
LIBELLENVLEUGELTJES. 5;} 

I. Onderorde: Zygoptera; achterlijf betrekkelijk lang en vrijwel rolrond; aan 't 
eind met 3 bladachtige kieuwblaadjes. 

I A. Onderste lid van de sprieten lang ( ± zoo lang als de kop). Kieuwblaadjes 
hard en spits. Ie fam. CALÖPTERYGIDAE 

IB. Alle sprietleden kort; kieuwblaadjes ± lancetvormig, week. 
2e fam. AGRIONIDAE 

II. Onderorde: Anisoptsra; achterlijf sterk afgeplat; aan het eind geen kieuw
blaadjes, maar een aantal (3, 5 of 6) stekelpuntjes. 

IIA. Achterlijf kort (zie fig. 5, blz. 7); voorste deel van de onderlip 
( = vangkaak) is een kom vorm ig napje door een d warsnaad in 2 gedeeld, de 
voorhelft bestaat uit 2 driehoekige tangen. 3e fam. LIBELLULIDAE 

IIB. Achlerlijf lang (zie flg. 2, blz. 4); voorste deel van de onderlip bijna 
vlak met 2 smalle kaken met tanden (fig. 3, blz. 4). 4e fam. AESCHNIDAE 

J . HEIMANS. 

HET GOUD VAN DE PEEL. 
Nooit zal onbruikbaar grondgebied geheel zijn weg te 

krijgen; welk beter gebruik kunnen wij daarvan maken, 
dau dat wij het tot een onschendbaar toevluchtsoord maken 
voor in 't wild levende dieren, waarvan het zien en de be
studeering ieder slechts reine vreugde zal verschalTen... 

E. THOMPSON SETON. 

AS toen Frans me tot staving van zijn beweren een stel eieren had 
gestuurd, die zonder eenige bedenking van de goudplevier waren, 
verkeerde mijn twijfel eindelijk in blijde zekerheid. Want, eerlijk 
gezegd, had ik er tot dusverre weinig fiducie in gehad, dat het 
werkelijk deze zeldzame soort wezen zou. Men verblijdt zich zoo 

licht niet iets, dat later een doode musch blijkt te zijn, al is dan ook vaak dit 
halve ei ten slotte nog beter dan een leege dop, dat ik — om het glibberige 
terrein dezer ornithologische beeldspraak te verlaten — doorgaans uiterst sceptisch 
gestemd ben, als me rariteiten worden beloofd en me al bij voorbaat op een 
teleurstelling voorbereid, zoodat 't altoos meevalt, wanneer de vondst inderdaad 
de moeite waard bleek te zijn. 

Ge kunt u daarom voorstellen, hoe die eierzending van brouwer Frans me 
verheugde en hoe ik onmiddellijk aanstalten maakte, om deze my nog slechts 
van den trek bekende vogels in hun broedterrein te leeren kennen. De goud
plevier toch wordt in ons land uiterst zeldzaam nestelend aangetroffen, zoodat 
we de aanwinst dubbel op prijs stellen als ik u zeg, dat de soort in de Peel 
bij * * * * tamelijk veelvuldig voorkomt en dat bij m'n bezoek op Zondag na 
Hemelvaartsdag 1918 minstens een twintigtal paren aanwezig was. 

Omtrent de verbreiding zij verder nog meegedeeld, dat Newton in zijn 
„Oötheca Wolleyana" de goudplevier als broedvogel aangeeft voor de omstreken 
van Valkenswaard in het midden der vorige eeuw. Ook Seebohm verkreeg van 
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daar eieren. Te Leiden in 's Rijks Museum van Natuurl. Historie zijn eieren uit. die 
streek van de 60er jaren, en Albarda vermeldt hem nog als broedende op Ameland, 
doch daarvan is de soort reeds tientallen jaren verdwenen. 

