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Guur en kil blaast op 4 februari 1958 
een stevige zuidwester over de Breukeler-
veense en Loenerveense plassen. De 
grauwheid van het water, waarboven 
somber en dreigend een eentonige bewol
king hangt, wordt alleen onderbroken door 
de ritmische cadans van de golven en door 
het schuimspoor dat in grote banen de 
richting aangeeft van de wind, die op ver
schillende plaatsen langs het Drechtpad 
het ijs tezamen heeft gedreven. Taaie 
wortelstelsels van wilgen- en elzenbosjes. 
die de eilandjes voor het Drechtpad be
dekken, breken de kracht van het water 
aanmerkelijk voor dit het met puinbrokken 
verstevigde pad bereikt. Het is juist de 
beschutting van de langs het pad groeiende 
wilgen en elzen die zelfs onder dit 

soort weersomstandigheden een wandeling 
dragelijk maakt. 
De kleine zangvogels zijn vandaag schaars 
vertegenwoordigd door een koppeltje 
Staartmezen en een enkele Matkopmees. 
waarvan de alarmkreten klinken uit Riet
gras en Pluimstruisriet die de voornaamste 
begroeiing vormen op drassige plaatsen. 
Uit de veilige beschutting van een in het 
water hangende en weerspiegelende wilge
struik suist met tingelende Vleugelslag een 
bontgetekende Brilduiker-man, laag over 
het water scherend, er van door om on 
geveer vijftig meter verder het water 
tijdens de landing flink te doen opspatten. 
Koeten, Kuifeenden en Futen houden zich 
nu op aan de rustige lijzijde van de riet
kragen o.a, van de Wijde Blik, waar ze 
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geen last hebben van de rollende golven. 
Het vliegbeeld van de met gestadige •wiek
slag rakelings boven de golven vliegende 
Buizerd vertoont wel enige gelijkenis met 
dat van een Zeearend. Op de terugweg 
langs de Veenkade (gemeente Oud-Loos-
drecht), die ook met puin en schoeiings-
paaltjes tegen afslag wordt beschermd, 
zie ik op drie meter afstand twee zang
vogels in nogal gedrongen houding in de 
laagste takken van een wilgestruik zitten. 
De tamelijk ilichte. doch niet scherp ge
tekende oogstreep doet mij eerst even aan 
Koperwieken denken, maar wanneer de 
vogels zich strekken en hun grootte. 
postuur, kleur en donkere poten duidelijk 
uitkomen, valt opeens ook de lange ge
kromde nagel aan de achterteen op. Dus 
zijn het piepers en heb ik, vanwege de 
grootte en de donkere poten, de keuze 
tussen Water- en Oeverpieper. Alle details 
worden zo snel mogelijk opgenomen en 
genoteerd. 
Opvallend zijn de groezelige staartzoom-
veren tijdens het balanceren in de takken 
en de donker olijfgroene tint van het 
bovenkleed, alsmede de zeer licht olijf
groene tint van borst, buik en flanken. 
Bovendien is de streeptekening op laatst 
genoemde delen minder sprekend dan die 
van de overige piepersoorten. Deze ken
merken zijn voldoende om de vogels te 
mogen klassificeren als Oeverpiepers 
(Anthus spinoletta ïittoralis Brehm). 
Tijdens het overvliegen van struik naar 
struik laten zij een fors metalliek ..tsieep" 
horen. 
Volgens de litteratuur zijn gegevens uit 
het binnenland gering, daarentegen wordt 
de Oeverpieper in het winterha'lfjaar wel 
geregeld doch niet talrijk waargenomen 
aan steenachtige gedeelten van de kust, 
aan zones van kweldergras op de wadden
eilanden. alsook op steenglooiingen langs 
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het IJsselmeer. Gedurende een winterse 
vogeltelling in januari 1952 langs de met 
kweldergras en Lamsoren bezette abrasie-
kust van de Grie op Terschelling, had ik 
het geluk een Oeverpieper op kwikstaart-
manier te zien voortrennen, telkens af
gewisseld door een zit op een der vele 
kluiten klei. W a s zo'n kJuit hoog genoeg, 
zodat de staart onbelemmerd naar beneden 
kon hangen, dan ging de vogel rechtop 
zitten, in het omgekeerde geval nam hij een 
meer horizontale houding aan en sloeg 
daarbij de sterk gebogen achternagel in de 
kleikluit. 
Als winterkwartieren worden vermeld 
kusten van Duitsland. Helgoland. België 
en N-Frankrijk. De dichtstbij gelegen 
broedplaatsen zijn te vinden aan de rots
achtige kusten van Denemarken. Over het 
algemeen ligt het uit grassen en mossen 
vervaardigde nest tussen stenen of in een 
kleine rotsholte verborgen. 
De Waterpieper (Anthus spinoletta spino
letta L.) onderscheidt zich in enkele duide
lijke kenmerken van de Oeverpieper. De 
brede, lichtgrijze oogstreep en de geheel 
witte zijzomen van de staart zijn karakteris
tiek, Verder zijn de bovendelen duidelijk 
bruin in plaats van groen. In volle zomer
kleding is de borst vleeskleurig getint. Als 
bewoner van de middel- en hooggebergten 
van Centraal- en Zuid-Europa verkiest hij 
de met keien en rotsblokken bestrooide 
grazige hellingen van alpiene weiden, soms 
bezet met licht struikgewas, alsook rivier
beddingen en bergbeken, 
Zo mocht ik hem dan eind juli 1954 op 
verscheidene plaatsen aantreffen in de om
geving van de Schafberg, Grappelensee en 
Churfirsten (NO-Zwitserland) waar 
bergbeekjes in alpenweiden drassige plek
ken hadden doen ontstaan met een vege
tatie van russen, en waar de meer dan een 
meter hoge composiet het Alpenkruiskruid 



