelopen jaar! En wat absoluut
genoemd moet worden is de inzet van een aantal vrijwilligers om deze
hoogtepunten te organiseren. Het zijn heel vaak de ‘onzichtbare’ en
‘bescheiden’ mensen achter de schermen. Complimenten!
Terug naar onze 17e Overijsselse Vogelaarsdag. Koos Dijksterhuis, schrijver
van het Natuurdagboek elke weekdag in Trouw en zijn boeken ‘De Spreeuw’ en
‘Eilandgevoel’ (over de natuur op Schiermonnikoog), was die dag onze
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dagvoorzitter. En niet alleen dat, hij gaf die middag ook een prachtige lezing
over zijn bezoeken aan Groenland en Spitsbergen.
Verder die dag lezingen over het beheer van het weidevogelreservaat
Giethoorn-Wanneperveen
(Obe
Brandsma),
meer
dan
30
jaar
broedvogelinventarisaties in de Stadsgaten (Jeroen Bredenbeek) en de Rode
wouw als broedvogel in Overijssel (Mark Zekhuis).
Zeer geslaagd was ook de door Martijn en Michiel gemaakte Mystery-Bird quiz.
De aanwezige vogelaars hadden het moeilijk met de 20 gepresenteerde foto’s
en geluiden!!! Winnaar Mark Zekhuis ontving met zijn 12 goede antwoorden de
bokaal voor de beste vogelaar van het universum. Het zal mij niet verbazen
wanneer de Mystery-Bird een vast onderdeel wordt van de Overijsselse
Vogelaarsdag! We hebben in ieder geval positieve signalen vanuit de zaal
ontvangen.
En dat de techniek ons niet in de steek liet was het werk van Mark.
In de middagpauze konden de gasten genieten van de vogels op het
Zwartemeer en in de Barsebeker Binnenpolder. Helaas liet de op het
Vogeleiland broedende Zeearend zich niet zien.
We kijken terug op een zeer
geslaagde dag waarop we
onze vereniging weer op de
kaart hebben gezet.
Welke
herinneringen
ik
persoonlijk nog meer zal
bewaren aan de deze dag?
De goede samenwerking bij
de
voorbereidingen,
de
creatieve inzet van jongere
leden onder ons en niet te
vergeten de enorme inbreng
van Greetje (bewegwijzering,
presentjes
maken,
aanmeldingen
verwerken
etc...).
Laten
we
als
vereniging zuinig zijn op deze
leden en hun inzet blijvend waarderen.
Oh ja, niet vergeten, Hiltje bedankt voor jouw ondersteuning van Greetje bij de
ontvangst van de bezoekers.
Arnold Lassche
mede namens Greetje Kroonenburg, Mark Meulman, Martijn Bunskoek en
Michiel Poolman
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VERSLAG PADDENSTOELENEXCURSIE
21 oktober 2017
Deze excursie werd georganiseerd in het kader
van het 60 jarig bestaan van de vereniging. Ons
lid en paddenstoelendeskundige Jan van Marle
leidde de groep van 17 deelnemers door het bos
bij de inforuimte van Staatsbosbeheer. Jan
boeide de deelnemers van begin tot einde met
zijn deskundige uitleg. Er waren opvallend veel
kinderen met hun ouders aanwezig. Zij weten nu
het belang van de paddenstoelen in de kringloop
van de natuur. Ook weten zij nu hoe diverse
paddenstoelen heten. De kinderen werden door
Jan er op een hele goede manier bij betrokken.
Al met al een zeer geslaagde morgen met meer
paddenstoelensoorten dan vooraf verwacht.
Dennenvoetzwam

Jan Paasman

DE KLEINE KAREKIET
Overgenomen uit Brabants Landschap, herfst 2016.

