
getreden hittegolven. Vermoed werd, dat er 
sterfte onder de rupsen optrad bij tempera
turen boven 32° C. Aangezien de tempera
tuur in de mijn belangrijk hoger oploopt dan 
buiten de mijn, is het mogelijk dat plaatselijk 
in de boom een voor de rupsen lethale tem
peratuur is opgetreden. 
Waarnemingen over de tweede vlucht ont
breken geheel, daar er niet genoeg vlinders 
verschenen. In augustus en september 1967 
werd toch weer enige aantasting geconsta-

De Castenrayse Vennen zijn gelegen in het 
noordelijk deel van de provincie Limburg, 
iets ten zuiden van het dorpje Castenray. 
Ze vormen een fraai, gevarieerd natuurter
rein, dat in hoofdzaak wordt ingenomen door 
elzenbroek; maar er zijn ook griendmoeras
sen, vennen en door vroegere turfafgraving 
gevormde zogenaamde veenputten ofwel pet
gaten. Door het gebied stromen de, helaas 
genormaliseerde, Lollebeek en zuidelijker, 
eveneens genormaliseerd, een zijbeek daar
van, de Diepe Leng. De oppervlakte van het 
gebied, dat grotendeels bestemd is tot staats-
natuurreservaat, bedraagt circa 60 hectaren; 
een belangrijk deel werd reeds door het Mi
nisterie van Cultuur, Recreatie en Maat
schappelijk Werk aangekocht. 
De Castenrayse Vennen zijn zowel in bota
nisch als zoölogisch opzicht van grote bete
kenis. 

De flora is bijzonder interessant; niet in de 
eerste plaats vanwege de soortenrijkdom •— 
er werden niet minder dan 167 soorten ho
gere planten geteld —, maar vooral vanwege 
de grote aantallen waarin sommige van deze 
soorten hier worden aangetroffen. 
De Slangewortel (Calla palustris) bijvoor-

teerd, maar deze was vergeleken met het 
voorgaande jaar onbeduidend. 
Aan de ineenstorting van de plaag zullen 
ongetwijfeld ook parasieten en roofvijanden 
hebben meegewerkt. Dit aspect is door ons 
in de betrokken jaren echter niet onder
zocht. Wellicht krijgen wij nog eens de ge
legenheid hieraan aandacht te besteden. In 
1971 waren nl. aan onze Beuk wederom 
praktisch alle bladeren door Stigmella tity
rella aangetast. 

beeld groeit en bloeit zeer weelderig in de 
meeste vennen en petgaten van het reser
vaat, maar ook in het broekbos. Tot 1971 
groeiden er ook nog Slangewortels in het 
Castenrayse Broek, doch daar zijn ze in de 
droge zomer van dat jaar waarschijnlijk al
lemaal te gronde gegaan. De oorzaak daar
van moet gezocht worden in de verbreding 
en uitdieping van de Lollebeek, waardoor 
de broekbossen en vennen in het stroomge
bied in droge zomers veel te weinig water 
bevatten, zodat de moerasplanten er lang
zaamaan verdrogen. Ook in de Castenrayse 
Vennen is verdroging waar te nemen: op 
verscheidene plaatsen verkleurden de Slan
gewortels vroegtijdig van fris groen tot geel 
en op één plaats zijn ze zelfs geheel verdwe
nen. Een middel tegen deze verdroging, die 
een bedreiging van de natuurwetenschappe
lijke waarde van het reservaat vormt, zou 
bijvoorbeeld gevonden kunnen worden in 
een verhoging van de waterstand in de Lol
lebeek door middel van een klein stuwtje, 
dat dan op de plaats waar de beek de Cas
tenrayse Vennen verlaat, gebouwd zou moe
ten worden. 
In de zomer van 1971 werden maar liefst 70 
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tot 80 groeiplaatsen van de Slangewortel 
aangetroffen. De grootste daarvan beslaat 
een oppervlakte van meer dan een halve 
hectare! Op deze plek groeien de planten 
evenwel nogal verspreid, doch op vele ande
re groeiplaatsen staan ze zeer dicht opeen. 
In de petgaten groeien naast Slangewortel 
nog Riet (Phragmites austral is) en Grauwe 
wilg (Salix cinerea). 

