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EEN WANDELING OM DENEKAMP. 
E oosthoek van Overijsel behoort tot de streken van ons land 

welke gaarne door natuurliefhebbers bezocht worden, wegens de 
rijke flora en fauna, welke daar worden aangetroffen. Op beiderlei 
gebied valt er veel te zien, en wat de fauna betreft, is in het 
bijzonder de vogelwereld van beteekenis. Geen wonder dan ook 

dat de Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Vogels ditmaal de omstreken 
van Denekamp had uitgekozen tot het houden van een tweedaagsche excursie 
op 15 en 16 Juni j . 1., om met den vogelrijkdom aldaar kennis te maken. 

Van bepaalde vogel terreinen, zooals wy verleden jaar op Texel zagen, kan 
om Denekamp echter niet gesproken worden, 't Geldt hier meer de kleine zangers 
en andere aardige vogeltjes, welke in het bosch en in het riet leven, en welke 
met geduld en voorzichtigheid moeten genaderd worden om ze te zien. Hooren 
doet men ze overal, de fitis, het blauwborstje, de rietzangers, vinken, tjiftjaf, 
winterkoninkje, roodborstje, enz. 

Toch zijn er enkele terreinen, welke men met den naam van vogel terreinen 
kan bestempelen, en dat zijn in de eerste plaats de broedterreinen der oever
zwaluwen, waarvan er een zich vlak by Denekamp bevindt. Zeldzaam is het 
vogeltje volstrekt niet in ons land, maar ' t is altijd aardig zoo'n kolonie van 
oeverzwaluwen te bezoeken. Boven uw hoofd ^liegen in snelle vaart en met 
onberekenbare wendingen tal van dof-bruingrijze vogeltjes, in houding, uiterlijk 
en gedragen echte zwaluwen, maar kleiner dan de huis- en boerenzwaluwen. 
Telkens ziet men ze in ronde gaten in een afgegraven verticalen zandwand, 
waarboven de rogge wuift, verdwijnen, terwijl weer andere die verlaten. In die 
gaten, welke de vogels zelf graven, bevinden zich hun nesten en dit af en aan 
vliegen gaat zoo snel, dat men er goed op letten moet; anders ziet men wel 
telkens vogeltjes van den zandwand wegvliegen of daarin verdwijnen, maar niet 
hoè dit gaat, hoe vlot en vlug zij hun nestgangen binnenkomen en verlaten, en 
dadelijk daarop weer in snelle vlucht boven uw hoofd fladderen en gieren. 

De nestgangen zijn ongeveer een armlengte diep, en worden elk jaar gegraven 
en zeker is het merkwaardig, dat die kleine, bruinachtige, vlugge vogeltjes dit klaar 
spelen, en zulke sterke, volhardende gravers zijn. Het graven geschiedt zelden 
lager dan 1 meter van de oppervlakte, ongeveer tot waar de plantenwortels reiken. 

Iets verder, in een omgeving van berkenboschjes en verspreide dennen
boompjes, konden we de bekoorlijke vliegpraestaties van den graspieper bewonderen. 
We kwamen er heen door een golvend terrein, op welks bodem verheffingen 
wilde roosjes bloeiden, afgewisseld door lagere, moerasachtige veldjes, waar 
Moeraswederik {Lysimachia thyrsiflora), Vetblad, Zonnedauw, Welriekende Nacht
orchis {Platanthera bifolia) en andere Standelkruiden, Moeras-wolfsklauw [Lycopo-
dium tnundatum) e. d., met struikjes heide en gagel den bodem orneerden. Een 
malsche regenbui kwam de wandelaars verrassen, maar ging spoedig voorbij, en, 
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als in onbedwingbare vreugde daarover, zat een graspieper zijn bekoorlijk liedje 
te zingen, hoog boven op den top van een den. Plotseling fladderde het diertje 
schuin de lucht in, om, tot op zekere hoogte geklommen, in onberispelijke 
glijvlucht terug te keeren en op precies hetzelfde plekje van denzelfden dennetop 
neer te strijken, 't Was of het vogeltje door onzichtbare elastische draden aan 
dien dennetop was verbonden, welke hem wel toelieten een eindje weg te fladderen, 
maar ten slotte weer tot het punt van uitgang terugtrokken, 't Gaf een genot 
om er naar te zien, vooral naar die sierlijke glijvlucht terug. Het kopje en 
borat werden daarbij vooruit gebracht, de vleugeltjes waren ietwat schuin naar 
boven uitgeslagen en de staart stond wijd uitgespreid. Dit geschiedde zoo eenige 
malen achter elkander, telkens in dezelfde richting heen en terug, .waarbij het 
vogeltje eiken keer weder op zijn uitverkoren dennetopje terechtkwam, tot het 
ten slotte zich verplaatste, en met onnavolgbare gratie in schroefvormige glijvlucht 
neerdaalde, en in lager struikgewas verdween. 

