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1)Van de redactie:
Hoewel we nog steeds de natuur in mogen en dat gelukkig ook in groot aantal doen, is er nog
weinig te organiseren. De agenda blijft daarom open tot er weer meer mogelijk is. Ter
compensatie plaatsen we dan maar wat langere artikelen, die toch belangrijk en leesbaar zijn.
Dus ga er eens rustig voor zitten, maar doe dat ’s avonds en ga er overdag lekker op uit, want de
lente barst los en de vogels jubelen je ‘s morgens al weer het bed uit.

Overigens: Foto’s bij artikelen zijn van de auteur, tenzij anders vermeld.

In memoriam:
Marijke Aalders door Peter Klomp.
Op woensdag 27 Januari is ons oud KNNV lid Marijke
Aalders overleden en op de woensdag daarna hebben
een viertal leden de crematieplechtigheid kunnen
bijwonen.
Marijke zullen we ons toch vooral herinneren als de helft
van het paar Bert en Marijke want zij opereerden
eigenlijk altijd als duo. Marijke nam hierbij het
praktische, uitvoerende deel voor haar rekening, Bert het meer vertegenwoordigende, sociale
deel. Zo was Bert coördinator voor de Vogelwerkgroep van 1994 tot 1998 maar verzorgde
Marijke de agenda, notulen etc. Hetzelfde voor de periode dat Bert als voorzitter van de afdeling
optrad of bij het organiseren van hun befaamde tochten langs vogelkijkhutten. Bert op de
voorgrond met Marijke daar pal achter, haar Bert in het gareel houdend.
Marijke had ook een journalistieke en artistieke kant en met name de tekeningen waarmee zij
haar verslagjes voor de toenmalige Liesterkrallen opsierde waren daarvan een mooi voorbeeld.
Sinds 1991 is zij lid geweest van de Vogelwerkgroep. In de eerste jaren meedraaiend met de
inventarisatiegroepen en later meer deelnemend aan specifieke projecten als de WAD
Januaritelling, de PTT tellingen of de Ekster telling in Peelo. Altijd samen met Bert uiteraard.
Helaas eiste de laatste jaren dementie een steeds grotere rol op totdat
– zoals de rouwkaart het zo mooi verwoordde – met het kalme
neerdwarrelen van de sneeuw op die vroege morgen ook Marijke uit
het leven is weggegleden.

Wij wensen Bert veel sterkte toe de komende tijd.

2)Agenda
Geen activiteiten gepland.

3)Verslagen van afgelopen activiteiten.(de redactie houdt zich het recht voor uw
bijdragen in te korten in het belang van de leesbaarheid)
Van Eef Arnolds Voorzitter Paddenstoelen Werkgroep Drenthe:
Hierbij bieden wij u een extra dik nummer van Cantharellus aan, de nieuwsbrief van de
Paddenstoelen Werkgroep Drenthe. Deze aflevering is geheel gewijd aan de toekomst van het
bosbeheer, een onderwerp dat momenteel in de schijnwerpers staat en dat voor paddenstoelen
en voor natuurliefhebbers van groot belang is. We hopen hiermee een bijdrage te leveren aan de
gedachtenontwikkeling over de toekomst van onze bosssen.
Deze keer dus geen bijdragen over paddenstoelen in ons blad, maar daarvoor kunt u wel terecht
op onze website https://paddenstoelenwerkgroepdrent.com/
waar in de rubriek 'Waarnemingen' zes nieuwe berichten zijn geplaatst uit december en januari.
Daaronder een bijdrage over het bijzondere fenomeen 'ijshaar'.
(De genoemde Nieuwsbrief kunt u op de website vinden onder ”Cantharellus)
Stuifmeel van IVN bevat ondermeer een webinar tuinvogels, n.a.v. de tuinvogeltelling. Lees het
verder op hun site, klik hier. Of lees de hele Nieuwsbrief via deze deze link
Van Willem Schuurman, Vogelwerkgroep KNNV afdeling Assen, ontving ik een doorwrocht verhaal
over vogelzang. Hierbij een samenvatting, Zeer lezenswaardig! Het hele verhaal staat inmiddels op de
website.
- Vogelzang nader bekeken
Van de ruwweg 9000-10000 vogelsoorten in de wereld
behoren ongeveer 4000 soorten tot de echte
zangvogels ( suborde Orcines). Zangvogels
onderscheiden zich van alle andere soorten doordat zij
naast allerlei typen roepjes (alarm, contact, vlucht, lok
en bedelroep) ook nog kunnen zingen. Zij hebben
geen stembanden zoals wij maar een zogenaamde
“syrinx” ; dat is het “spraak”orgaan van zangvogels en
bevindt zich aan het eind van de luchtpijp, waar deze
Zingende nachtegaal
zich opsplitst naar de bronchiën. Het geluid in de
syrinx wordt geproduceerd door een samenspel van
kraakbeen en membranen, die aangestuurd worden door zeer snel bewegende spieren.
Waarom zingen vogels?
Dit lijkt vragen naar de bekende weg maar ook Darwin stelde 150 jaar geleden al vast :

