
baarresten in de braakbal aanwezig 
waren. 

3. Ook deze veronderstelling is niet aan
nemelijk; de prooi immers wordt door
gaans uit elkaar gescheurd en in be
trekkelijk kleine stukken gegeten. Voor 
zover mij bekend geschiedt dit boven
dien zelden op de grond. 

4. Deze stelling lijkt mij evenmin aan
vaardbaar. Denken we slechts aan het 
feit dat de bladeren heel, dus onge
knaagd aanwezig waren. Zelfs wan
neer de uil een groot prooidier gevan
gen had, bijvoorbeeld een jong Konijn, 
dan nog is het onmogelijk dat in de 

maag van het prooidier gave grassprie
ten aanwezig zijn. 

5. Persoonlijk voel ik het meest voor de 
laatste oplossing. Stel dat door een 
lichte organische storing de onverteer
bare voedselresten niet op normale 
wijze verwijderd konden worden, dan 
is het wel aannemelijk, dat het moeilijk 
verteerbare gras kan helpen de maag
spieren tot werking te brengen. 

Ik ben me er wel van bewust in deze uit
eenzetting geenszins volledig te zijn; daar
voor waren de gegevens te beperkt, mijn 
kennis te gering en het geval te zeldzaam. 

METINGEN AAN DOOR DE ZEEWIND VERVORMDE 
BOMEN EN STRUIKEN 

J. H. A. BOERBOOM. 

(Laboratorium voor Plantensystematiek en -geografie van de Landbouwhogeschool 
te Wageningen) 

Groot is de invloed, die de wind uitoefent 
op de boomgroei in de duinen. De combi
natie van een grote windkracht met een 
hoog zoutgehalte van de lucht wordt ook 
door de soorten, die de duinen tot stand
plaats hebben en die dus een zekere ge
schiktheid voor het aldaar heersende 
klimaat bezitten, slechts moeilijk verdra
gen. Door de sterk uitdrogende werking 
van de zeewind sterven knoppen en loten 
aan de naar de wind toegekeerde stamzijde 
af en is de takmassa overwegend ontwik
keld naar de tegenoverliggende kant. Bo
vendien staat de stam vaak scheef en is 
deze onder invloed van de wind en mis
schien ook als gevolg van de onregelmatig 
ontwikkelde kroon enigszins krom. Vooral 
Meidoorns kunnen aldus, wanneer ze wei
nig beschut en verspreid staan, de wonder

lijkste windvormen aannemen. 
Wordt de invloed van de wind nog ster
ker, dan treden slechts dwergstruikvegeta-
ties op, vooral van Kruipwilg en Liguster. 
of struikgroei blijft geheel achterwege. Het 
is begrijpelijk, dat de houtige gewassen 
zich dan ook voornamelijk ontwikkelen op 
plaatsen, waar enige beschutting tegen de 
zeewind geboden wordt, zoals achter de 
duintoppen, in valleien of op grotere af
stand van het strand, waar de wind door 
de afgelegde weg over het heuvelachtige 
duinterrein reeds aan kracht heeft inge
boet, Alleen de Duindoorn treffen we ook 
op zeer sterk aan de wind blootgestelde 
plaatsen aan zonder dat de groei van deze 
struik daar veel sporen van toont. 
In de duinen tussen Scheveningen en het 
Wassenaarse Slag treden de eerste strui-
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Fig. 1. Vlierstruweel aan de binnenzijde van de eerste zeereep tussen de strandpalen 
9-i en 95. Links op de voorgrond de voet van een oudere zeereep. 

ken reeds op vlak achter de zeereep. dat is 
op een afstand van nauwelijks 20 m van 
het strand. Het is een dicht struweel van 
Vlier en Duindoorn, dat, weggedoken 
achter de eerste duinreeks, als een haast 
ononderbroken band een langgerekte 
terreininzinking ter hoogte van strand-
paal 94 ten dele opvult (fig. 1). Vlier-
scheuten, die in een periode van gunstig 
weer buiten de beschutting van de duin-
kam uitgroeien, verdrogen iedere keer op
nieuw tijdens de onherroepelijk volgende 
westerstormen. Zo volgt de bezemvormig 
ontwikkelde Vlier in profiel vaak nauw
keurig de omtrek van het ervoor liggende 
duin (fig. 2). 
Na deze smalle band van overwegend 

