
rage van het oude kasteel onmiskenbaar be
zitten, dient een dergelijk gebied, waar stilte 
nog ongestoord kan heersen, als een rust
punt in het elders zo overvolle menselijke 
leefklimaat met de grootst mogelijke zorg 
ontzien te worden. 

Deze bijdrage is voortgevloeid uit een onder
zoek, dat de schrijfster in de zomer van 1970 

L i t t e r a t u u r : 

samen met mej. C. M. P. Hendriks heeft 
verricht aan de Universiteit van Nijmegen, 
onder de leiding van prof. Dr. V. Westhoff. 
Het onderzoek geschiedde op verzoek van 
de rentmeester van het landgoed, de heer 
E. E. van der Voo, aan wie wij veel dank 
verschuldigd zijn voor zijn belangstelling, 
zijn kritische begeleiding en de vele door 
hem verstrekte gegevens. 

1. Edelman, C. H., 1947. Over de bodemgesteldheid van Midden-Nederland. 
2. Heukels, H. en S. J. van Ooststroom, 1970. Flora van Nederland, 16e druk. 
3. Sinnige, A. M. en C. M. P. Hendriks, 1970. De vegetatie van het Landgoed Linschoten, gestencild 

doctoraal verslag, Nijmegen. 
4. Vink, T., 1926. De Lekstreek, diss. Utrecht. 
5. Voo, E. E. van der, 1969. Landgoed Linschoten. D.L.N. 72: 225 t/m 234. 
6. Westhoff, V. en A. J. den Held, 1969. Plantengemeenschappen in Nederland. 
7. Zijverden-Poortman, A. M., 1968. Else von Arnim. In „Langs de Linschoten", Stichts-Hollandse bij

dragen no. 5. 

Waarnemingen in een kolonie van de Purperreiger 
F. VAN OMMEN. 

In een terrein in de Bethunepolder ligt een 
natuurreservaat van grote ornithologische 
waarde. Er bevindt zich daarin namelijk 
een bosje dat een belangrijke kolonie Pur
perreigers herbergt. In deze kolonie werden 
vanaf 1961 jaarlijks waarnemingen gedaan 
over gedrag en oecologie van deze fraaie en 
interessante vogelsoort die in de noorde
lijke helft van Europa alleen in ons land een 
geregelde broedvogel is en dat nog wel op 
verscheidene plaatsen. 

Bij de waardering van een natuurterrein 
gaat men vrijwel steeds uit van de aanwezige 
plantengroei, niet slechts omdat deze een 
schakel vormt in elke levenscyclus, maar 
mede omdat de plantengemeenschappen be
palend zijn voor de structuur van een levens
gemeenschap en tevens in vérgaande mate 
voor het totale landschapskarakter. Grotere 

dieren echter, zoals de vogels en de zoog
dieren, stellen meer eisen aan hun milieu 
dan de aanwezigheid van een bepaald vege
tatietype. Zij hebben dikwijls zulke uitge
strekte territoria en stellen vaak zulke uit
eenlopende eisen aan bijvoorbeeld nest-
plaats en foerageerterreinen, dat zij indica
toren vormen voor een grover raster dan 
vegetatiepatronen, namelijk de opbouw van 
het landschap. 

Het natuurterrein waarin de purperreiger
kolonie zich bevindt, vertoont het volgende 
beeld. Omringd door brede, opengehouden 
sloten met voedselarm kwelwater vormt het 
bosje een voorbeeld van een vegetatie, die 
op het alluvium tot de bijzonderheden be
hoort. In het eigenlijke bosje domineren 
Grauwe wilg en Zachte berk en komen bo
vendien een enkele Zomereik, Gelderse roos, 
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Fig. 1. Ligging van de voedselgebieden ten 
opzichte van de kolonie (schaal 1:150.000). 

Vuilboom en veel Eenstijlige meidoorn voor. 
Het is onbegaanbaar door het vele braam-
en hopstruweel. Opvallend is het ontbreken 
van de Zwarte els. Vegetatiekundig is het te 
rekenen tot de associatie van Sporkehout 
en Geoorde wilg. De vegetatiekundige va
riatie is meer gebonden aan natuurlijke mi
lieuverschillen als wisselende diepte van de 
zandondergrond, dijkkwelverschijnselen en 
temperatuurgradiënten dan aan menselijke 
bemoeiingen. 
Het gedeelte waarin de kolonie van de Pur
perreiger zich bevindt, beslaat een opper
vlakte van 3,5 ha. De hoogte van de boom-
laag bedraagt gemiddeld 3,50 meter. Tachtig 
tot negentig procent van de nesten is gele
gen in struwelen van de Grauwe wilg en 
voor de rest in Eenstijlige meidoorn. Zachte 
berk, Vuilboom en Gelderse roos. De nesten 
liggen veelal dicht bij elkaar en bevinden 
zich op een hoogte van 2,50-3,50 meter. 
De kolonie werd gevormd in het jaar 1961 
met 14 nesten. In 1970 was het aantal nes
ten aangegroeid tot 161. Daarmee is deze 
purperreigerkolonie thans op één na de 
grootste in ons land. Van min of meer regel

matige schommelingen is mij tot nu toe 
niets gebleken. Momenteel lijkt mij, op 
grond van een theoretische definitie, de even-
wichtsdichthcid nog niet te zijn bereikt, daar 
het geboortecijfer nog niet, als gevolg van 
te grote dichtheid, is afgenomen, terwijl 
evenmin het sterftecijfer is toegenomen. 
Uit mijn ervaringen is mij gebleken, dat de 
Purperreigers hun vaste eisen stellen aan de 
nestplaats. Door de gewoonte gezellig te 
broeden (de aantrekkingskracht die de groep 
op het individu of op kleinere groepen van 
individuen uitoefent), concentreren zij zich 
in grote aantallen, en zij doen dit op enkele 
bepaalde plaatsen, terwijl men de vogels op 
andere plekken, ook als het terrein er gun
stig schijnt, tevergeefs zal zoeken. Het in de 
juiste broedstemming geraken lijkt door de 
kolonie-vorming sterk te worden gestimu
leerd. 