“ Natuur onderzoekers zijn onderling zeer verdeeld over het waarom van vogelzang “. Sindsdien
zijn we heel wat meer te weten gekomen en vandaag de dag wordt algemeen aangenomen dat
zangvogels en dan vooral de mannetjes zingen om twee belangrijke reden:
• Territorium afbakening; aan het begin van het broedseizoen beginnen mannetjes hun
territorium af te bakenen door veel, luid en min of meer melodieus te zingen. De boodschap is :
“Hier zit ik, blijf weg”.
• Seksuele selectie; competitie met andere mannetjes; de beste zangers met het mooiste
repertoire hebben het meeste succes bij de vrouwtjes.
Wie zingt er eigenlijk – alleen de mannetjes of ook de
vrouwtjes ?
Uit het bovenstaande zou men kunnen opmaken dat het
alleen maar de mannetjes zijn die zingen om hun territorium
af te bakenen en/of een vrouwtje te veroveren. Dit is nog
steeds de meest gangbare opvatting; zang bij vrouwtjes was
natuurlijk wel bekend maar werd gezien als iets uitzonderlijks
zonder duidelijke functie.
Maar recent onderzoek toont aan dat dit standpunt wel wat
roodborst
aanpassing verdiend. Steeds meer gegevens wijzen erop dat
bij vele soorten zangvogels de vrouwtjes wel degelijk zingen,
misschien niet zo uitbundig en vaak als de mannetjes, maar toch, ook vrouwtjes blijken te
kunnen zingen. We kennen allemaal het Roodborstje waarvan wintergasten uit Scandinavië in
ons land massaal overwinteren. Zowel het mannetje als vrouwtje Roodborst zingt uitbundig om
zijn/haar voedsel territorium te verdedigen.
Onderzoek onder andere soorten toont aan dat het Roodborst vrouwtje niet alleen staat;
vrouwtjes van o.a. Grote Karekiet, Spreeuw en Heggenmus zingen ook en vooral als ze
uitgedaagd worden door vrouwelijke soortgenoten.
Hoe leren vogels zingen.
Tegenwoordig gaan we er van uit dat een “ruwe bases” van de vogelzang aangeboren is en dat
de jonge vogel vervolgens zijn lied verbetert en verfijnt door ouders en soortgenoten na te
bootsen. Bij gebrek aan ouders of soortgenoten voegt hij andere geluiden toe ( de beroemde
Engelse ornitholoog Tim Birkhead deed een interessant experiment met jonge Sijsjes. Hij liet ze
opgroeien bij Kanaries en wat schetst zijn verbazing toen de Sijsjes als Kanaries gingen zingen,
een duidelijke aanwijzing dat zang in ieder geval voor een deel aangeleerd is).
Waarom zingen vogels zo uitbundig bij zonsopgang
Elke vogelaar moet zich wel eens hebben afgevraagd
waarom vogels in het broedseizoen zo vroeg uitbundig
beginnen te zingen( zonsopgang en bij sommige soorten
nog eerder). Er zijn meerdere verklaringen geopperd
zoals:
• Te vroeg om voedsel te verzamelen; Het is voor veel
vogels nog te donker en te koud om naar voedsel te
zoeken en ook insecten zijn nog niet actief; tijd voor
zang
sijs
• Mooier geluid; Het is vroeg in de ochtend vaak nog
windstil en vochtig waardoor het geluid van de zingende
vogel ver en mooi gelijkmatig in alle richtingen klinkt; maximaal effect.
• Territorium en partner keuze; De ochtendzang geeft veel informatie over waar de vogel zich
bevindt en dat is nodig om het territorium te markeren en een partner aan te trekken.
• Leer je buren kennen; als iedereen tegelijk zingt, weet je precies waar je buren zitten. Na een
tijdje herkennen vogels elkaar en dat geeft rust; binnendringers worden meteen herkend en
geweerd.