Je hoort hem wel, maar ziet hem niet …
Wat is dit voor een
beestje, dat zich zo
moeilijk laat zien maar zo
makkelijk laat horen? Je
kunt in de zomer geen
vaart of sloot met riet
passeren of het geluid van
de kleine karekiet klinkt u
tegemoet.
Natuurlijk
broedt hij het meest in de
waterrijke gebieden van
Holland, Friesland en
Overijssel,
maar
een
beetje riet is voor hem al
genoeg om zich te
vestigen. Daarom vind je
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hem ook langs kanalen en sloten in open gebied en zelfs langs recreatieplassen
en parkvijvers. Zijn sterke afhankelijkheid van riet maakt dat zijn verblijf hier te
lande maar kort duurt. Eind april arriveert hij, om pas vanaf half mei, als het riet
stevig begint te groeien, aan zijn nestje te bouwen. De piek van de eileg valt in
juni, maar tot begin augustus kunnen nog broed pogingen worden ondernomen.
Eind augustus, begin september wordt alweer de terugtocht naar Afrika
ondernomen.
Er wordt wel eens beweerd
dat
vogelzang
zijn
oorsprong
vindt
in
omgevingsgeluiden. Deze
stelling lijkt zeker op te gaan
voor de karekiet. Zijn zang
doet denken aan het geluid
van de wind door het nog
dorre en daardoor trillende
riet. En de karekiet fluit
mee. Ook zijn kleuren zijn in
overeenstemming met zijn
verblijfplaats. Zijn houding,
rechtop langs de stengels,
doet hem ook al tegen zijn
omgeving wegvallen. En
dan verstopt hij zich nog. Hij
zingt meestal halverhoogte
de stengels of helemaal
onderaan. En altijd aan de
waterzijde van de rietzoom,
zodat je hem vanaf het land
maar zelden te zien krijgt.
Het nest hangt 0,5 tot 1
meter hoog boven het
water. Het is stevig gevlochten rond minstens zes stengels en is veel dieper
dan de nestkommen van de meeste andere vogels, wel twee keer zo diep als
breed: de eieren rollen er dan niet zo makkelijk uit als de wind het riet doet
buigen. De jongen klauteren uit het nest nog voor ze kunnen vliegen en doen
dan uitstapjes in de omgeving. Ze zien er koddig en aandoenlijk uit. Jammer
alleen dat ze er zo vaak worden uitgeknikkerd door de koekoek, om plaats te
maken voor diens wanstaltige jong. In tegenstelling tot de mens weet deze
broedparasiet de waterkant wél te bereiken: karekiets enige zwakke punt.
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WORDT DE HAAS…… HET HAASJE?
Overgenomen uit Brabants Landschap, winter 2016.