De minimale grootte van een broedterritori
um wordt bepaald door de reikwijdte van de 
hals en snavel van beide (buur-)vogels. De 
agressie tussen broedende vogels in de ko
lonie is zeer gering, waardoor de groeps
vorming sterk wordt bevorderd. De intra-
specifieke concurrentie binnen de kolonie 
vormt dus zelden een beletsel voor de toe
neming van de soort. De nesten van de 
vogels, die op een later tijdstip met het leg
gen van de eieren beginnen — dat zijn de 
vogels die voor de eerste keer broeden — 
worden in de meeste gevallen aan de rand 
van de kolonie gevonden. 
Ik kreeg de indruk, dat de dichtbij elkaar 
broedende vogels elkaar herkennen. De jon
gen uit eenzelfde nest herkennen elkaar als 
ze op het nest zitten eveneens. Overschrijdt 
een reeds buiten het nest zittende of staan
de jonge Purperreiger het territorium en ge
raakt hij daarbij in dat van een ander, dan 
wordt hij door de daarin aanwezige jongen 
fel aangevallen. 
Werd, zoals het geval was tijdens de jaar-
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lijkse tellingen, de kolonie betreden, dan 
was bij de oude vogels duidelijk waarneem
baar, dat de neiging tot vluchten in de 
broedtijd geringer was dan daarbuiten: door 
de broedstemming wordt de prikkeldrempel 
voor vluchtgedrag blijkbaar wezenlijk ver
hoogd. Werden de nesten opgezocht en de 
inhoud ervan genoteerd, dan was duidelijk 
bij de jongen de beweging van de (dons) 
veertjes op de kruin waarneembaar. Ze wer
den kaarsrecht omhoog gestoken en aan de 
indringer getoond. Deze veertjes zijn ook 
opvallend lang; op de plaats waar zij staan, 
verschijnen op latere leeftijd de pronkveren. 
Als de spanning was geweken, schudden de 
jongen zich en gingen rustig zitten. 
De Purperreiger zoekt zijn voedsel, dat naar 
waarnemingen hebben geleerd bestaat uit 
Blankvoorn, Zeelt, Kolblci, Snoek, Baars, 
Paling, Mol en Woelrat (waarmee nog niet 
gezegd wil zijn dat geen andere geschikte 
voedseldieren zouden kunnen worden be
machtigd), in ondiepe, stilstaande of zwak-
stromende wateren als sloten en vooral aan 
randen van laagveenplassen en trekgaten. 
Een verkenning leert, dat deze vangplaatsen 
ver uit elkaar liggen (fig. 1) en met de tijd 
wisselen. Het is dus niet wel mogelijk, de 
grootte van het voedselgebied nauwkeurig 
op te geven; zeer globaal kan worden ge
zegd, dat het ± 48 km2 groot is. 
De oude vogels verblijven van het begin van 
de avondschemering tot het begin van de 

In zijn Hydrobiologie van Nederland merkte 
Redeke (12) op „Met onze kennis omtrent 
het voorkomen en de verspreiding der in
heemse Rhabdocoelen is het droevig ge
steld". Redeke moest terug naar de uit 1875 
daterende publikaties van De Man (8, 9) om 

ochtendschemering in de kolonie. Blijkbaar 
is de duisternis voor hen oorzaak van in
activiteit. 

Het bosje waarin de kolonie van de Purper
reiger is gelegen, als ook de specifieke voed-
selterreinen, zijn vanwege hun onvervang
bare natuurwetenschappelijke en landschap
pelijke waarde voor een groot deel veilig ge
steld: het zijn natuurreservaten van de Ver
eniging tot Behoud van Natuurmonumenten 
en van de Staat. 
Punten, die ten behoeve van behoud en be
heer van de kolonie blijvend onze aandacht 
vragen, zijn: 
In de eerste plaats de behoefte aan een ge
regelde nauwkeurige controle van het aan
tal broedvogels, om zelfs maar de geringste 
verandering in de kolonie te kunnen consta
teren. Als regel wordt een toe- of afname 
betrokken op het oorspronkelijke aantal. 
Daarmee is echter weinig gezegd omtrent 
de produktivitcit van de kolonie, daar ook 
verhuizingen van of naar andere kolonies 
een rol kunnen spelen. Een wijziging van 
het aantal Purperreigers in onze kolonie 
dient derhalve te worden gezien in relatie 
met wijzigingen van het aantal in het gehele 
land. 

In de tweede plaats is noodzakelijk dat het 
oppervlaktewater in de foerageerterreinen 
van goede kwaliteit blijft en voldoende voed
sel voor de kolonie zal blijven bevatten. 

enige informatie over deze dieren te kunnen 
geven, een toestand waarin tot vandaag nog 
maar weinig verbetering is gekomen. Dat 
sommige lang geleden beschreven soorten 
later meer dan één soort bleken te omvatten 
en dat de oudere beschrijvingen en figuren 

Over enige Turbellaria van Terschellin 
A. S. TULP. 
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