
Met de zachne c; 
'Vogels 
Vogels vlieqen aoor de luch t . aileen . 
met tweeen , in troepen. Ze zwerven 
ove r ae velden en sluipen en kru ip en 
aoo r bos en heq. Vogels rennen tanqs 
ae vtoedtiin. waden door en zwemmen 
en auiken in net water. Vogels stappen 
door net qras . Erliggen vogels te clab
ben in droqe zanakulities : 
Vogels zinqen a! vlieqena. en zittena op 
tate. araad en teietoonaraaa.Vogels 
heacen veren. voqets zijn mooi. 
gevogelte is naata: Het ligt koud in 
eta laqe ofaiepvries . Het staat op m e
nukaarten en in advertenties. Het ligt 
tensiotte WfArm el1 qeurend in een pan 
ofop een bora. 
Van vogels kun ie qevoqelte maken. ']e 
moet ze da n vanqen met netten of 
striuken ofze dooaschieten en dan 
aoor een apporteerhond naar te toe ta
ten brenqen . 
Er kunnen niet qenoeq voqets ziin. 
Toch?.Maar fAltija ziln er erqens te veel. 
zeqt de voqelvanqer, zeqt de schutter. 
zeqt de DWer*. Deze teveeivoqetsno
ren tot net qediert:e.onqedierte. 
Destijcls la g ae qrote vu ils tort van Hee
ze neven de Staarech ts e Heide in net 
da! van de Rul .1415 gev olg daarvan en 
van het voqetvoeren in enkele ijs- en 
sneeuwwinters waren daar zoveel ek
sters aat we meenden er wa t teqen te 
m oeten doen in net belanq van de 
broearesultaten van korhennen.slob
eenden en wulpen . We raap ten hOI1
derden slapende eksters in de omge
vinq val1 de voerpiek met in een verao
vend midael qearenkt qraan. 
'In ons ao rp zijn at jaren teveel kauwen 
en roeken. Zeqqen de hoeren. Want die 
zWfArtja kken pikken het p lastic van ae 
snijmaiskuilen kapot. Zeggen ook cle 
burgermensen. Wal1t kauwen ste/en 
erwtjes en walno ten . ze kappen met 
hun snavels op cle claken en ze verstop
pen cle schoorstenen. 
Maar er zijn n(et teveel kauwen en roe
ken . Er zijn er precies zoveel als bij he t 
aangeboaen milieu passen. Er zijn er 
veel omclat er overal veel eetbaar afval 
is. ze te gemakkelijk op akkers en erve n 
aan voeasel ko m en. en ook omclat er 
te za chte win ters waren of te strenge 
met oveml vogelgevoecler. A is cle pri
maire oo rzaken voor het voo rkomen 
van roeken en kauwen niet wo raen 
weggenomen. zu llen er veel jongen van 
cleze soorten geboren wo rclen en uit
vlieg en .Secunclaire maatregelen als 

I

. a[schieten . vangen en verg iftigen zijn
I geen goecle oplossingen. }Jet zo min als 

het uittrekken van zeven b lacl. grote 

I
bmnanetel en net op voeaselr ijk blij
venae boaems. 
Willem 9ven 

! 
\: DooieVogervreter ) 

Fenologie in een natuurtuin
 

Luc Stroman 

De fenologie onderzoekt de relatie tussen de biologische verschijnselen en het
 
jaargetijde. Hoe en wanneer reageren planten en dieren op de veranderende
 
weersomstandigheden?
 
Het begin van de bloei is een belangrijke fenologische parameter en in een na

tuurtuin, waar veel planten relatief dieht bij elkaar staan, goed te volgen. In
 
de Heebrig, een tuin gelegen op de rand van het plateau nabij Vijlen (gemeen

te Vaals) is datjarenJang gedaan. Deze tuin is eerder algemeen beschreven in
 
het herfstnummer van Oase (1993) en in het zomernummer van Oase (1996)
 
stond een artikel over vlinders in deze tuin,
 

Ieder jaar weer is bet ontluiken van de 
natuur na de winter een vreugdevolle 
en spannende tijd en voor iernand als 
ik, die graag dingen in notitieboekjes 
scbrijft, is bet baast vanzelfsprekend 
om bet begin van de bloei te noteren, 
Sinds 1988 deed ik dat min of meer 
systematisch, in "de Heebrig", de tuin 
van de IVN-afdeling Vijlen / Vaals. 
Voor de tabel op de volgende bladzij
den zijn over 'bloeibegin' gegevens 
verwerkt van de jaren 1988 tim 1996. 
Gekozen beb ik voor de typische voor
jaarsbloeiers, daarbij beb ik' de grens 
gelegd bij planten die begin mei in 
bloei komen. Voor de volledigbeid 
werden van die planten ook nog latere 
bloeidata opgenomen. Overigens zijn 
alleen die soorten in deze tabel te vin
den waarvan over tenminste drie ver
scbillendejaren notities bestonden. 
Iedere maand is verdeeld in drie perio
den: 1. - vanaf de eerste tim de tiende; 
2. de elfde tim de twintigste en 3. van 
de eenentwintigste tim de laatste dag 
van de maand. De cijfers in de tabel 
geven aan in boeveel verscbillende ja
ren de bloei in de betreffende periode 
begon. 
Hoewel ik vanuit mijn tamelijk geYso
leerde positie op de Vaalserberg wei
nig mogelijkbeden tot literatuurstudie 
beb, is in de tabel tacb enig vergelij
kingsmateriaalopgenomen. Met de let
ter P zijn fenologiscbe gegevens uit 
Polen, met D uit Noordwest-Duitsland 