In de griendmoerassen komen eveneens 
Grauwe wilg en voorts onder meer Geoorde 
wilg (Salix aurita). Gagel (Myrica gale). Hol-
pijp (Equisetum fluviatile). Moeraswederik 
(Lysimachia thyrsiflora) en Wateraardbei 
(Potentilla palustris), evenals Slangewortel en 
zeldzamer ook Waterdrieblad (Menyanthes 
trifoliata) voor. Van dat Waterdrieblad was 
ons enkele jaren geleden geen enkele groei
plaats in de Castenrayse Vennen bekend, 
maar bij de zomer-inventarisatie van 1971 
ontdekten we deze soort op drie verschillen
de plaatsen. 

In de elzenbroekbossen komen behalve de 
dominante Zwarte els (Alnus glutinosa) nog 
verscheidene andere soorten algemeen voor, 
zoals Zachte berk (Betuia pubescens). Ruwe 
berk (Betuia verrucosa). Lijsterbes (Sorbus 
aucuparia), Gelderse roos (Viburnum opu-
lus). Dotterbloem (Caltha palustris), Elzen-
zegge (Carex elongata). Gele lis (Iris pseu-
dacorus) en Melkeppe (Peucedanum palus-
tre). Minder algemeen is het Moerasviooltje 
(Viola palustris), waarvan in de Castenrayse 
Vennen nu nog slechts drie groeiplaatsen 
bekend zijn; de grootste hiervan heeft een 
oppervlakte van ongeveer 100 vierkante me
ter. Voorts komen onder andere ook Blauw 
glidkruid (Scutellaria galericulata) en Water
scheerling (Cicuta virosa) minder talrijk voor. 
In de broekbossen langs een oude arm van 
de Lollebeek groeien verder nog Es (Fraxi-
nus excelsior), Ratelpopulier (Populus tre-
mula) en de zeldzame Adderwortel (Polygo
num bistorta). 

Tussen de verschillende moerassen en broek
bossen liggen vele verhoogde paden. De ve
getatie van deze „dijkjes" bestaat vooral uit 
Koningsvaren (Osmunda regalis), Pijpestro-
tje (Molinia caerulea), Bosbraam (Rubus fru-
ticosus). Wilde kamperfoelie (Lonicera peri-
clymenum), Sporkehout (Frangula alnus), 
Lijsterbes (Sorbus aucuparia) en Zomereik 
(Quercus robur). 

De oeverbegroeiing van de oude arm van de 
Lollebeek bestaat onder meer uit Bosbraam 
(Rubus fruticosus). Grote brandnetel (Urtica 
dioica), Zevenblad (Aegopodium podagra-
ria), Bereklauw (Heracleum sphondylium), 
Knopig helmkruid (Scrophularia nodosa), 
Mannetjesvaren (Dryopteris filix-mas), Moe
rasspirea (Filipendula ulmaria) en Dotter
bloem (Caltha palustris). 
In tegenstelling tot wat men misschien zou 
vermoeden, komt er in de Castenrayse Ven
nen weinig open water meer voor. Een van 
de weinige vennen die nog voor een deel uit 
open water bestaan, is het Rietven. Naar de 
voormalige eigenaar wordt het ook Water 
van Van Rhee genoemd en daar het vroeger 
als ijsbaan in gebruik was, is het in de volks
mond ook wel bekend als Schaatswater van 
Van Rhee. Zoals de eerste naam reeds zegt, 
wordt dit ven voor het grootste deel ingeno
men door een rietbegroeiing. Deze breidt 
zich van jaar op jaar steeds verder uit en de 
dientengevolge steeds kleiner wordende plas 
droogt in droge zomers uit, zodat er geen 
vissen meer in kunnen leven. In het water 
groeien Waterlelie (Nymphaea alba). Gele 
plomp (Nuphar luteum) en Waterviolier 
(Hottonia palustris), terwijl aan de rand Mat-
tenbies (Scirpus lacustris) en Grote lisdodde 
(Typha latifolia) voorkomen. Op de „eiland
jes" die in de rietvegetatie liggen, groeit 
vooral Grauwe wilg (Salix cinerea). Een deel 
van het Rietven wordt ingenomen door een 
griendbosje, waarin, naast Grauwe wilg. Ga
gel (Myrica gale) en Geoorde wilg (Salix 
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aurita) worden aangetroffen. 
Een deel van het gebied bestaat uit vroegere 
weilanden, die al jaren aan de natuur zijn 
overgelaten. De meeste zijn reeds begroeid 
met jonge Zwarte elzen (Alnus glutinosa) en 
verscheidene andere plantesoorten, zoals 
Boswilg (Salix caprea), Margriet (Chrysan
themum leucanthemum), Basterdklaver (Tri
folium hybridum), Kruldistel (Carduus cris-
pus) en Liggend hertshooi (Hypericum hu-
mifusum). Eén weiland is praktisch geheel 
begroeid met Jacobskruiskruid (Senecio jaco-
haea) en Duizendblad (Achillea millefolium). 
De Gevlekte orchis (Dactylorhiza maculata) 
kwam voor enkele jaren nog op twee plaat
sen voor, doch op één daarvan is ze geheel 
verdrongen door grote braamstruiken, die 
thans ook voor de andere groeiplaats een 
ernstige bedreiging gaan vormen. Ook de 
enkele exemplaren van de Welriekende 
nachtorchis (Platanthera bifolia) dreigen het
zelfde lot te ondergaan. 
Het zuidelijke deel van de Castenrayse Ven
nen, dat ook wel afzonderlijk met de naam 
Grote Broek wordt aangeduid, ligt veel ho
ger dan het noordelijke; het bestaat voor een 
deel uit grove-dennenbos en verder uit 
broekbos. Planten die op dit hogere deel 
groeien, zijn onder andere Struikheide (Cal-
luna vulgaris). Gewone dopheide (Erica te-
tralix). Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus), 
Zandblauwtje (Jasione montana). Geoorde 
zuring (Rumex thyrsiflorus). Kruipwilg (Sa
lix repens) en Vogelkers (Prunus padus). 
In de Castenrayse Vennen werden 73 vogel
soorten waargenomen, waarvan er ongeveer 
25 als broedvogel kunnen worden aange
merkt. Broedvogel zijn onder meer Ekster, 
Zwarte kraai, Vlaamse gaai. Winterkoning, 
Merel, Nachtegaal, Grote en Kleine karckiet, 
Houtduif, Fazant, Waterhoen, Meerkoet, 
Wintertaling en Wilde eend, terwijl er één 
broedgeval van de Staartmees bekend is, na
melijk uit 1969. Dan zijn er nog enige soor