Hazen zijn geharde taaie rakkers. En toch maken ze moeilijke tijden door,
gezien de al jaren afnemende aantallen. Natuurlijke vijanden hebben ze altijd
al gehad, daar kan het niet aan liggen. Ze zijn ertegen opgewassen door hard
weg te lopen. Er moeten andere bedreigingen zijn bijgekomen, waar ze geen
verweer tegen hebben. Dan kom je uit bij het verkeer, ziektes en een ingrijpende
wijziging van hun leefgebied door een almaar intensiever wordende landbouw.
Een leven ...
Voordat we daar op ingaan, eerst een nadere kennismaking. De verschillende soorten
hazen, wereldwijd zo'n 30, en het konijn vormen een aparte diergroep.
Oppervlakkig lijken ze op de zo bekende knaagdieren (muis, rat, eekhoorn), maar
ze onderscheiden zich daarvan door kenmerken die je in het voorbijgaan niet ziet.
Waar knaagdieren slechts één paar snijtanden in elke kaak hebben, zijn 'haas' en
konijn uitgerust met een extra stifttand, direct achter de snijtanden. En een groter
deel van de tanden is bij hen bedekt met glazuur. Maar zoals gezegd, daar let je
niet altijd op. De haas mag dan een groot uitgevoerd konijn lijken, hun levenswijze
verschilt sterk. De eerste is bijna de helft groter en zijn oren en poten zijn langer. Het
hazenoog heeft een roodbruine iris, terwijl die van het konijn zwart is. Bij het lopen
toont een haas enkel de zwarte bovenkant van zijn staart, terwijl het konijn de witte
onderkant van zijn wipstaartje laat zien. Beide kunnen hard lopen, het konijn als
sprinter, de haas meer. als duurloper. Konijnen leven in kolonies in zelf gegraven
holen, hazen solitair en bovengronds. Alleen gedurende de paartijd zoeken hazen
elkaar op. Een vrouwtje, daar niet aan gewend, weert de eerste aanzoeken van
een mannetje af met haarvoorpoten, boksen heet dat. Dit 'aftasten' is bedoeld om
aan elkaar te wennen en inderdaad, na een tijdje slapen ze in elkaars buurt. Voor
het mannetje is dat erg belangrijk, want er zijn altijd wel kapers op de kust. Die verdrijft
hij al boksend, rechtop staand en rake tikken met de voorpoten uitdelend. Als je
een groepje hazen ziet rennen, loopt het vrouwtje voorop, gevolgd door een aantal
mannetjes daarachter. Dit hele spektakel wordt rammelen genoemd. Na de paring
is het uit met de 'gezelligheid'. Hoewel dat maar van korte duur is, want hazen paren
met tussenpozen over de hele periode van februari tot augustus. Ze kunnen per jaar
wel vier worpen van elk 2 tot 4 jongen krijgen. Van al die haasjes blijven er ten hoogste
maar vier in leven.
...als een pak rammel
Jaarrond rusten hazen overdag in een uitgekrabd kuiltje. Ze laten zich er zelfs
insneeuwen. Ook jonge haasjes komen in zo'n leger ter wereld. Terwijl een
babykonijn naakt, blind en hulpeloos in een behaaglijk ondergronds kamertje
ligt, neemt het harde leven voor de jonge haas meteen na de geboorte een
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aanvang. Ze zijn dan al goed ontwikkeld, met een dichte pels en geopende
ogen. Al na enige dagen verspreiden ze zich rond hun geboorteplaats. Voor
hazenpeuters geldt aanvankelijk maar één overlevingsstrategie: niet opvallen!
Dat lukt aardig, dankzij hun bruine kleur en door zich te drukken: onbeweeglijk
plat liggen. Pas bij zonsondergang verlaten ze deze staat om terug te keren
naar de geboorteplaats waar moeder ze komt zogen. Dat gebeurt slechts
éénmaal per etmaal, vier weken lang en met héél voedzame melk. Denk nooit
dat hazenjongen verlaten zijn. Laat ze! Ze zijn niet zielig, dit is gewoon hun
beste strategie om te overleven. Deze gewoonte om onbeweeglijk te blijven
liggen, gaat nooit meer helemaal over. Hoewel een volwassen haas in snelheid
praktisch elke vijand de baas is, zal hij toch tot het allerlaatste moment roerloos
blijven liggen om er dan met snelheden tot 65 km per uur vandoor te gaan: als
een haas. En mocht hij toch ingehaald worden, dan slaat hij een haak, een
plotselinge richtingsverandering. Hazen kunnen dit omdat ze erop gebouwd
zijn. Een achtervolgende hond of vos zou bij zo'n manoeuvre iets breken of
scheuren. Die hebben veel meer ruimte nodig om een bocht te kunnen maken.
‘Ik ween om bloemen in den knop gebroken’
De afname in aantal over grote delen van Europa moet een fundamentele
oorzaak hebben. Natuurlijk speelt ziekte een rol. Het virus dat de konijnenstand
in korte tijd op veel plaatsen wist te decimeren, kent ook een hazenvariant, met