Deze graspieper was slechts een uit de zeer vele zangertjes, welke opgemerkt 
en gehoord werden, behalve de meer bekende vogels als merel en vink, de gras-
musch, rietgors, vliegenvanger, fitis, rietzanger, winterkoninkje, groenling, 
roodborstje, tuinfluiter en tjiftjaf, van welke laatste een nestje werd bewonderd 
met vier eitjes, welke in het schemerduister van het diep verborgen nestje maar 
even zichtbaar waren. Het nestje was in schuine richting gebouwd in afgestorven 
getwijg van allerlei gewas, en dit weer overdekt met rankende planten, slechts 
even boven den grond 

Heel rustig, zonder eenige neiging tot vluchten, maar mij dacht met vrees 
in het naar ons toegekeerde zwarte kraaloogje, zat een der oudervogeltjes op 
een tak van een sparren boompje, niet meer dan een paar meter van ons af naar 
ons te kijken, een klein, slank, fijn, bruinig vogeltje, dat slechts eenige zichtbare 
onrust verried, als wij te dicht zijn zitplaats dreigden te naderen. 

Schuwer vogeltjes zijn de witte kwikstaarten, welke wij op den weg zagen, 
drie, vier tegelijk bij een der brugjes over den Dinkel, slanke vlugge, bewegelijke 
vogeltjes met dribbelenden gang, en steeds wippend staartje, welke immer 
gereed zijn tot het verschalken en weghappen van allerlei insecten, en steeds 
bedrijvig daarvoor in de weer zijn. 

Een tocht langs den mooien, zacht stroomenden Dinkel, met zijn groene, 
natuurlijk begroeide oevers, mag een ieder aanbevolen worden, 't Is een op 
vele plaatsen schilderachtig riviertje, welks afgebrokkelde oevers hier en daar 
getuigen van zijn kracht en woestheid, als de waterstand toeneemt. Thans 
vloeide het water kalmpjes in zijn bedding voort over de transparente groene 
wortelbladen der gele plompen. Langs den kant en over het water zweefden 
prachtige beekjuffers met zwarte vleugels en teêre, helderblauw gekleurde lijfjes. 

Op den groenen oever langs het riviertje groeit allerlei houtgewas en kruid, 
hazelaar en hulst, kaneelroos en tripmadam, Breukkruid {Herniaria glabra), enz., 
terwijl elders zevenster {Trienlalis europaea) en andere zeldzamere planten werden 
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gezien. Onder de vlinders waren het 't geaderd witje, dikkopjes en Adela's, 
welke onze aandacht vroegen. Deze laatste zijn kleine vlindertjes met zeer lange 
en fijne sprieten, en vleugeltjes als van oud goud gemaakt, welke schitterden 
in de door het naaldloof vallende zonnestralen. Ze zwermden en dansten als 
muggen boven het gras op een luw plekje bij een knotwilg, maar gedroegen zich 
uiterst rustig, wanneer ze bij toeval op onze kleeding kwamen uitrusten. 

Maar ook in dit terrein vroegen vooral de vogels onze aandacht. Op een 
eikentak stond een geelgors ons nieuwsgierig op te nemen, maar hij scheen 
niet récht te weten, hoe die algeraeene belangstelling voor hem op te vatten; hij 
trok zich even later dan ook maar als verlegen achter den stam van den boom 
terug, om zich aan onze oogen te onttrekken, maar toch niet voordat we den 
mooien, kloeken vogel met zijn gelen kop en geel tot bruin gekleurd gevederte 
goed hadden kunnen waarnemen. Ook Kuifmeesjes waren in de buurt, en van 
het gekraagde roodstaartje hadden we het geluk een geheel gezin te ontmoeten, 
een ouderpaar met uitgevlogen jongen, welke voortdurend werden gevoederd. Het 
mannetje was aanhoudend in de weer. Telkens vloog het van een paaltje op 
een boompje en van daar in een laag heesterboschje, vlug en kwiek van den 
eenen tak op den ander duikend, om telkens weer hetzelfde spel te herhalen, 
tegelijk voedsel zoekend en uitdeelend. Een paar maal kwam het dagrbij in onze 
nabijheid te zitten en we konden daarbij zijn prachtige roode borst en zwarten 
keel bewonderen, alsmede zyn trillend staartje zien. 

