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van het dooden van een otter te verantwoorden. In de gevallen, die mij ter oore 
kwamen en die betrekking hadden op de in Tabel V onder de nrs. 1, 15, 17, 18 en 
22 t/m 26 vermelde dieren, werden de daders met een lichte geldboete gestraft. Zoo 
veroordeelde de kantonrechter te Steenwijk in 2 gevallen tot resp. ƒ 5 en /10 boete 
(Meppeler Crt. 4/4 '41), die te Hilversum legde in 4 gevallen ƒ 15 boete op (Tele
graaf 8/3 '41); in Den Bosch werden de daders tot ƒ 15 en ƒ 20 veroordeeld en Lou 
KUIPER kwam er te Alkmaar met ƒ 1 af (Onze Zoetwatervisscherij 37, nr. 15, p. 59). 

Deze gang van zaken zal stelüg het dooden van otters niet doen afnemen. Vergeleken 
bij het vangen van een Konijn in een strik, waarvoor men op grond van de Strikken-
verordening met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste 
drieduizend gulden gestraft kan worden, blijft het dooden van een Vischotter slechts 
een geringe overtreding. 

Verder zal het voortaan moeilijker zijn er achter te komen hoeveel otters er gedood 
worden, want tot dusverre hadden alleen de „otterjagers", die tevens steuntrekker 
waren het zwijgen geleerd, omdat anders het bedrag, dat zij voor den otter ontvingen 
bij de steunverleening in mindering werd gebracht. 

L i t e r a t u u r . 
Tenslotte laat ik hieronder nog eenige aanvullende literatuuropgaven volgen, 

waarbij valt op te merken, dat „Tarka the Otter" e^n suggestief geschreven dieren
roman is over het leven van de otters in het stroomgebied van de Taw en de Torridge 
in Devon, terwijl „Inge" (welk boek ik helaas niet uit eigen aanschouwing ken, om
dat het spoedig na het verschijnen uitverkocht was) een nauwkeurige beschrijving 
moet bevatten van het gedrag van een otter in gevangenschap. 
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HET BRUUK BIJ GROESBEEK. 

Tegenwoordig wordt er in tijdschriften vaak pas de aandacht op een waardevol 
natuurterrein gevestigd, wanneer dit bedreigd wordt met ontginning, ver
kaveling of iets dergelijks. 

Gelukkig kan ik nu eens een landschap beschrijven, dat naar alle waarschijnlijkheid 
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onder dezelfde goede bescherming, als welke het nu geniet, nog lang zal blijven 
bestaan. 

Wel hebben de nu bereikte resultaten enige moeite gekost, en het huidige „Natur-
schutzgebiet", zoals er (het ligt vlak aan de grens!) op meerdere borden te lezen staat, 

is heel wat kleiner dan het 
A oorspronkelijk was. Van 

den Houtvester, van wien 
ik ook dit kaartje heb mo
gen overnemen, mocht ik 
hierover enige gegevens 
ontvangen. 

Een halve eeuw geleden 
was er, ten N. van de Jans-
berg zich langs de grens 
in een brede strook uit
strekkend, een groot op
pervlak bedekt met ven
nen, hei en moerassen. 
Langzamerhand is daar 
zeer veel van ontgonnen, 
en nog slechts hier en daar 
duiden kleine meertjes op 
overblijfselen hiervan; zo 
ook nog in de buurt van 
de Plasmolen. Het gestip
pelde gebied, dat ten Z. 
van de er dwars door
lopende weg ligt, staat op 
kaarten b.v. uit het jaar 
1925 als bouwland aange
geven. Inderdaad heeft 
men in die tijd gepro
beerd, er dit van te maken, 
maar de grond, zeer dras
sig en (volgens de Groes-

beekse boer dan altijd!) „slecht", was er niet geschikt voor, en men had blijkbaar 
wat moeite er niet voor over, zodat men het weer stil liet dichtgroeien . . . . wat 
natuurlijk gemakkelijk genoeg ging. 