. en - voor het speenkruid - met E voor 
Engeland en met OE voor OekraIne 
aangegeven (Larcber, 1976). 
Wat mij vooral interesseert is de sprei

ding in de data van bet bloeibegin. 
Een van de kenmerken van ons klimaat 
is deonvoorspelbaarbeid en de variabi
liteit. Winters kunnen mild, streng, 
vroeg, laat, lang of kort zijn, met alle 
mogelijke tussenvonnen en mixturen. 
De termijn van in bloei komen is een 
afspiegeling van deze wisselende om
standigheden. Te verwacbten is dat 
planten die vroeg in bloei kunnen ko
men zich meer zullen moeten Jlllilpas
sen, m.a.w. een grotere spreiding in 
bloeibegin zullen vertonen dan de late
re bloeiers. 
Uit de tabel blijkt nu, dat planten die al 
in januari of in februari met bloeien 
kunnen beginnen (16 soorten) een 
spreiding in bloeibegin vertonen van 
60 tot 70 dagen. Bij degenen die in 
maart beginnen (30 soorten) bedraagt 
de variatie ongeveer 50 dagen. Bij de 
aprilbloeiers (33 soorten) is die onge
veer 30-40 dagen en bij de zuivere 
meibloeiers (5 soorten) slecbts 20 da
gen. Een duidelijk afnemende tendens 
en een bevestiging van de these dat 
vroege bloei meer aanpassing vereist. 
Na de lange winter van 1996 bloeiden 
de sneeuwklokjes pas op 10 maart en 
het longkruid pas op 7 april, maar liefst 
9 weken later dan bet jaar daarvoor. De 
wilde nards liet zicb ecbter niet van de 
wijs brengen en bloeide al op 1 april 
1996. Verscbillend gedrag van soorten 
maakt de ecologie juist zo interessant. 
De temperatuur is in bet voorjaar uiter
aard de beslissende factor. Voor iedere 
soort geldt een bepaalde drempelwaar
de en die is bij de vroegste bloeiers het 
laagst. Maar bet geval van de wilde 
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januari februari maart april mei 
- - - - - - ..- - 1  -2- - -3- - 1  - - 2-  3 -1-~3 1 2~ 3 1 2 

Grote vossestaart 1 2 5 
- - - - - -  - --

Appel -- 1 1 5 
3 --Wondklaver 1 1 2 

Muurleeuwenbekje 1 1 1 2- -
Bosaardbei 1 3 
Smalle weegbree 5 2 2 

,
Scherpe boterbloem 4 2 
Hangende zegge 3 3 
Fluitekruid 3 4 
Dotterbloem 3 4 
Knikkend nagelkruid 2 2 I 3 
Kluwenhoornbloem 2 4 1 

- - - -  " ., - -
Reukgras 2 4 I 
Kruipende boterbloem I 1 3 2 
Robertskruid 1 4I 

. _ ~-

Rode klaver 1 2 I 2 
, -

Drienerfmuur I 1 3 i 

Lijsterbes I I- - - - - - - - 
1 3 i 1 

Schapezuring I 

- 3 I 2 
~---

Eenst ijlige meidoorn I ! I 6 ! 1 
Stinkende gouwe 

, 
I 

I I 3 I 1 
Voederwikke 4 I 2 

~-
IGewone ereprijs 2-3 

Ta bel. Bloeibegin van typische voorjaarsbloeiers in dejaren 1988 tim 1996. De grens is gelegd bij planten die begin mei in bloei komen . 
Voor de volledig beid werden van die planten ook nog latere bloeidata opgenomen . Iedere maand is verdeeld in drie decaden. De cijfers in 
de label geven aan in hoeveel verscbillende jaren de bloei in de betreffende periode begon. De letters verwijzen naar landen die genoemd 
worden in de literatuur : D = Duitsland, E = Engeland, P = Polen, OE = Oekrame . 

narcis laat al zien dat er ook andere,
 
wellicht interne mec hanismen een rol
 
moe ten spelen .
 
Berichten als "de natuur loopt dit jaar
 
vier weken achter" intrigeerden mij al

tijd. Hoe wordt zoiets bepaald? Gezien
 
de grote spreiding in mijn gegevens
 
lijkt het me moe ilijk zo'n uitspraak zo

maar te doen.
 
Toch lijken de mees te soorten wel een
 

bepaalde periode van bloeibegin te 
hebben . Bijvoorbeeld zwarte els, iep en 
boswi lg zo rond half maart, speenkruid 
eind maart enz. 
Om hierove r uitspraken te kunnen 
doen zijn natuurlijk nog veel meer ge
gevens nodig. Ook is de situatie in Ne
derland niet overal gelijk. Dus nog 
meer kijken en vergelijken is gewenst. 
To t slot nog een opmerk ing over pink 

Sneeuwklokjes, altijd weer een van de eerste bloeier s. 

sterbloem en Iook-zonder-look. Beide 
soorten hebben een duidelijk omlij nde 
bloeistart in de tweed e helft van apri l 
en beide soorten zijn voedselplan t van 
de rupsen van het oranj etipj e. Deze 
vlinder heeft een exact bepaald e vlieg
tijd: eind aprilfbegin mei. In die tijd 
fourageren de vlinders op beide krui s
bloemigen en leggen de wijfjes hun ei 
eren tussen de bloemknoppen. Als de 
beide plantensoorten zich niet zo goed 
aan hun termijn hadden gehouden, dan 
had her oranjetipje niet die nauwe rela
tie kunnen ontwikkelen. 
Met deze tabel heb ik getracht enig 
verge lijkingsmateriaal te bieden en 
wellicht een stimulans te geve n de no
titieboekjes er eens op na te slaan . Ver
der sta ik open voor li teratuurtips en/of 
andere nuttige wetenswaardigheden 
over dit onderwerp. 
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