Uit lateren tijd valt te vermelden de vondst van een 5-tal eieren tusschen 
Bolsward, Sneek en Wommels (midden April 1905) welke in de collectie van 
Pelt Lechner een plaats vonden. Ten slotte kreeg Leiden in 191G twee 4-legsels 
uit de Peel, door tusschenkomst van den heer Van Heurn. Schlegel zegt (1870) 
„broedt op de heidevelden van Gelderland en N.-Brabant", terwijl Baron Snouckaert 
v. Schauburg in zijn „Avifauna Neerlandica" vermeldt: „Hier en daar in zeer 
kleinen getale broedende op heidevelden in N.-Brabant en Friesland, wellicht ook 

Broedplaats van de guudplovier in de l'eel. Fotu WlOMAN. 

in Gelderland; in ISOO te Rouveen (Ov.); op Ameland niet meer." Met de meeste 
beslistheid kan hieraan ook Limburg worden toegevoegd, en wie weet, of vlijtig 
onderzoek ons nog niet meerdere broedplaatsen doet ontdekken. 

De nevel hing nog tusschen 't hakhout en vaalgrijs was het vroege ochtend
licht, toen de tocht werd ondernomen. Want ik diende zoo bijtijds mogelijk in 
het kleine Limburgsche dorp te zijn, om tot het haast onbereikbaar ver gelegen 
goudplevierenland in één dag door te dringen. Hetgeen gelukte, door reeds om 
4 uur op te staan. Alom langs den weg zongen de nachtegalen nog uit volle 
borst en de konijnen schoten troepsgewijze de straat over. 

Mijn mentor zou aan den trein wezen, maar omdat hy geen fiets had kunnen 
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bemachtigen, was hij maar vast opgekuierd en stuurde zijn zoontje, die me per 
rijwiel begeleidde, zoodat we, ondanks den regen, die al eenige uren monotoon 
neerlijnde, in het begin goed opschoten. Doch lang duurde het niet, of we haalden 
Frans in en weldra ging het nu per pedes apostolorum verder. Trouwens, het 
rijwiel was hier van weinig nut, want op eenigszins berijdbare wegen kan de 
stiefmoederlijk bedeelde Peel niet bogen en feitelijk heb,ik er maar één weg 
gezien, die inderdaad dien naam mag dragen, al is ' t dan nog niet eens met 
eere. Maar hij brengt ons tot de oase; een ontginners-keet middenin de vlakte, 
't eenige teeken van menschelijk leven en bedrijf, wijd en zijd. 

Links en rechts strekt zich de onafzienbare vlakte uit. Achter en vóór i s ' t 
niet anders. Troosteloos, eindeloos, menschenloos, boomloos, wegenloosisdit urenlange, 
urenbreede, eentonige land en ik zou ad nauseam kunnen doorgaan met de sombere 
beschrijving van dit reusachtige vlakke veld, dat overkoepeld wordt door een 
grauwe regenlucht en dat 
het oog vermoeit, doordat 
het den blik geen rustpunt 
biedt in boom of struweel, 
in heuvel of bult. Maar 
liever verdiep ik me in 
aangenamer herinneringen 
en weet dan ook gemak
kelijk de aantrekkelijke 
lichtzijde, welke de Peel 
den ontvankelijken be
schouwer tOOnt, naar VOren Nest met eiereu van de ^oudplevier. Foto WIGMAN. 

te brengen. 
Waarom te mopperen over de moerassige plekken, die soppen en sieperen 

onder uw oorlogsschoeisel? Waarom een ontevreden gelaat over de desillusie, als 
't den vorigen dag gevonden plevierlegsel blijkt uitgehaald te zijn door de kraaien? 
Waarom zoo prikkelbaar over den weg, aan welken geen einde schijnt te komen? 
Houd liever de oogen blank en open het hart wijd, héél wijd, opdat u het schoon 
der honderden veenhamels niet ontga, opdat haar zilverig gewemel, haar pluizige 
tooi, haar sierlijk gebogen stengels u vreugde en genieting geven, opdat ook dit 
schijnbaar doodsche land u zijne schatten openbaart, welke het evengoed bezit 
als de koele bosschen, de welvende duinen of de blinkende meren. 