Dit terrein, het eigenlijke Bruuk, is tot voor ruim een jaar particulier eigendom 
geweest, maar daarna door bemiddeling van het Gelders Landschap in Staatsbeheer 
overgegaan, en is onder directe controle van het Staatsbosbeheer. Het uit Natuur
historisch oogpunt minst belangrijke gedeelte is verpacht en ontgonnen, (ik zag er 
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klaver- en roggeveldjes) terwijl de rest, die zich uitstrekt aan weerszijden van de 
bovengenoemde dwarsweg, het meest aan de Z.O. kant, onder deskundige leiding 
behouden blijft als Natuurmonument. Op de borden kunt U lezen, dat er niet gejaagd 
mag worden en dat het verboden is, planten te beschadigen. 

Wat den plantenkenner onmiddellijk opvalt, is de zeer weelderige en veelsoortige 
plantengroei. Vroeg in het voorjaar is het voor den botanicus al een Dorado. De 
verschillende weiden, allen omgeven door min of meer brede slootjes, die 's zomers 
meest droog zijn, beginnen dan met de uitstalling van hun bloemenpracht. Eerst zijn 
ze bezaaid met Wilde Sleutelbloemen. Wat later beginnen riet en grassoorten 
flink op te groeien, zodat het er in Mei al flink wildernisachtig kan uitzien. In die 
tijd strijden Bosanemoon, Tormentil en Kleine Ratelaar om de voorrang. Ook kun 
je dan al uit gaan zien naar de bladen en pas ontloken stengels van de Orchis-soorten, 
de trots van het Bruuk. Zo was het tenminste in 1941; prachtige brede, ontwikkelde 
bladeren beloofden een goed orchideeënjaar. Met Pinksteren vonden we slechts 
een enkel exemplaar van de Harlekijns orchis; maar is het eenmaal Juni, dan volgen 
al gauw de Witte Nachtorchis, en de gevlekte Orchis. Van de eerste soort ontdekten 
we een bijzonder mooi perceeltje, omgeven door laag kreupelbos. 

Ondertussen heeft de vogelbevolking zich daar ook uitgebreid, en een koor van 
vele Spotvogels, Paapjes, Boompiepers, Rietzangers is er te horen. De Paapjes timme
ren soms letterlijk aan de weg: we vonden een paar nestjes in holtes in de grond, vlak 
langs zijpaadjes. Het is altijd een groot genot, in het lange gras te gaan liggen en 
af te wachten, wat voor vogels zich vertonen. De Paapjes zijn zó mak, dat ik zonder 
kijker gemakkelijk hun verenpakje kan bekijken. Op alles, wat maar een uitstekend 
takje is, strijken ze neer, al „takkend"; zingen dan even een slordig liedje, en fladderen 
weer verder. De Koekoeken maken een hevig kabaal; onder zenuwachtig geroep van: 
„kóekoekoek" vliegen twee verliefde mannetjes een vrouwtje achterna. . . . 

Die Koekoeken vormen speciaal hier wel een goed studie-object, want ze hebben 
grote keus voor het „uitbesteden" van hun eieren, en de nesten zijn meestal heel 
goed bereikbaar en observeerbaar, ook de Rietzanger-nestjes. Ook vonden we mis
schien een nestje van een Kleine Karekiet, (helaas verlaten) in een laag Wilgenbosje. 

Een steeds terugkerende bewoner is ook de Grauwe Klauwier; hij heeft het er zeer 
naar zijn zin, want het wemelt er van Bramen- en Frambozenbosjes. 

Wat de verdere struikenbegroeiing betreft: op de eigenlijke „weiden" staat niet veel 
meer dan Eikenhakhout, lage Wilgenbosjes en mooie Vogelkers. De grootste dwars
weg is bezet door twee rijen lang uitgegroeide eiken, en hier en daar staat een pittoresk 
groepje Populieren. Ook de Meidoorn is er goed vertegenwoordigd. 

Nu nog het een en ander over de lage plantengroei. Zoals ik al zei, is de grond er 
bijzonder goed voor moerasplanten. De Orchideeën worden er buitengewoon hoog. 
Exemplaren van de gevlekte Orchis van 60 cm of nog langer, met bloeiwijzen van 
meer dan 15 cm lang zijn er niet zeldzaam. Moerasspiraea, Engelwortel, Kattestaart, 
Valeriaan, Leverkruid en Wederik brengen er in de zomer een bonte schakering van 
wit, roodpaars, roze en geel. Vooral in de tijd dat de Engelwortel en Watereppe bloeien, 
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hun grote schermen wel i of 2 meter boven de grond, en daaronder dan de katte-
staarten, die een paarsfluwelig dek vormen, dat op verre afstand al is te zien, is het 
een prachtig gezicht. 