Vlier vinden wc verder landinwaarts gaan
de slechts hier en daar in de luwte van de 
direct aansluitende tweede duinreeks — 
waarschijnlijk een vroegere zeereep — 
overeenkomstig struweel, waarin nu ook de 
Liguster een voorname rol speelt. 
Overigens ontbreekt in deze dicht bij de 
zee liggende duinstrook alle boom- en 
struikgroei, slechts afgezien van wat laag 
blijvende Duindoorn en dwergstruweel 
van Liguster en Kruipwilg (fig. 3 en 4). 
Eerst op een afstand van 300 a 350 m van 
het strand treft men op noordhellingen en 
in de valleien berkebosjes en in de dellen 
ook wel verspreid staande Meidoorns aan. 
Naarmate de afstand tot het strand groter 
wordt, neemt over het algemeen ook de 
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hoogte van bomen en struiken toe. Het is 
in deze zone, die tot op een afstand van 
ca. 900 m van het strand weinig van karak
ter verandert, dat vrij veel Meidoorns 
in zeer fraaie windvormen voorkomen 
(fig. 5 en 6). 

Om de richting te bepalen van de wind. 
onder invloed waarvan deze struiken de 
zo karakteristieke vormen aannamen, werd 
van een aantal exemplaren de hoek ge
meten tussen het magnetische noorden en 
het denkbeeldige vlak, door de schuin in 
de grond staande en gekromde stam 
loodrecht op het bodemoppervlak aange
bracht. Men kiest hiertoe éénstammige 
boompjes of struiken, waaromheen de 
wind vrij spel heeft en waarvan de stam 
zich tot op voldoende hoogte binnen de 
kroon duidelijk voortzet. Wanneer men 
zich nu aan de zijde van de ontwikkelde 
takmassa op een afstand van enkele meters 
van het boompje opstelt, lukt het meestal 
wel een plaats te vinden, waar men de 
stam, afgezien van toevallige onregel
matigheden, min of meer recht ziet; men 
bevindt zich dan in het bedoelde vlak. 
Evenwel werd de richting, waarin de boom 
krom gegroeid is, alleen opgenomen, wan
neer bovendien de takmassa ter weers
zijden van dit vlak gelijkwaardig was, zo
dat het tevens het vlak van symmetrie van 
de boom was. Slechts dan mogen we aan
nemen, dat de krachten, die van links en 
die welke van rechts op de bomen inwerk
ten eveneens gelijkwaardig waren, zodat 
de resultante van die krachten in het be
wuste vlak ligt. Met een vizierkompas is 
de hoek met het magnetische noorden een
voudig te meten. Men kan de metingen het 
beste uitvoeren wanneer de bomen geen 
blad dragen en bij windstil weer. 
In eerste instantie werden slechts boomp
jes gemeten in dellen, die naar het noor
den, westen en zuiden ongeveer in gelijke 

mate aan de wind waren blootgesteld. Het 
was een gelukkige omstandigheid, dat er 
in zo'n del meestal wel enkele boompjes 
stonden, die aan de gestelde voorwaarden 
voldeden, zodat voor iedere del een ge
middelde genomen kon worden (fig. 5). 
Later kon uit deze waarden voor de 
diverse dellen een algemeen gemiddelde 
berekend worden. 

In een viertal dellen, alle gelegen op af
standen tussen 300—900 m tot het strand. 
werden aan in totaal 14 boompjes de vol
gende waarden in graden gemeten (360° 
= magnetische noorden, 270° dus „mag
netische westen"): 
del 1: Meidoorn 280-290-280-285, gem. 