even desastreuze gevolgen. Maar door de ontwikkeling van resistentie zijn
ziektes door de tijd heen altijd te overwinnen. Zelfs grote uitbraken hebben
uiteindelijk maar een tijdelijk effect. De negatieve trend bij hazen sinds de jaren
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'70 houdt té lang aan om in ziektes de hoofdoorzaak van hun achteruitgang te
zoeken. Systematische monitoring in Nederland liet over de periode 1997-2003
een snelle afname zien van zo'n 40%. Tussen 2003 en 2011 was sprake van
een opleving met een groei van bijna 20%, maar deze is inmiddels alweer
geheel tenietgedaan. Er is veel gespeculeerd over oorzaken als ziekten,
predatoren, verkeer en slechte weersomstandigheden, die alle uiteindelijk maar
een gedeeltelijke verklaring bieden. Temeer daar de achteruitgang zich Europabreed voordoet over een veel grotere oppervlakte dan de invloed van een lokale
ziekte of natte periode kan reiken. De werkelijke oorzaak lijkt vooral gezocht te
moeten worden in de grote veranderingen die zich hebben voltrokken in de
landbouw. Het begint al bij jonge haasjes, die in het voorjaar worden geboren
en zomaar ergens liggen. Maar door de ontwatering van de landbouwpercelen
kan men tegenwoordig al vroeg in het jaar het land op met grote machines. Een
strategie van stil liggen en niet opvallen werkt dan niet meer tegen de kolossale
wielen. Na de banden volgt de mest en mocht je dit alles hebben overleefd dan
is de cyclomaaier wel in aantocht. Door heel plat te liggen mis je misschien nog
nét de messen, maar dan is ineens alle dekking verdwenen en komen de
kraaien. Zowel op gras- als bouwland zijn er legio bedreigingen, er rest geen
veilig plekje meer. Geen wonder dat er nog maar zo weinig hazen groot worden.
Hij snoept als een ree ...