Fig. 1. Oeverpiepers tussen de wilgetakken. 

Fig. 2. Waferpiepers op een stapelmuurtje. 
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(Senecio alpina) stond te bloeien. De 

W a t e r p i e p e r vertoonde daar in zijn jacht-

methode veel overeenkomst met de Grote 

gele kwikstaart . Hij liep evenals deze 

snel langs de grindrijke oevers of door

w a a d d e ondiepe plaatsen maar dan zon

der het op en neer wippen van de staart . 

W a n n e e r de vogel er ten slotte vandoor 

ging zocht hij zijn heil nimmer in het 

s t ruikgewas langs de beekoevers zoals de 

Grote gele kwikstaart wel deed. Ook zaten 

de vogels in gezelschap van Z w a r t e rood-

staartjes op de met mossen, steenbreekjes, 

vetkruiden, Zonneroosje en Knikkende 

silene begroeide stapelmuurtjes, die tot 

taak hebben de grote hoeveelheden af

zakkende sneeuw te stuiten. 

Het tamelijk grote nest is vervaardigd uit 

stengels van verschillende alpenplanten. 

grassen, mos, vermengd met worte ldraden. 

en gevoerd met haar of wol. 

De t rekwaarnemingen in ons land betref

fende beide soorten zijn betrekkelijk 

schaars , daarom is het verheugend enige 

recente vangsten en waarnemingen te kun

nen releveren. 

Oeccrpicpcr . 

1944: 7 okt.. 1951: 27 okt. s teeds 1 ex. te 

Reeuwijk gevangen en geringd ( V a n der 

S t a r r e ) ; zie Junge 1952. 

1952: jan. 1 ex. aan de klifkust van de 

Grie op de Boschplaat van Terschell ing 

( H . P . Misse t ) ; zie voor verdere opgaven 

van dezelfde plaats Mörzer Bruijns ö 

Braaksma 1954, 

1952: 19 en 26 okt.. 1953: 11 okt.. 31 okt. 

en 11 nov. steeds 1 ex. te Reeuwijk ge

vangen en geringd ( V a n der S t a r r e ) ; zie 

Junge 1954. 

1954: 6, 20 en 28 mrt. resp. 1, 1 en 2 ex, te 

Reeuwijk gevangen en geringd ( V a n der 

S t a r r e ) ; zie Junge 1955, 

1955: 1 ex, geringd; zie Junge & T a a p k e n 

1957. 