Samenvattend kunnen we zeggen dat vogelzang geen geschenk van de Voorzienigheid is om het
leven van mensen op te vrolijken, zoals heel lang gedacht is, maar een duidelijke functie heeft in
het leven van zangvogels. De mannetjes ( en in een aantal gevallen ook de vrouwtjes) zingen in
het broedseizoen om een territorium af te bakenen en een partner te zoeken.
Zingen is een combinatie van aangeboren en aangeleerd gedrag. Alle zangvogels hebben aanleg
om te leren zingen maar zonder een goede leermeester is de kwaliteit van de zang minimaal.
Tenslotte hebben we het zogenaamde “ochtend orkest” besproken . Er zijn een aantal mogelijke
verklaringen voor dit vroege, uitbundige gezang, maar hier zou meer onderzoek en
veldobservaties opheldering kunnen verschaffen.
Het hele artikel over dit onderwerp is te vinden op de website van KNNV:
https://knnv.nl/kennisbank/ , onderwerp “vogels”.

4)Waarnemingen en vragen.
Frank Huisman stuurde nog enkele foto’s van zwammen van eind januari:

Eikentrilzwam

fluweelpootje

Troskalknetje (oranje) eet spekzwoerdzwam!

kopjesbekermos

Zwarte knoopzwam

Hero Moorlag schrijft: Dag allen,
Impressies van de winter met op het einde een Grote gele kwik en een IJsvogel. Er waren 3
ijsvogels. Zie het filmpje op Youtube: klik hier
Martin Morsman stuurde een geweldige serie vogelfoto’s van het Lauwersmeer. We kunnen er hier
natuurlijk maar een paar van plaatsen, maar Martin heeft ze op de website geplaatst en dan vindt u
ze hier. Maar even lekker maken:

houtsnip

brilduiker

aalscholver

Dick Vuijk: Het verborgen verleden van de maanvaren.
In Nederland komt maar één maanvarensoort voor: Botrychium lunaria, de gelobde maanvaren. In
Drenthe schijnt het nog maar op enkele plaatsen voor te komen. In Nederland komt ze het meest
voor in de duinen van Holland en de waddeneilanden. U zult zich mogelijk afvragen waarom ome
Dick daar nu mee komt. Dat zit zo, ik was bezig om één en ander uit te zoeken over de verschillende
soorten maanvarens op IJsland (minstens 5, mogelijk 6 soorten). Daardoor kwam ik er achter dat
maanvarens een ongelooflijk boeiende levenswijze hebben die heel sterk afhankelijk is van
bodemschimmels. Dit wil ik met jullie delen.
Hoe zat het ook alweer. De levenscyclus van planten kent een generatiewisseling tussen een
zogenaamde sporofyt en gametofyt. De sporofyt heeft een dubbele chromosomenaantal (zoals u en
ik), maar produceert sporen die slechts een enkel set chromosomen heeft. Uit de spore kiemt de
gametofyt (bij varens ook wel aangeduid als prothallium). Dit is een mini-plantje met - zoals de spore
van waaruit het gekiemd is - slechts een enkel set chromosomen. Normaal kiemt het op de grond
waar het een klein groen flapje vormt zonder echte wortels maar met rhizoïden - zoals mossen. In dit
stadium kan het makkelijk verward worden met thaleuze levermossen. Deze gametofyt vormt
geslachtsorgaantjes aan de onderkant van het flapje en daarmee eicellen en zaadcellen. De
zaadcellen zwemmen in water (regen!) naar de eicellen. De bevruchte eicel heeft nu een dubbele set
chromosomen en daaruit groeit de nieuwe sporofyt dat veel groter is (denk aan stekelvarens,
boomvarens). De generatiewisseling is bij bloemplanten moeilijk te herkennen (maar wel aanwezig!)
en ook bij de naaktzadigen is dat niet zo duidelijk. Bij mossen en varens des te meer.
In 1986 kwam ik het gelobde maanvarentje voor het eerst bewust tegen in Nederland. Dat was langs
de spoorlijn tussen station Ede-Wageningen en Wolfheze. Ik herinner me dat ik het daarna nog
enkele jaren daar terug vond. Maar toen werd er een keer zeer vroeg gemaaid. Daarna vond ik het
niet meer terug en was boos over deze maaiaktie: een zeldzame plant was verdwenen, dacht ik..
Op het eerste gezicht lijkt het plantje 2 "bladeren" te vormen: een vegetatief blad met blaadjes (zoals
bijvoorbeeld de pinksterbloem) en een generatief blad met bolletjes met sporangia zoals ook de
koningsvaren doet, maar dan in het klein. Niet dus, het is maar één blad: de hoofdnerf splitst in
tweeën, langs de één groeit het vegetatieve blaadje met bladlobben en aan de ander het generatieve
blaadje. Dit 2-ledig blad (vegetatief blaadje, generatief blaadje) groeit vanuit een soort winterknop
die in de grond zit. Deze bestaat uit een kort wortelstokje van enkele centimeters met daarboven het
groeipunt. Aan de zijkanten liggen om het groeipunt schubben die voortgekomen zijn uit de basis van
afgestorven bladeren van vorige jaren. Onder in de grond ligt in de schede van het levende
volwassen bladsteel al het beginsel voor het blad voor volgend jaar.
De plant produceert dus maar één blad per jaar. Maar ook dat is niet altijd waar. Nu komt de magie.
De plant kan jaren ondergedoken blijven. De "winterknop" leeft dan jaren onder de grond zonder uit
te lopen. En dat kan het doen doordat het gevoed wordt door bodemschimmels! Maar na een paar