Je zou kunnen opperen dat hazen toch eigenlijk maar verwend zijn met al die
goed bemeste gewassen. Daar hebben ze toch alleen maar voordeel van?
Helaas,
het
ligt
anders,
want
ze
worden
besproeid
met
`gewasbeschermingsmiddelen', die weliswaar het gewas beschermen maar
natuurlijk
gewoon
vergiften
zijn
die
onkruiden en insecten
moeten
verdelgen.
Wanneer dat op je eten
zit, kan dat van invloed
zijn op je gezondheid.
Om
het
goed
te
begrijpen, moet je meer
in détail naar de
eetgewoonten
van
hazen kijken. En dan
blijkt dit dier een
eigenzinnige smulpaap
te
zijn.
Ze
zijn
kieskeurig
en
eten
gevarieerd, nemen van
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alles een paar hapjes en vervolgen hun weg. Van kaalvreten is geen sprake,
van alle kruiden proeven ze slechts een paar blaadjes. Op grasland richten ze
dan ook geen schade aan, wat anders ligt in tuin- en akkerbouwgebieden. De
gewoonte om de smakelijkste plantendelen te eten - dat zijn bijna altijd de
sappige eiwitrijke groeischeuten - kan grote schade aanrichten. Deze wijze van
'snoeien' remt immers de groei van de gewassen en is boer en tuinder een
gruwel. Bovendien ziet in de ogen van een haas elke volgende plant er nóg
aantrekkelijker uit, waardoor de schade onevenredig toeneemt. Zodoende kan
een enkele haas schadelijker zijn dan een half dozijn konijnen. Die houden
weliswaar ook van de beste plantendelen, máar 'kweken' die als het ware zelf.
Door telkens dezelfde planten af te knabbelen, worden deze continu geprikkeld
tot groei. En juist die vers gegroeide delen hebben konijnen het liefst. Voor hen
werkt dit 'tuinieren' omdat ze altijd in de buurt van hun hol blijven. Hazen niet,
die lopen al zoekend rond om de beste hapjes tegen te komen. Maar op akkers
met één gewas van allemaal dezelfde leeftijd, is het in één keer gedaan met de
groei én de lekkere hapjes. Kortom, ondanks dat er veel gewas staat, hebben
moderne landbouwgebieden hazen minder te bieden dan een gevarieerde (half)natuurlijke begroeiing. Daar komt nog bij dat er na de oogst alleen nog een
kale akker rest. De schaalvergroting in de landbouw maakt het dus moeilijk om
uit te wijken naar andere voedselgebieden. Ineens zitten de hazen zonder
voedsel en zonder veilige plek. Je zou van minder al in de stress schieten. Ja,
ook bij dieren kan die toeslaan; en niet zonder gevolgen.
… en is net als deze gevoelig voor stress
Belangrijk hierbij om te weten is hoe een haas zijn voedsel verteert. Omdat het
omzetten van vreemd vlees in eigen vlees geen grote stap is, is het goed
voorstelbaar dat het voor een vleeseter makkelijker is om zijn voedsel te
verteren. Vleeseters hebben dan ook darmen die 'maar' 6 keer de
lichaamslengte bedragen, terwijl een koe een darmstelsel nodig heeft van 30
keer haar lichaamslengte om van al dat gras vlees te maken, almaar
herkauwend. Bij konijnen en hazen gaat het nog een beetje anders. Ze hebben
een list verzonnen. Ze verteren hun eten gewoon twee keer. Na de eerste keer
eten en verteren, produceren ze zogenaamde zachte keutels, waar nog
vitamines en eiwitten in zitten. Direct na het leggen, vooral 's nachts, eten ze
die op. Bij de tweede verteringsronde worden de nuttige stoffen er alsnog
uitgehaald. Als laatste komen er dan de harde keutels uit zoals wij die kennen,
de typische 'dropjes'. Die van hazen zijn beduidend groter dan die van konijnen
en bevatten ook meer grovere delen.
Welnu, bij stress nemen hazen de zachte keutels beduidend minder op, wat
een nadelig effect heeft op hun algehele conditie, ze worden er vatbaarder door
voor ziektes bijvoorbeeld. Eigenlijk biedt de moderne landbouw geen goede
leefomstandigheden meer voor de haas. Er is te weinig variatie in
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voedselaanbod. En omdat elke meter al agrarisch is benut, is uitwijken
nauwelijks meer mogelijk.
Een cultuurvolger die het aflegt tegen ...
Toch is Nederland al vanaf de prehistorie door hazen bewoond. Van oorsprong
een steppedier, kreeg het steeds meer leefgebied toen de bossen door de mens
werden gekapt. Van oudsher wordt hij bejaagd omwille van zijn (vermeende)
schadelijkheid en smaak. Dat hij de meest uiteenlopende biotopen bewoont,
maakt dat hij in bijna heel Europa en dus ook Nederland vlakdekkend voorkomt,
steden uitgezonderd. Daarbij mogen de winters niet te koud worden. Noord
Scandinavië en berggebieden boven 3000 meter NAP houdt de haas voor
gezien. Hij bewoont zowel droge duinen als natte graslanden, venen,
moerassen, heiden en bossen. Maar zijn voorkeur gaat toch uit naar open
plekken in bossen, bosranden en vooral kruidenrijke vegetaties, die voor de
haas een tafeltje dekje bieden. Daarom nam de stand vanaf de Middeleeuwen
een hoge vlucht, toen overal bos werd gekapt en omgezet in open land,
bestemd voor akkerbouw en veeteelt. De vroegere landbouwgronden kenden
namelijk naast een diversiteit aan gewassen ook veel onkruiden. Hagen,
heggen en overhoekjes completeerden de optimale omstandigheden voor een
dier met een gevarieerd menu. En overal was er voldoende dekking om te
rusten en de jongen te verbergen.
... cultuur?
Eeuwenlang ging het goed. Zelfs in uitgestrekte weidegebieden vond hij een
bestaan. Het ging pas mis met de intrede van moderne landbouwmethoden,
met een steeds efficiënter grondgebruik over steeds grotere oppervlakten,
gedomineerd door een verarmd aanbod aan geteelde planten. Met maïs tot aan
de horizon en aardappelen, kolen, wortels en sla, frequent besproeid met
middelen
waarvan
de
werking zich niet altijd tot het