Betreed dit land zonder vooroordeel en aanschouw het met open gemoed,, 
dan zult ge leeren, wat het u te zeggen heeft, dan stemt der grutto's geklaag. 
u niet melancholiek, dan leent ge met toewijding een luisterend oor aan den 
zegezang van den wulp, dan dunkt u de schittering der metaalblauwe veeren 
van de groote korhoenders dubbel fraai en dan zal u ten slotte heel de tocht, 
— hoe vermoeiend ook — tot een geestelijke verruiming zijn, zelfs al had ge 
het, goud van de Peel niet mogen vinden 
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Wanneer we na moeizamen tocht het ontginninkje bereiken, houden meteen 
alle gebaande wegen totaal op en mijn geleider wijst in blauwige verte op een 
klein pruikje boomen aan den horizon. Wanneer we tot daar door de hei- en 
schamele hoogveenvegetatie zijn doorgedrongen en een oogenblik pauzeeren — 
men begint na zoo'n cross-country zijn beenen duchtig te voelen, vooral doordat 
tallooze lage moerassige plekken en plassen telkens tot wijden omweg nood
zaken — meent Frans me te ontmoedigen met de inderdaad weinig opwekkende 
mededeeling, dat we nu nog anderhalf uur van de broedplaats der »tuiters", 
zooals hij ze noemt, verwijderd zijn en daarbij signaleert hij vaag, waar het 
door den schaapherder gevonden nest ongeveer ligt. • , 

Al wilder en woester wordt het hier. Blanke plassen water in de zwart 
afgebrande hei, gele smeulenbulten, armoedige begroeiing, in hoofdzaak uit Erica 
tetralix bestaande, kleffe pikzwarte veenbodem en sappige trilgrond. Overigens 
niets. Gben struikje zelfs zoo hoog als 'n hand, geen boom, zoover de blik wijdt, 

enkel lucht, water en bodem; een geweldig 
land, imponeerend door grootsch vertoon van 
onbegrensdheid, door stilte, rust en oneindig
heid. Als de vogels en de heivlinders er niet 
waren, zou de eenzame* verlatenheid op u 
drukken, doch de talrijke wulpen, de kieviten 
en de grutto's brengen met de korhoenders 
leven en vertier genoeg. En-passant mogen 
wij er verscheidene nesten van vinden. Klei
nere vogels ziet men hier, eigenaardig genoeg, 
bijna niet; 'n enkele leeuwerik en 'n verdwaalde 
graspieper laat zich hoeren, terwijl een groote 
bruine kiekendief rondzeilt en oen kraaienpaar 

Uoudplevler. 

wulpeneieren zoekt. Een troep schapen deco
reert dit landschap. That's all! 

Dan slaat een nieuwe stem aan ons oor. Wij naderen de plaats, waar de 
goudplevieren wonen en als bij intuïtie voel ik, dat deze klagende roep van die 
vogels moet wezen. Jawel. //Tuiters", zegt de grijze Peeljager, die ons sedert 
het laatste uur vergezelt, op lakonieken toon. 

Melancholiek klinkt deze alarmkreet op 't wijde veld onder de grijze wolken. 
„Loe-ie, loe-ie, loe ie" fluit de vogel twee-lettergrepig, een eigenaardig, zeer droef
geestig geluid, dat men, éénmaal gehoord, niet weer vergeet en dat met geen 
enkele uiting van andere vogels kan vergeleken worden. Later hoorden wij ook 
het nög -eenvoudiger „tli-tli-tli" roepen en als het weer zonniger was geweest 
hadden de tuiters ongetwijfeld op grutto-manier door de blauwe Mei-lucht gezeild 
en gevlogen onder zeer welluidend //talüdltalüdltalüdltalüdl...." 

De dieren hadden ons spoedig in de gaten gehad en liepen op vrij grooten 
afstand opgewonden roepend rond. Zoowel mannetje als wijfje nemen deel in 
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het broeden en in de nest-bewaking en het is bekend, dat geen vogel het geheim 
van nest en eieren beter weet te bewaren dan deze plevier. Op het eerste 
teeken van gevaar laat da schildwacht den alarmkreet „tlüi" zachtjes klinken, 
waarna de genoot onmiddellijk het legsel verlaat, waarop beiden hun best doen 
— vaak genoeg met succes — den indringer te misleiden. 

Inmiddels had ik gelegenheid de vogels door den jachtkijker uitstekend waar 
te nemen. Beide liepen nerveus roepend over een afgebrand kaal heigedeelte en 
hun goudgele kleur van den rug stak daartegen uiterst bekoorlijk af. Pikzwart 
de borst en buik, terwijl deze langs de zijden begrensd wordt door een witten 
band. Zeer mooi doen de donkere vlekken tusschen het gouden gevederte en in 
al hun gedragingen leggen de plevieren een ongewone gratie aan den dag. Zij 
passen volkomen in dit land, beter dan eenige andere vogel, beter zelfs dan de 
wulp. De bekende naturalist R. Kearton is van dezelfde meening en zegt o. m. 
in zijn „Nature Pictures": Few birds seem 
to fit their surroundings better than does 
the Golden Plover in its breeding-haunts. 
Its softly-uttered cry flili is often the only 
sound that breaks the oppressive silence 
of many a lonely stretch of moorland, 
where there is nothing else alive to be 
s e e n . . . 