In het boschachtig terrein langs den Dinkel, met zyn bekoorlijke kijkjes op 
frisch opschietende boompjes en struikgewas, den bodem begroeid met Lelietjes 
der Dalen, boschbies en allerlei opslag, zongen allerlei vogeltjes, boomfluiter, 
tjiftjaf, winterkoninkje, zwartkop-giasmusch, beide flinke zangers, braarasluiper 
en boschrietzanger, enz., waarvan ook enkele nesten werden gevonden, die echter 
door de broedsels reeds verlaten waren, n. 1. van winterkoninkje, grasmusch, 
zanglijster en staartmeesje. Ook werd hoog in een boom het nest van den ekster 
gezien, een uit takken schijnbaar grof samengesteld nest, dat echter vaak kunstig 
met een afdak is overdekt. Natuurlijk werd de vogel zelf ook vaak gezien en 
gehoord, evenals de Vlaamsche Gaai of meerkol, welke met den ekster tot de 
grootste roevers in de vogelwereld behoort. 

Gelukkig weten de kleine vogeltjes hun nesten goed te verbergen, gelijk de 
grasmusch, welke haar nestje in lage ruigte, door klimplanten overstrengeld, had 
gebouwd, en dat alleen door geoefende vogelspeurders gevonden kan worden. Er 
lagen vijf jonge vogeltjes in, tezamen een klein hoopje leven, een hoop bewerk-
tuigde stof, gevormd door vijf kale, roode lijfjes met loodgrijze kopjes, waarin 
de gele bekspleet het meest opviel. Iets verder weer jubelde een rietzanger, een 
fijn grauw vogeltje met een witachtig buikje, hetwelk aanhoudend van het eene 
boompje naar het andere vloog, en rusteloos van tak tot tak wipte, telkens met 
voedsel in den bek, een libel of een ander insect, waarbij men soms de 
dunne pootjes van het slachtoffer tegen de fijne blauwe lucht zag afsteken. Zijn 
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nest moest zonder twijfel in de buurt zijn, en onze geleider, de heer J. B. Bernink, 
de man van „Natura Docet", was al tusschen het riet verdwenen. Maar waar het nest 
werd vermoed te zijn, was het niet, neen, het bevond zich op een geheel andere 
plaats, aan den voet van struikgewas, tusschen rietstengels verborgen, en gebouwd 
in een bundeltje zeggegras, een keurig nestje met vier jongen, iets lichter van 
kleur dan van de grasmusch; maar allicht waren de diertjes ook iets jonger. 
't Was er een heerlijk plekje, waar allerlei aardige planten groeiden en bloeiden, 
verschillende standelkruiden en trilgras, valeriaan en koekoeksbloem, waarboven 
elegante libellen flitsten of zweefden, o.a. de Libelhda quadrimacidata met goud-
glanzige vleugels, waarop vier donkere vlekken zijn afgeteekend. Het zijn venijnige 
roovers, die elegante, schijnbaar teêre libellen, welke de argelooze mugjes en 
andere insecten tusschen hun scherpe kaken vermorzelen. Even later werd ons 
de schorpioenvlieg getoond, een insect dat geen scherpe kaken, maar een geniepig 
nijptangetje aan zijn lang en beweeglijk achterlijf heeft, waarmede het zich 
verdedigt en waardoor dit diertje inderdaad wel eenige overeenkomst heeft met 
een schorpioen. Zoolang het werd vastgehouden was de schorpioenvlieg met dit 
wapen druk in de weer en zocht het met haar gewapende achterlijf waar zij 
haar vijand zou kunnen treffen om hare vrijheid terug te winnen. Zoo is het 
geheele bestaan der levende wezens in de natuur gebaseerd op strijd en roof, 
waarmede de schepping in evenwicht gehouden wordt. Veelvuldig zijn de wapenen 
en beveiligingsmiddelen der dieren, en zónder deze is er wel geen levend wezen, 
hetzij dat het met afweermiddelen gewapend, dan wel door een bepaalde vorm 
of kleur beschermd is, of voldoende bescherming vindt in zijn vlugheid. 
Zoo wordt telkens door tegenwicht het overwicht in de natuur tot evenwicht 
teruggebracht. Een aardig bewijs daarvan vindt men in de coconnetjes van een 
snuittorretje, welke in de bloeiwijzen van Scrophularia worden aangelegd, welke 
coconnetjes er bijkans evenzóó uitzien als de vruchtjes dier plant, zelfs wat de 
kleur betreft. Door die beschuttende gelijkenis zijn de coconnetjes zeker beveiligd. 