doel beperkt. Weilanden die
nog maar uit één soort gras
bestaan en waar nog geen
paardebloem
wordt
getolereerd, zijn de dood in
de pot. Vluchten helpt hier
niet meer, zelfs niet door het
hazenpad te kiezen
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NACHT VAN DE NACHT 28 OKTOBER
Het
was
de
eerste
keer,
dankzij
het
jubileumjaar,
dat
Natuurbeschermingsvereniging “IJhorst-Staphorst e.o.” een activiteit
organiseerde tijdens de Nacht van de Nacht. Dit is een initiatief, waarbij in het
hele land activiteiten worden georganiseerd om aandacht te vragen voor
lichtvervuiling en mensen de gelegenheid te geven het donker te beleven. Op
steeds minder plekken is het nog mogelijk het donker te beleven. Dit is onder
andere een probleem voor nachtdieren. Tijdens de laatste zaterdagnacht van
oktober worden mensen jaarlijks opgeroepen om de buitenverlichting uit te
doen en activiteiten te organiseren, waarmee mensen kunnen genieten van het
donker.
Vanaf de natuurcamping De Dassenburcht van Staatsbosbeheer (SBB) aan de
Vijverweg bij de Zwarte Dennen werd in samenwerking met SBB een
avondwandeling van ruim een uur georganiseerd. Het thema was (Nacht)uilen
en zowel leden, als niet-leden konden zich aanmelden. Er waren genoeg gidsen
(voor en achter) bereid gevonden om te helpen voor 4 groepen van ca. 15
personen. Na ca. 100 aanmeldingen hebben wij de overige aanmelders moeten
teleurstellen en is er uiteindelijk in 5 groepen gelopen. De eerste 2 groepen
waren gericht op kinderen en tijdens deze routes werden extra activiteiten
aangeboden voor de jeugd. Sommige waren nog vrij pittig in het donker (er werd
in principe zonder zaklampen gelopen). De route startte met zeer veel
nachtvlinders die op een stroop waren afgekomen, die Kees van Keulen op de
bomen had aangebracht. Deze nachtvlinderexpert kon er veel over vertellen en
hij had ook veel foto’s van nachtvlinders meegenomen. Een grote groep
nachtvlindersoorten is de groep uilen. Daarna was er voor de kindergroepen
een tocht van het pad af langs een touw, waarbij in de voelbunker van het
Beleefpad een (knuffel)uil gevonden kon worden.
Op wat donkerder plekken langs de route was er af en toe wat licht van de
gidsen, verder werd in het donker gelopen. Na ongeveer 20 minuten in het
donker kijken, passen de ogen zich hierop aan en wordt het kijken in het donker
makkelijker. De route ging door bos, langs de oude en nieuwe
speelvijver(vennen), langs heide en deels over het fietspad. Voor de
kindergroepen was er nog een traject van het pad af, waar zij konden
spoorzoeken met neon kiezelsteentjes, waarbij spekjes gevonden konden
worden voor onderweg en bij het kampvuur aan het eind van de route. Maar
voor het einde van de route kwamen we Arnold Lassche nog tegen met
(opgezette) uilen en uilengeluiden. Hier werd boeiend over verteld. Aan het eind
van de tocht stond een tent klaar met de boswachters van SBB die mooie
liedjes speelden en zongen, wat super gezellig was. Het werd ook zeer
gewaardeerd dat er warme chocolademelk, koffie en kampvuur was.
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BIJZONDERE RINGVANGST.
Op dinsdag 31 oktober was ik aan het vogels vangen voor ringonderzoek,
zangvogels op najaarstrek. Er was wel trek van sijs, pimpelmees, koolmees,
goudhaan en vaste blijvers zoals boomklever en glanskopmees. In het eerste
uur ving ik in totaal 17 stuks en dat was een goede vangst met 3 x 10 meter
netten. Over de hele dag ving ik meer dan 30 stuks (8 soorten) in 6 uur tijd.
Om 14.15 uur had ik een vangst van een goudhaan en met nog zo'n klein
vogeltje van een lengte van 9 cm. Op het eerste gezicht dacht ik aan een
bladkoning, die ik op Schiermonnikoog wel vaker uit het net gehaald heb. Maar
deze vogel had veel meer gele oogstreep en stuit. Herkenning: aan opvallende
gele/witachtige duidelijk zichtbare stuitvlek, op de kruin zeer duidelijk olijfgroen
met scherp afgetekende lichtgele middenkruinstreep. De kop lijkt vaak groot. In
onderaanzicht met lange donkere oogstreep en heldere gele wenkbrauwstreep.
Volgens de vogelgids was het de Pallas Boszanger. Op dat moment was het bij
mij nog onduidelijk dat ik een zeldzame vangst in handen had. Ik heb een paar
foto’s naar boswachters gestuurd en al na enkele minuten ontving ik felicitaties
met mijn zeer zeldzame vangst van de Pallas Boszanger.
Deze vogel broedt in de Siberische taiga. De doortrek vrij zeldzaam door WestEuropa (inclusief Nederland).
Zang verrassend luid en trillend iets stijgend tsjuie, ook eentonig pich, luid
trillend Winterkoningachtig.
De Pallas Boszanger wordt wel vaker gehoord en gezien in Nederland en bij
navraag is deze zangvogel 1 X eerder in Overijssel geringd en wel in Dinkelland.
Ringonderzoek: vrs Blaauw
J. Dunnink
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BIBLIOTHEEK
Met een aantal leden hebben we een week een infohoek verzorgd in de
bibliotheek in Staphorst.
Hier hebben we op een leuke manier de vereniging kunnen promoten.
Dit heb je misschien al wel gezien op Weblog Staphorst, die daar ook aandacht
aan besteedde. We hadden een kleine expositie ingericht in de bibliotheek over
vogels en nestkasten.
Ook was daar onze Das en het schilderij van de pimpelmees te zien. Op
woensdagmiddag heeft Evert Rolleman een PowerPoint presentatie laten zien
met diverse nesten, nestkastjes, eieren en jonge vogels, soms unieke beelden
met meerdere soorten in een nestkastje.
Zowel oud als jong konden zo een mooi inkijkje krijgen in de natuur en onze
vereniging.
Al met al een geslaagde week.
J. Vos