Waterpieper. 

1953: 22 febr. 1 ex. op de Beer (Kist. 

Kla t te) ; zie Junge 1954. 

1954: 4 ex. geringd; zie Junge & Taapken 

1957. 

1955: 7 nov. 1 ex. te Reeuwijk gevangen 

en geringd ( V a n der S t a r r e ) . 

1956: 15 april 1 ex. geruime tijd langs de 

grootste der Reeuwijkse plassen voor de 

waarnemers uit lopend ( C v. d. Heuvel 

H. P . Mis se t ) . 

1957: 11 mrt. 1 ex. tussen de W a t e r 

snippen op de droogval lende waard van de 

Kil van Hurwenen ; het ex. was van 

onderen en op de flanken duidelijk rossig 

(J. E n t r o p ) . 

1958: 10 febr. enkele ex. aan de moe

rassige oever van de oude Maasa rm bij 

Roermond, waarvan 1 ex. gevangen ( M . 

L. Bar t en ) ; zie Bartcn 1958. 

Voora l de W a t e r p i e p e r gold voor 1950 als 

een zeer zeldzame verschijning waarvan 

één voorjaarswaarneming (mrt ) en vier 

na jaarswaarnemingen (okt.) bekend 

waren. Vermoedelijk komt hij in Noord -

brabant en Limburg meer voor. maar wordt 

hij niet als zodanig herkend. 
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DE RESULTATEN 
VAN DE ROSSE-VLEERMUISENQUETE 1957 

A. V A N W I J N G A A R D E N en H. L SCHUILENBURG. 

R.I.V.O.N. mededeling nr. 26. 

De vleermuizen mogen zich de laatste tijd 
in een groeiende belangstelling verheugen. 
Daarbij is aan het licht gekomen, dat som
mige soorten er veel minder gunstig voor
staan dan een jaar of tien geleden. Het 
onderzoek van Sluiter en Van Heerdt 
(1956) van het Zoölogisch Laboratorium 
te Utrecht, verricht in vleermuisgrotten in 
Zuid-Limburg, heeft aangetoond dat, al
thans bij sommige der in grotten over
winterende soorten, een verontrustende 
achteruitgang heeft plaats gevonden. 
Door het R.I.V.O.N. wordt nu onderzocht 
of naast de grottenbewoners ook de boom-
bewoners onder de vleermuizen met 
achteruitgang worden bedreigd. Zo moge
lijk zal worden nagegaan, wat de oorzaak 
van de achteruitgang is en of tegenmaat
regelen te treffen zijn. 

De boombewoner bij uitstek in ons land is 
de Rosse vleermuis, Nijctalus noctula 
(Schreb,), Dit dier verblijft 's zomers in 
holle bomen en houdt 's winters ook in 
holle bomen of in allerlei spleten in muren 

of in gebouwen zijn winterslaap (Meise 
1951, Ryberg 1947, 1949 en Skreb & 
Djulic 1957). Deze soort is indertijd door 
Bels onderzocht, vooral in de omgeving 
van Haarlem (Bels 1939). De bevolking 
van de hier voorkomende zg. kraam
kamers, waarin de wijfjes hun jongen ter 
wereld brengen en verzorgen, bleek in het 
begin van de veertiger jaren sterk te zijn 
afgenomen. Eenzelfde ervaring werd in 
Voordaan bij Maartensdijk door Van 
Heerdt en Sluiter (ongepubl.) opgedaan. 
Het is natuurlijk mogelijk dat een derge
lijke achteruitgang louter het gevolg is van 
natuurlijke oorzaken. Het is bv. bekend 
dat strenge winters, bv. die van 1929 
(Meise 1951) en de reeks van 1939. 1940 
en 1941 (Ryberg 1947), populaties van de 
Rosse vleermuis kunnen decimeren. 
Door de relatief langzame voortplanting .— 
één a twee jongen per jaar — worden 
zulke veriiezen slechts langzaam hersteld. 
Daarnaast speelt de mens een belangrijke 
rol. Zonder twijfel is het opruimen van 

77 