284; 
del 2: Abeel 280-285, gem. 283; 
del 3: Meidoorn 290-280, gem. 285; 
del 4: Meidoorn 280-295-285-280-280-

280; gem, 283. 
Algemeen gemiddelde 284°. 
Opvallend zijn de bijzonder geringe ver
schillen tussen de gemiddelden voor de 
afzonderlijke dellen. Twee groepen van 
metingen werden niet in de berekening van 
het algemeen gemiddelde betrokken, nl. die 

Fig. 2. Hetzelfde vlierstruweel. De tak
ken zijn door de zeewind tot op eenzelfde 
hoogte, overeenkomend met de hoogte van 
het ervoor liggende duin, afgeschoren. 
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Fig. 3. Op geringe afstand van het 
strand (hier 300—350 m) blijft de Ligus
ter, wanneer weinig beschutting aanwezig 
is. laag en neemt hij een karakteristieke 
vorm aan. 

afkomstig uit een vnl. tegen het zuiden en 
die uit een tegen het noorden min of meer 
beschutte vallei. De cijfers voor deze twee 
dellen waren: 
Vallei tegen het zuiden beschut: Meidoorn 

280-285-275-295-300-290-290,gcm. 288. 
Vallei tegen het noorden beschut: Mei

doorn 280-275-280, gem. 278 
Zeer begrijpelijk zijn deze afwijkingen van 
het algem. gemiddelde van 284°. Immers 
doen in de vooral tegen het zuiden be
schutte vallei de zuiden- en zuidwesten
winden zich slechts in verzwakte mate ge
voelen, waardoor de resultante der wind
krachten naar een noorderlijker richting 
afwijkt, of wel een hogere gradenwaarde 
heeft. Omgekeerd geeft de op het noorden 
beschutte del een zuidelijke afwijking. 
Tenslotte werden metingen verricht aan 
twee bomen, die deel uitmaakten van een 
vrijstaand, goed gesloten berke-meidoorn-
bosje. De lengteas van het bosje had on
geveer de oost-west-richting. Aan de 
noordzijde van het bosje werd de richting 
van de stamkromming van een berk ge
meten, aan de zuidzijde hetzelfde aan een 

lO 

meidoorn, In dit geval, waar de bomen niet 
als vrijstaande individuen opgroeiden. 
moest de voorwaarde van een symmetri
sche kroonontwikkeling vervallen. In over
eenstemming met het voorgaande gaf de 
tegen het zuiden beschutte Berk de waarde 
300. de tegen het noorden beschutte Mei
doorn 265. Frappant is, dat het gemid
delde van deze twee cijfers (283) ons weer 
ten naaste bij brengt op het gevonden al
gemeen gemiddelde van 284°. 
Uit de waarden, die we voor het bosje 
opmaten, komt duidelijk naar voren, dat de 
struiken of bomen, die langs de rand staan. 
de neiging hebben onder invloed van de 
wind naar binnen te groeien. De uitdro
gende werking van de wind op spruiten, 
die zich buiten de bescherming van ge
sloten bosjes wagen, speelt hier blijkbaar 
een belangrijker rol dan het licht, dat een 
ontwikkeling in tegengestelde zin zou be
werken. Het gevolg van deze groeiwijze 
is een zeer dichte sluiting van de randen 
der duinbosjes. 

Rekening houdend met een declinatie van 
—5° vinden we voor de gemiddelde wind
richting onder invloed waarvan de boomp-

Fig. 4. Struweel van Liguster (voor
grond) en Meidoorn (achtergrond) op een 
meer beschutte plaats. Toch ook hier een 
zeer duidelijke windwerking. 



Fig. 5. Een duinvallei op 800—900 m van het strand. De Meidoorns vertonen hier 
prachtige windvormen. Onder deze boompjes komen enige exemplaren voor, die zich 
uitstekend lenen tot het meten van de krommingsrichting. 

jes vervormd werden 284°—5° = 279°, 
d.w,z. een windrichting tussen W en 
W N W . Deze richting behoeft niet princi
pieel samen te vallen met de heersende 
windrichting. Het is waarschijnlijk, dat 
slechts winden, die in kracht een bepaalde 
waarde overschrijden, van invloed zijn. 
Bovendien is de plant in bepaalde jaarge
tijden (vnl. het voorjaar) aanmerkelijk ge
voeliger voor een harde zeewind dan in 
andere, zodat ook de verdeling van de 
diverse windkrachten over het jaar van 
betekenis is. W e hebben een bepaalde 
resultante afgelezen, die echter in hoofd-
trekken een zeer duidelijke indruk geeft 
omtrent de richting van de ter plaatse 
meest voorkomende harde winden of 
stormen. 