VREEMDE VOGELNAMEN
Alle vogels in Nederland hebben hun officiële Nederlandse en
wetenschappelijke naam. Veel leuker is het te weten hoe vogels door het hele
land genoemd worden.
Deze lijst van vogelnamen komt uit de verzameling van ons lid wijlen Freek Bult.
Met toestemming van zijn vrouw Henny wordt deze nu in verschillende
afleveringen in de Scharrelaar afgedrukt, waarvoor onze hartelijke dank.
De redactie
Boomleeuwerik

Grasleeuwerik
Heideleeuwerik
Madelief
Tuimelaar
Tuimelier
Zoetelief

Roodborsttapuit

Mastvogeltje
Nachtpaapje
Roodborstwalduiker
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Kuifleeuwerik

Dijkljurk
Kokkelvi
Spoormenneke
Strontpikker
Tükljurk
Zandloper

Veldleeuwerik

Akkerleeuwerik
Hochmenneke
Lêts
Lieferink
Lorts
Parachute vogeltje
Stijgleeuwerik
Tuinleeuwerik
Zingleeuwerik

Gekraagde roodstaart

Blauwpaapje
Blauwpaepke
False goudvink
Muur nachtegaal
Pette pikkerke
Roodbaard
Zomerroodbaard
Zomerroodborst
Zomerzanger

Kramsvogel

Dubbele lijster
Kamlijster
Laplandertje
Skaerlyster
Skatter
Tjakker
Tjaklijster
Veldlijster
Veld-tjakker (Texel)
Vlierscheut
Winterliester
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Grote lijster

Appellijster
Dubbele lijster
Grote Oost-lijster
Kraker
Tjeplijster
Stjer lyster

Koperwiek

Ketellapper (Texel)
Noarmantsje
Noorman
Oranje lijster
Reade lyster
Roodvleugel
Schatlijster

Nachtegaal

Geal (Fries)
Oamdzinger

Redactie en bestuur wensen u
een gezond en natuurrijk 2018

Inleverdata kopij:
11 januari
10 mei
6 september
8 november

32