De goudplevier blijkt daar in de Peel 
zeer zuidelijke broedplaatsen te hebben,want 
Naumann vond hem tot 53° Noordbreedte, 
d. i. in ons land ongeveer de lijn Stads-
kanaal-Texel. Noordelijker komt hij voor 
tot binnen den Poolcirkel; in Lapland, 
Scandinavië, Noord-Engeland en -Duitschland jonge Goudpievier, 
(Holstein, Hannover, Lüneburger Heide) treft 
men hem eveneens aan, doch Noordelijker steeds talrijker dan Zuidelijker. Ik heb 
goeden grond aan te nemen, dat Charadrius pluvialis in ons land de Zuidelijkst 
gelegen broedterreinen bewoont. 

Minstens 20 paren huizen hier elk jaar ; in 1917 werden door één persoon 
8 nesten met volledige legsels gevonden en ook dit jaar gaat het aardig op dat 
getal aan. Ons verdergaan joeg telkens nieuwe paren op, wier angstig, klagelijk 
geroep het hart van den eierzoeker zou vermurwen. Ik moest even denken aan 
Scott's bekende dichtregels: 

...And in the plover's shrilly strain 
The signal whistle 's heard again 

Tevergeefs zoeken wij telkens naar het nest. Het is trouwens bekend, dat 
dit buitengewoon moeilijk is te vinden, niet slechts door de misleidende gedra-

* 
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gingen der ouden, doch ook doordat de eieren zulk een bijzonder fraaie schut
kleur vertoonen, welke die van den kievit ver overtreffen, 't Is naar mijn bevin
ding volkomen in den haak, als Naumann opmerkt: „Das Gelege eines einzelnen, 
im Moosmorast nistenden Paares aufzufinden, gehort unter die schwierigsten 
Aufgaben eines Sammlers". Brehm vond ze in de Toendra „ohne sich anzustrengen", 
maar, het moge daar aan het veelvuldige optreden van den vogel liggen, weerlegt 
Naumann „unsere Moosmoraste haben eine Farbung und ein solches scheckiges 
Pflanzengewirr, dasz man auf 5 Schritte die Eier nicht raehr sieht, wie v. Löwis 
an" hinzugeführten, geübten Augen es erfahren konnle; ein Hinweisen mit dem 
Finger half da nichts . . . " 

Volkomen ben ik het eens met den laatsten ornitholoog, waar hij zegt 
de nestjes van kleine boschvogeltjes gemakkelijker te kunnen vinden, want, 
de legsels van de door ons gevonden plevieren vertoonden een verrassende 
mimicry op den zwartgebranden grond met de weinige overgebleven geelbruine 
heistengels. Zelfs toen de schaapherder ons er bij bracht, zag ik ze eerst bij 
scherp toekijken. Overigens komt de nestwijze volkomen overeen met die van 
grutto, kievit, snip, wulp enz., alleen toont de goudplevier een bijzondere voor
liefde voor z.g. brandhei, d.w.z. heide (calluna) die door de herders wordt aan
stoken, om versch, jong spruitsel in plaats van harde, houtige stengels voor hun 
dieren te bekomen. 

De 4 eieren behooren tot de fraaiste, die ik van alle Limicolae zag en vertoonen 
in verhouding tot den vogel een enorme grootte (doorsn. gemiddeld 51.4X34.1 mM.), 
terwijl zij sterk tol- of peervormig zijn. De schaal, zeer glad en fijnkorrelig, is 
zonder glans, de grondkleur bleek olijfgeel, de vlekken, roodbruin of bruinzwart, 
aan de punt zeer verstrooid staande en om 't dikke einde een dichte krans 
vormend. Het is moeilijk, deze inderdaad prachtige en van alle andere vogels on
middellijk te onderscheiden eieren te beschrijven. Vol zijn ze nog veel mooier 
van teekening dan uitgeblazen en v. Löwis schrijft geheel en al naar mijn 
ervaring: //Die volle, frappierende Schönheit dieser herrlichen Eier kann man erst 
erkennen, wenn man das frische Gelege in der Nestmulde zu bewundern Gelegen-
heit hatte. Die frischen Eier zeigen eine reine, wunderschöne, dunkele Crème-
oder Isabellfarbe. Wer die Eier nicht frisch gesehen hat, dem kan die Feder 
kein rechtes Bild von diesem eigentümlich reizvoller Grundfarbenton entwerfen." 