ten die met zeer grote waarschijnlijkheid in 
het gebied broeden, zoals Roodborst, Wiele-
waal en Rietgors. 
Wat de trekvogels, wintergasten en dergelij
ke betreft, willen we hier volstaan met de 
belangrijkste waarnemingen. 
Elk jaar omstreeks november verschijnen 
een of enkele Blauwe reigers en zij blijven 
tot het begin van de lente. 
In een van de rietvennen werd op 29 maart 
1968 een Roerdomp waargenomen. 
Op de kleine plas in het Rietven vertoeven 
's winters vaak enige tientallen Wilde eenden 
en enkele Wintertalingen. 
Ofschoon er zeer vaak troepen ganzen over 
de Castenrayse Vennen trekken, is het, voor 
zover ons bekend, nog maar één keer voor
gekomen, dat ganzen het reservaat aande
den. Dat was op 23 januari 1968. Op die 
dag streken 14 Grauwe ganzen neer op een 
akker vlak bij het Grote Broek. Ze konden 
vrij gemakkelijk op een afstand van enige 
tientallen meters worden bespied, daar een 
aangrenzend perceel met aspergeplanten een 
goede dekking aan de toeschouwer bood. 
Van de roofvogels werden vier soorten 
waargenomen: het gehele jaar door Sper
wers en Torenvalken en in de winter vaak 
ook nog enkele Buizerds en Blauwe kieken-
dieven. Op 26 februari 1968 werd een dode 
Buizerd aangetroffen in het Molenveld, dat 
in het westen en zuiden aan de Castenrayse 
Vennen grenst; het dier was doodgeschoten 
en met een touw aan een paal opgehangen 
als vogelverschrikker! In de afgelopen win
termaanden kon geregeld een licht gekleur
de Buizerd uitstekend met de kijker worden 
geobserveerd, soms enige minuten achter
een. 