Runge (1955) vond over het algemeen bij 
overeenkomstige metingen, die hij op Ter
schelling uitvoerde, grotere onderlinge 
verschillen voor de afzonderlijke bomen en 
boomgroepen. Maar hierbij dient opge
merkt te worden, dat hij over een uitge
strekter gebied en met meer heterogeen 
materiaal werkte, terwijl hij niet de eis 

stelde van een naar noorden, westen en 
zuiden min of meer open groeiplaats. Aan 
de noordzijde vond hij waarden, die — 
omgerekend op de 360-delige graden-
schaal, waarbij het ware noorden 0° is — 
ongeveer lagen tussen 298 en 304°. Deze 
richting is dus ca. 22° noordelijker dan de 
voor ons gebied gevondene. Voor het 
Duitse waddeneiland Baltrum geeft hij de, 

Fig. 6. De eerste Meidoorns vinden we 
als alleenstaande boompjes in valleien, op 
300 a 400 m van de duinvoet. Ze hebben 
vaak wonderlijke vormen aangenomen. 
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omgerekende, w a a r d e van 281° a 293° op 
voor de richting, waar in de bomen onder 
invloed van de wind scheef groeiden. 
Opmerkelijk was echter, dat Runge voor 
de zuidzijde van Terschell ing waarden 
vond, die sterk afweken van die aan de 
noordzijde. Var iee rde de richting aan de 
noordzijde immers van 298° tot 304°, hier 
bleek ze te liggen tussen 259° en 270°, 
Voor deze grote verschillen zag Runge 
generlei verklaring. 

Het lijkt evenwel niet uitgesloten, dat ook 
hier de factor van de éénzijdige beschut
ting een zekere rol speelt. Dank zij de 

LITTERATUUR. 

Gladde slang. Begin augustus 1956 zagen we 
in een droog dennebos boven op het plateau 
bij Tegelen een pracht van een Gladde slang 
over de grond kruipen. Deze vindplaats staat 
niet aangegeven op het verspreidingskaartje in 
het mooie nieuwe boekje over de Nederlandse 
Reptielen van Van de Bund. 

B. J. LEMPKE. 

Juniperus communis L. Met het oog op een 
studie over Juniperus communis L., de Jenever
bes, in Nederland, zou ondergetekende gaarne 
gegevens verzamelen over groeiplaatsen binnen 
onze landsgrenzen. 
Opgaven dienaangaande, zo mogelijk met 
situatiekaartje en vermelding van: 
a) minder dan 100 exemplaren, 
b) 100 tot ca. 1000 exemplaren, 
c) meer dan 1000 exemplaren, 
zullen dankbaar worden aanvaard. 

Dr. W . BEIJERINCK, 
Kampsweg 52, 
Wijster (Dr.) 

haast in west-oost-richting gestrekte duin
reeks — de juiste richting van Terschel 
ling beloopt ca. 73° (oost) of wel 253° 
(west) — ondervindt de zuidzijde van het 
eiland vnl. beschutt ing tegen de noorden
en noordwestenwinden, zodat daar de re
sultante der windkrachten naar het zuiden 
zal afwijken. Het blijft echter de vraag, of 
deze omstandigheid uitsluitend verant
woordelijk gesteld mag worden voor de 
inderdaad grote verschillen in windrichting 
op het noordelijke en op het zuidelijke deel 
van Terschell ing. 

Ooievaars op de trek. In de avond van de 
28e augustus 1956 werden de bewoners van 
het kasteel Keppel te Laag Keppel verrast 
door het bezoek van niet minder dan 10 Ooie
vaars. Even na acht uur in de avondscheme
ring streken zij neer op de daken en schoor
stenen van het huis. Hun aanwezigheid zou 
misschien vanwege het late uur en de reeds 
invallende schemering onopgemerkt zijn ge
bleven, wanneer niet één van de vogels door 
luid klepperen de aandacht op zich had ge
vestigd. 
Niemand dacht aan Ooievaars. Toen wij gin
gen kijken welk beest toch wel dat merkwaar
dige geklepper voortbracht, was het een op
windende ontdekking eerst twee en even later 
acht scherp omlijnde silhouetten van de grote 
vogels tegen de nog lichte hemel te zien af
steken. Twee andere zaten in de hoge bomen 
achter het huis. Het was nog net licht genoeg 
om het wit en zwart van het verenkleed te 
onderscheiden. 
De vogels waren eerst nog onrustig, met ge
strekte nekken namen zij de mensen waar. die 
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