Terwijl ik bezig was het nest te fotografeeren, had ik volop gelegenheid 
de vogels gade te slaan. Zij renden voortdurend heen en weer, stootten hun 
angstroep uit, vlogen met snellen wiekslag rond of stonden op een turf hoop 
met hun groote oogen den ongewenschten bezoeker aan te staren. Daarom braken 
we zoo snel mogelijk op, teneinde de dieren hun rust terug te geven. Een scherpe 
belofte werd den herder afgeperst om het nest niet te verstoren, opdat de 
vogelfotograaf er zijn geluk aan kan beproeven. 

Op de thuisreis — tot 's nachts half één! — had ik ruimschoots gelegen-
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held over den succesvollen tocht na te denken en ik kwam tot de conclusie, 
dat hier moeite moet gedaan worden, om deze kleine groep zeldzame broedvogels 
te behouden. Zij woiden er n.1. nog tamelijk veel uitgehaald, vooral, nu de boeren 
voor de zoo noodige mest weder meer schapen gaan houden, door de lanterfan
tende schaapherders. Waar nu dit honderden hectaren groote terrein aan de 
gemeente * * * behoort, welke het nagenoeg geen cent opbrengt, zou het best 
de moeite waard zijn pogingen in het werk te stellen, om het goudplevieren ge
deelte te huren en er in een eenvoudige zodenhut gedurende den broedtijd een 
bewaker te laten wonen. Dat behoeft zeer weinig te kosten en zou door de 
Vereen, tot Behoud van Natuurmonumenten gemakkelijk ondernomen kunnen 
worden. We moeten wel bedenken, dat juist de goudplevier door de kuituur uit 
tal van streken is verdwenen en dat de Peel wellicht de laatste eenzame plek 
van ons land is, waar hij nog huist. 

En het mooie is, dat daar nog méér gevogelte zit, dat niet meer in ons land 
nestelend wordt aangetroffen en dat nog zeldzamer is dan deze plevieren. Maar 
vóór ik zekerheid heb, doe ik daaromtrent nog geene mededeelingen. 

Voorloopig kunnen we trouwens al dubbel en dwars tevreden zijn met dit 
„Goud uit de Peel!" 

Wageningen, 17 Mei 1918. A. B. WIGMAN. 

DE MAASTERRASSEN IN ZUID-LIMBURG. 
ELKENS, waneer ik eene excursie maakte door het mooie Zuiden 

van ons land werd ik — als ieder, die deze streken bezoekt, — 
getroffen door het natuurschoon, dat als het ware bij lederen 
stap daar onze blikken boeit. Doch waar de geograaf zich steeds 
bij het beschouwen van een landschap de vraag stelt: „Hoe zijn 

deze vormen ontstaan ?" en hij daardoor eenheid ontdekt, waar anderen niets 
dan verscheidenheid vinden, kwam met bijzondere klaarheid mij immer deze 
stelling voor den geest: Zuid-Liraburg dankt zijne schoonheid aan de Maas. 

Wie dit goed inziet, zal met nog meer genot niet alleen dair, maar ook in 
andere streken van ons land met opmerkzamer oog de landschapsvormen bekijken, 
en veel schoons weten te ontdekken, waar 'n ander zich voor het portierraampje 
van z'n coupé misschien ergert over 't — naar zijn meening — eentonige 
landschap. 

Och, voor hem, die eenigszins grondiger wil kennis maken met de werking 
der natuurkrachten op den bodem, dien wij betreden, bestaan er geen eentonige 
landschappen: zelfs onafzienbare heidevelden en kale zandheuvels geven hem 
vaak veel interessants te zien. 

't Is me daarom zeer aangenaam, het boven dit opstel geplaatste onderwerp 
hier te kunnen bespreken, en ik hoop daarmede verschillende lezers, meer of 


