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De Grauwe Klauwier in zuidoost-Drenthe.

Hans Esselink 26 januari

De spreker ging ook in op de floristische as-

pecten van een ideale Grauwe Klauwier-bio-

toop: armoede is een belangrijk aspect, en de

vraag werd gesteld of dat nog kan in het Ne-

derland van verzuring, vermesting en verdro-

ging. Voor dit deel van zijn verhaal gebruikte

Esselink een interessant model voor drie be-

langrijke factoren voor plantengroei, zuurgraad

(pH), vocht en voedsel, geïllustreerd met plaat-

jes van de ontwikkeling van het Bargerveen als

levend hoogveen.

Wie lid wil worden van de Stichting Barger-

veen en donateurvan het projectteam "Vrien-

den van de Grauwe Klauwier" kan contact op-

nemen met het secretariaat, Borgerbrink 58,

7812 ND Emmen, tel. 05910-12367.

Jan+Allex de Roos

De opkomst voor deze lezing was heel goed.

Rond 8 uur hadden zich 35 leden verzameld

om Hans Esselink te horen vertellen over het

succes van de Grauwe Klauwier in het Bar-

gerveen, waar de stand sinds 1987 is toegeno-

men van 4 naar 128 paar, terwijl de soort el-

ders in Nederlandbijna totaal verdwenenis.

Het was geen gemakkelijk verhaal. Onder-

steund door fraaie dia’s van onder meer opge-

prikte prooien deedEsselink een poging om uit

te leggen waarom de Grauwe Klauwier waar-

schijnlijk een heel goede indicator is voor de

draagkracht en intactheid van een natuurlijk

ecosysteem. Het gaat hier om de overschakel-

factor: als de ene prooisoort (in dit geval aller-

lei grote insekten) in aantal afneemt zal er een

andere moeten toenemen om de seizoenscyclus

van de Grauwe Klauwier niet te verstoren, en

om uiteindelijk een nest jongen te laten uit-

vliegen. Vroeger werd vaak gedacht dat een

toppredator, bijvoorbeeld de Havik, een goed

beeld zou geven van de natuurwaardevan een

gebied, maar dit is niet zo, omdat het een der-

gelijk beest weinig uitmaaktof hij nu zoogdie-

ren, allerlei vogels of slangen eet.