Enkele malen werd een Ijsvogel waargeno
men; zo op 28 februari en 30 november 
1968 boven de Diepe Leng en in november 
1971 boven de Lollebeek. 
Mezen trekken in het winterhalfjaar, meest-
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al in gemengde, drukke troepjes rond; zulke 
troepjes bestaan vaak uit vijf soorten, name
lijk Koolmees, Pimpelmees, Glanskopmees, 
Matkopmees en Staartmees. 
In de elzenbosjes komen elke winter hon
derden Sijsjes af op de elzevruchtjes en le
veren daarbij een aantrekkelijk, levendig 
schouwspel op. 
In het reservaat zijn zeven soorten zoogdie
ren waargenomen: Konijn, Haas, Eekhoorn, 
Bosmuis, Woelrat, Mol en Egel. Bovendien 
worden geregeld prenten van een Ree ge
zien. 
De amfibieën zijn met vier soorten vertegen-

Verzoek om medewerking. 21 september 1971 werd 
te Tiel de Vogelwerkgroep Grote Rivieren opge
richt. Het doel van deze vogelwerkgroep is het 
behoud van de natuur in het rivierengebied, waar
mee zowel het binnen- als het buitendijkse land 
wordt bedoeld. 
De Vogelwerkgroep tracht dit doel te bereiken 
door inventarisatie van de vogels in het desbetref
fende gebied, teneinde de belangrijkheid ervan aan 
te tonen. 

De resultaten van dit onderzoek zullen mettertijd 
in een Avifauna Grote Rivieren worden gepubli
ceerd. Zij die aan deze inventarisatie willen mee
werken, gelieven zich op te geven bij de secreta
ris, J. W. Vellinga te Tiel, waarna zij nadere in
structies zullen ontvangen. 
Tiel, 
Medelstraat 68. J. W. VELLINGA. 

Natuurlijke snoei. In de nazomer kan men onder 
populieren meestal korte takjes, maar soms ook 
wel zulke tot een lengte van 25 cm, opmerken. 
Deze zien er vers uit en dragen in het begin nog 
groene bladeren. Ze worden niet door de wind 
afgebroken; in 1971 waren ze er even goed, on
danks dat het hier de laatste maanden praktisch 
niet had gewaaid. De takjes vertonen aan het 
eind waar ze vastgezeten hebben een knobbel en 
zijn daar verbreed. Van breuk of beschadiging is 
geen sprake, ze werden blijkbaar door de boom 
spontaan afgestoten. Daar ze er vers uitzien heb 

woordigd: Kleine watersalamander. Groene 
kikker. Bruine kikker en Gewone pad. Daar
van was de Gewone pad in het voorjaar van 
1971 in zeer grote aantallen aanwezig in de 
Lollebeek, in de zogenaamde Paddenpoel en 
vooral in de plas in het Rietven, 
In de Lollebeek en de Paddenpoel komen 
voorts twee vissoorten, de Tiendoornige ste
kelbaars en het Bermpje voor, 
Reservaatbewaker van dit waardevolle na
tuurterrein is de heer H. Bongaerts, die wij 
veel dank verschuldigd zijn voor de inlich
tingen die hij ons heeft verstrekt. 

ik geprobeerd enige ervan te stekken, om na te 
gaan of ze nog levensvatbaar waren. Dit stekken 
is tot nu toe niet gelukt, maar het aantal was te 
gering om er conclusies uit te trekken. Mij is ver
der niets over dit verschijnsel bekend. Het komt 
ook voor bij de Zomereik, maar in mindere mate. 
Heerlen, 
Kruisstraat 91. S. J. DIJKSTRA. 

Hoeveel stempclstralcn heeft een klaproos? Bij het 
zoeken naar een geschikt object voor een leerlin-
gen-practicum over „variabiliteit" belandde ik bij 
het geslacht Papaver oftewel klaproos. Van dit ge
slacht komt in ons land een drietal soorten in het 
wild voor, die o.a. van elkaar verschillen in het 
aantal stempelstralen boven op de stamper en la
ter op de vrucht. Binnen deze soorten komt weer 
een variatie in het aantal stempelstralen voor, In 
de meest gebruikte flora's, die van Heimans, Hein-
sius en Thijsse (H.H. en T.) en die van Heukels-
Van Ooststroom (H.-VO.), wordt het aantal stem
pelstralen van de meest voorkomende klaproos
soorten als volgt omschreven: 

H.H. en T. H.-VO. 

Kleine klaproos 6 of 7 (zelden 8) 5-9 

Gewone klaproos 8 of meer 8-12 

In de zomer van 1971 trof ik op een zandig ter
rein tussen Alkmaar en Bergen vele Gewone klap
rozen (Papaver rhoeas) aan, met hier en daar een 
Kleine klaproos (Papaver dubium) daartussen. Ik 

Vragen en korte mededelingen 
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