jaar van afwezigheid kan het plotseling weer opduiken. Ik moet toch weer eens terug naar dat plekje
langs het spoor tussen Ede-Wageningen en Wolfheze...
Maar het boeiendste van de levenscyclus van maanvarens komt nu pas. De sporen van het
maanvarentje moeten dus de gametofyt/prothallium voortbrengen. In tegenstelling tot wat normaal
is bij varens waar de sporen kiemen tot gametophyten aan de oppervlakte van een substraat (bv de
grond, stenen, hout) sijpelen de sporen van maanvarens de grond in. In de duisternis onder de grond
kiemen ze. Daar vormen ze net als bij normale varens de gametofyt: nu kleine klompjes cellen die
ook rhizoïden vormen. Ze zijn kleurloos, niet groen, en zijn voor voeding volledig afhankelijk van
bodemschimmels. Bij vele varens duurt de gametofytenfase maar kort. Al in het eerste seizoen wordt
eicelbevruchting gerealiseerd en de sporofyt aangemaakt. Niet zo bij de maanvarens. Het kan jaren
duren voordat ze geslachtsorgaantjes vormen. En al die tijd worden ze gevoerd door de
bodemschimmels. Maar daar blijft het niet bij. Ook na de bevruchting duurt het nog jaren voordat de
nieuwgevormde sporofyt zover is dat het een groen blaadje boven de grond omhoog stuwt. En ook
tijdens deze fase van de levenscyclus wordt het plantje gevoerd door bodemschimmels. Zo kan het
wel tot 10 jaar duren voordat de spore onder de grond kiemt tot dat er een boven-de-grond-groeneblaadje verschijnt.
Voor wie een maanvaren ooit eens tegenkomt, in Drenthe, langs onze kusten dan wel in het
buitenland, bedenk het verborgen verleden van deze plant....

2001 IJsland. Merk op dat
het sporenvormend
blaadje nog kleiner/bijna
even lang is dan het
vegetatieve blaadje. Dit is
omdat het nog vroeg in het
groeiseizoen is
gefotografeerd. Later zal
het sterk boven het
vegetatieve blaadje
uitgroeien.

Prothallia van varens
(waarschijnlijk van brede
stekelvarens). Het
prothallium is de gametofyt.
Bij één ziet men een eerste
blaadje groeien. Deze komt
voort uit de bevruchte eicel
(onder het flapje) en is het
begin van de sporofyt. Ter
info: het bladsteeltje = 5mm
lang.