In de bosschen bij Denekamp zijn de flora en fauna niet minder belangwekkend 
dan in de rietvelden en de lage terreinen met laag struikgewas. Onder de hooge 
eiken groeien daar allerlei zeldzame en merkwaardige planten als Breukkruid, 
Vogelnestje {Neotlia Nidus-avis) Dalkruid, Boschwederik {Lysimachia nemorum), 
Gierstgras, Eenbes {Paris quadrifolia) Rapunsel {Phyteuma spicatum), e.d., terwijl 
op het gebied der plantenbeschadigers de Eikenbladroller werd bekeken, welke 
veel kwaad aan de Eiken doet. Het vlindertje daarvan is zuiver groen, een kleur, 
welke ook eigen is aan sommige blad wantsen, welke ook weder aan deze be
schuttende kleur veel bescherming danken. 

De grootste verrassing in het bosch was de nauwe kennismaking met den 
groenen specht. We hadden het lachen dezer vogels al in het bosch gehoord, 
maar de vogel zelf nog niet gezien, tot er in een sparrelaantje plotseling een 
voor ons weg vloog. We dachten hem kwijt te zijn, maar iets verder vertoonde 
hij zich weer, en vloog opnieuw een eind vooruit eerst in dalende, dan opgaande 
lijn, tot hij zich weer tegen een boomstam zette. Dit ging een drie maal zoo 
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voort, maar het moest wel een nog jonge vogel zijn, want het vliegen scheen 
met inspanning te geschieden, en vooral het vasthouden tegen den stam der 
boomen ging niet vlot, wat deels ook toegeschreven kan worden aan de gladde 
bast der nog jonge Amerikaansche eikenboompjes, waarmede de laantjes afgezet 
waren. Telkens zakte de vogel af en moest steun in de onderste takjes der 
kroonen zoeken, wat hem natuurlijk zeer vermoeide. 

Ten langen leste scheen de vogel er genoeg van te krijgen; wat geen wonder 
was, want telkens kwamen wij hem achterop, en telkens vloog hij weer 
een eind verder; een klimming mislukte door kleine twijgjes aan den stam en 
toen vloog de vogel zijdelings af in dichte dennetjes, welke achter de eiken 
aangeplant waren. Daar raakte hij echter heelemaal de kluts kwijt, want 
tusschen het fijne getwijg der dorrige dennetjes kon hij niet meer vliegen ook, 
en zoo kwam hij op den grond terecht, waar de ruige bodembedekking van 
spichtige heistruikjes en afgevallen dennentakjes hem geheel in de war bracht 
en machteloos maakte. Zoo werd hij een gemakkelijke prooi van een geoefende 
vogelspeurder als de heer Bernink, die dadelijk op handen en knieön den vogel 
achterna zette, en hem handig onder zijn pet ving. 

Daar was hij nu gevangen, de wonderlijke timmerman der bosschen, en 
gretig kwam ieder nabij om den prachtigen, groenen vogel met den roeden 
vlek op den kop en den geduchten snavel te zien. 

Maar de vogel liet dit niet toe zonder hevig en luidruchtig protest. De kop 
in de hoogte, de hals uitgestrekt, de snavel omhoog en wijd geopend, schreeuwde 
hij uit macht kèkkèkkèkkèkkèk, en wrong zich wanhopig om los te komen. 
Ten slotte gelukte dit ook, en daar ging hij weder met vlug geklapwiek, dat 
echter nauwelijks toereikend scheen, om het zware lichaam over te brengen; 
maar het lukte en wij lieten den vogel met rust, blijde dat wij zoo'n buiten
kansje gehad hadden. En ik denk dat de vogel, die nu blijkbaar wijzer geworden 
was en thans dadelijk uit ons gezicht verdween, nog blijder was weer vrij te 
zijn; zoodat deze interessante ontmoeting tot wederzijdsche voldoening afliep. 

Ik zou nu nog kunnen vertellen, hoe we een nest met mereljongen vonden, 
zoo goed als open en bloot in afgestorven dennentakken ; het zacht gevoerde 
nestje van een braarasluiper bewonderden; patrijzen en tortelduiven zagen vliegen; 
een nest van de boerenzwaluw zagen in de keuken van 's heeren Berninks 
huis, een dito van de huiszwaluw en het met één eitje gevulde nest van een 
winterkoninkje tegen het huis van denzelfden vogelvriend; hoe we genoten op 
de heide, bepareld met zonnedauw (DroseraJ en de prachtige goudgele bloempjes 
van de Beenbreek (Narthecium ossifragum), van zwarte stern, koekoek, torenvalk, 
wulp en grutto's, maar dan zou dit artikel te lang worden. Vermelden we alleen 
nog, dat we 's avonds laat nog met den heer Bernink stonden te luisteren naar 
het mooie liedje van het blauwborstje, en dat we den anderen dag het geziene 
nog eens repeteerden in het met toewijding bijeengebrachte, leerzame Museum 
»Natura Docet*. A. J. VAK LABEN. 