Nog vele minder opvallende figuren zijn er te vinden, b.v. Water- en Akkermunt» 
prachtige Vogelwikke, Hertshooi, Wilde Bertram, Distel, Havikskruiden, Gentiaan, 
Brunei, Moeraskruiskruid, Moerasandoorn en Paar destaarten. Ook vonden we langs 
een sloothelling de veelbloemige Salomonszegel. 

Met al die bloemenpracht is er natuurlijk een rijke insectenbevolking te vinden. 
Daarvan wil ik noemen: het Groot Geaderd Witje, dat hier niet zeldzaam is. Verder 
is nog vermeldenswaard het Vliegend Hert, dat 's avonds wel is te vinden. Dank zij 
de insecten zijn er honderden kikkers. 

De muggenbevolking is er gelukkig niet erg hinderlijk, zodat men er ongestoord 
kan genieten. En te genieten is er genoeg; mits U niet teveel vertrapt en afplukt, zal 
niemand U lastig vallen. Alle Groesbekers kennen het terrein als een oord voor 
Natuurliefhebbers, en laten het ongemoeid; zelfs in de Margrieten- en Bramentijd 
ziet men er niemand. 

Er is ongetwijfeld veel meer te ontdekken, dan ik hier opgeschreven heb. 
Moge er spoedig van een echt Botanicus een aanvulling komen! 
Nijmegen. A. WIJSMAN. 
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VAN GROEI EN BLOEI EN JAARGETIJDE. 

Verzorg uw vogelvoederplaats in den winter eens op gezette tijden b.v. 's morgens een 
uur na zonsopgang, 's avonds een uur voor zonsondergang. Uw gasten krijgen dan 
vaste gewoonten en ge kunt u overtuigen van een zekere standvastigheid in de samen

stelling van het gezelschap. In Februari van het vorig jaar bestond dat voor mijn venster uit 
veertien schildvinken (xo <JcJ en 4 ?9) één zeer trouw paartje heggemuschjes, één groenvink-
paar, tien koolmeezen, één paar pimpels, twee paar matkopmeezen en twee roodborstjes. Dit 
waren de vaste bezoekers. Min of meer geregeld kwamen ook een bonte specht, een half dozijn 
spreeuwen, een tiental bonte kraaien en in het felst van de vorst twintig stormmeeuwen, prach
tige dieren, de echte blauwvoeten. Eerst was er maar één merel, maar later een vijftal, drie 
mannetjes en twee wijfjes, allemaal heel levendig en tyranniek. Het twintigtal musschen mag 
ik niet vergeten evenmin als de ongelooflijk mooie man-keep, die prijkte in volle glorie van 
oranje. 

Ik voer altijd op den grond, grazigen duingrond vlak bij een groote dichte meidoorn en een 
wildernisje van hondsrozen, 6—10 meter verwijderd van mijn venster. De meeste vogels be
kommerden zich niet om den man achter dat raam. De bonte kraaien wel, die kon ik makkelijk 
wegwenken en ze bleven mij wantrouwen tot aan het eind toe. De stormmeeuwtjes waren 
minder bevreesd, maar toch schichtig. Ze verdwenen zoodra het ging dooien, evenals de spreeu
wen. Er was ook een stel winterkoninkjes, maar die kwamen niet op het voer. 

De tafel was lang niet zoo rijk gedekt als in andere winters: een partijtje pinda's en hennep
zaad overgebleven van het vorig jaar, gedroogde vruchten van duindoorn, Geldersche roos, 
lijsterbes en berberis en verder de resten van onze maaltijden, zelfs broodbrokjes. 

De bonte specht wilde dat brood wel eten, maar op den grond kon hij daar niet mee terecht. 
Eindelijk pikte hij een brok van den grond, vloog er mee naar den meidoorn, klemde het vast 