Foto gelobde maanvaren
(Botrychium lunaria), 1986 langs spoor Ede-Wageningen Wolfheze.
Merk op de onderste twee
lobben, deze staan min of
meer loodrecht op de steel
van het sporevormend
blaadje: een kenmerk van
deze maanvarensoort.

5)En verder.
Vanuit de natuurgidsenopleiding krijgen we de komende maanden een verslag van één van de
deelnemers over zijn/haar onderzoeksveld. Deze keer “De Heest” door Leah Groeneweg.
In januari 2020 ben ik begonnen met de
Natuurgidsenopleiding bij het IVN Assen. Een
belangrijk en bijzonder onderdeel van de opleiding is
het onderzoeksgebied dat we hebben bestudeerd.
Mijn onderzoeksgebied ligt in de Heest, een prachtig
beekdalgebied dat ten noorden van het Ballooërveld
ligt. Tot vijfentwintig jaar geleden werd het gebied
voornamelijk gebruikt als hooiland, maar in 1995 is
Staatsbosbeheer begonnen de Heest af te plaggen. De
rijke bovenlaag werd afgevoerd om de oorspronkelijke
vegetatie te herstellen. Sloten zijn gedempt,
kwelwater komt boven sijpelen en de beek treedt in
de nattere seizoenen weer buiten haar oevers.
Nu is het een prachtig gebied waar het water de
ruimte krijgt zich vrij te bewegen en waar de natuur
grotendeels met rust gelaten wordt. Het voedselarme
maar mineraalrijke kwelwater zorgt voor bijzonder
plantengroei. Er zijn schuil- en
voortplantingsgelegenheden voor hazen, reeën en
andere dieren. De bever heeft zich hier gevestigd en
de otter komt inmiddels ook in het gebied voor.

Knapzakroute Gasteren met De
Heest(red.)

In mijn onderzoeksgebied is vrij struinen buiten wegen en paden toegestaan: ‘er is ruimte voor
een meer wilde natuurbeleving zonder routes en bewegwijzering’ (Inrichtingsvisie 2017). En dat
is te merken. Eenmaal van de paden af zie je maar weinig mensen in het gebied. Daarentegen
bevind je je in een prachtig glooiend beekdal te midden van stukken moerasbos, oude
houtwallen en in het voorjaar pinksterbloemen, orchideeën en dotterbloemen. Op veel plekken
is geen bebouwing te zien wat het wildernisgevoel versterkt.
Loop eens vanaf de parkeerplaats Galgenriet de Heest binnen en zoek een hogere rug op van
waar je naar beneden het beekdal in kijkt. Wie weet zie je in de verte een beverburcht liggen,
een ree struinen door de bloemrijke hooilanden of een libelle jagen op haar middagmaal. Laat je
toezingen door de sprinkhaanzanger, de roodborsttapuit of de kwartelkoning met zijn typerende
‘gehinnik’ en zoek de poel op waar in het voorjaar poelkikkers driftig kwaken, waterviolier bloeit
en veel insecten rond vliegen.
Grote delen van de Heest zijn niet goed toegankelijk zonder laarzen en daardoor minder
aantrekkelijk voor de massa. En dat is maar goed ook want het is niet de bedoeling dat we in
colonne door het gebied gaan struinen. Maar de eenzame wandelaar die in alle rust en met
respect van de natuur wil genieten kan hier zijn hart ophalen.

6)De Pen:

De pen lijkt een stille dood gestorven. Voor komende edities gaan we er aan werken!

Einde Nieuwsbrief

KNNV afd. Assen

IVN Assen

Secr. Bert Evers

Secr. Jaap van Roon

secretaris@assen.knnv.nl

secretaris@ivnassen.nl

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief vóór 22 maart sturen aan: nieuwsbrief.ivn.knnv@gmail.com

De redactie,
Ton van de Vis en Theo de Grijs

PS: Hieronder nog 2 artikelen van Hero Moorlag in het kader van Groen en Doen uit de
Hoogeveensche Courant. Deze zijn aangeleverd als PDF en kan ik niet bewerken. Ik hoop dat de
leesbaarheid nog te doen is.

