
meer vragen komen er boven d rijven. Zo komen er bij
voorbeeld twee soorten Knopkruid in ons land voor: Be
haard Knopkruid en Glad Knopkruid. Beide soorten 
worden overal in Noord wijk tussen de straatstenen ge
vonden. Buiten het s traatmili�u, bijvoorbeeld in  moes
tuinen en in ruigten, komt vrijwel uitsluitend het 
Behaard Knopkruid voor. Is d it toeval of heeft het Glad 
Knopkruid inderdaad een meer beperkte verspre iding? 

Natuurlijk zijn er binnen onze vereniging veel leden die 
evenals Wim Siemerink kijken naar al les wat er tussen 
de straatstenen groeit. Ik hoop dat  zij zich wat minder 
zullen ergeren aan al dat groen tussen de s tenen en dat  
zij af  en toe verbaasd zullen stils taan om wat beter te kij
ken naar de enorme variatie die er zelfs tussen de straat
stenen nog mogelijk is . Mochten lezers iets opvallends 
hebben gevonden, dan  zal melding daarvan zeer op 
prijs worden gesteld . 

Oproep vleermuisonderzoek 

Stichting v leermuis-onderzoek (dr. Leo Bels-stichting) 
verzocht ons dit  stukje in de Strandloper op te nemen. 

Onderzoek naar vleermuizen lijkt op het onderzoek dat  
naar vogels gedaan word t: vandaar dat  veel vogelaars 
helpen met het verzamelen van vleermuisgegevens. Vo
gels worden vaak gedetermineerd aan de  hand van de 
zang of d e  roep, zonder dat  er sprake is van een v isuele 
waarneming. Dit geld t ook voor de vleermuizen: als er 
's nachts een vleermuis overvliegt klinken uit  de spea
ker van de vleermuis-detector al lerlei piepjes en ra tel
*s. Iedere soort heeft zo z'n eigen geluid . 
Vleermuizen worden wel eens beschouwd als de  nach
telijke tegenhanger van de vogels. Zij leven overdag in 
holle bomen of gebouwen en vliegen 's nachts u i t  om te 
fourageren. In d e  ochtendschemer vliegen d e  vleermui
zen terug naar hun verblijfplaats en zwermen voor de 

Dierentuin of paradijs 

Willem Baalliergen 

Die vraag s tel je je steeds a ls je voet zet op één van de 
Galapagos eilanden. Vogels en a ndere d ieren, letterlijk 
handtam, geven je een wat onwerkelijk gevoel. Nu heb 
ik met het parad ijs geheel geen erva ring maar de ge
dachte "zo moet het ongeveer geweest zijn"  speelt 
steeds door je hoofd. 
In dierentuinen zijn we wat meer geweest, de  grote aan
tallen d ieren, volled ig met de  mens vertrouwd, doen je 
ook wel aan deze instellingen denken. Een zwitsers 
meisje bij ons op de  boot vroeg, Bil, d i t  is zeker altijd 
een soort jongensdroom van je geweest? En dat was 
ook wel zo. Hoewel we slechts een weck van eiland tot 
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ingang alvorens naar binnen te gaan. De vogels worden 
ondertussen wakker, komen uit hun slaapplaats en 
gaan op zoek naar voedsel. Zo kan een natuurliefheb
ber 24 uur van de dag actief blijven. 
De Leo Bels-stichting is op zoek naar waarnemingen 
van vleermuizen in vogelnestkasten. Het .l.if.fs.t met een 
gedetailleerde omschrijving van soort, aantal, type nest
kast, datum en plaats waar de nestkast hangt: type bos, 
hoogte en kompasrichting. Ook zij n  zij geïnteresseerd 
in het aa nta l nestkasten dat  gecontroleerd word t, in wel
ke periode de controle c.q. schoonmaak plaatsvindt en 
hoeveel jaar de  controles a l  plaatsvinden. Voorbeeld: 3 
rosse vleermuizen op 12-09-1990 in bosuilnestkast Ope
ning op noord-oost en 6 meter hoogte. Bos bestaat  uit 
35 jarige eiken en enkele oudere beuken. Nestkast 
maakt deel uit van serie van 25 s tuks: 20 koolmeeskas
ten, 3 roodstaartkas ten, 1 torenvalkkast en eim bosuil
kast. Controle vind t in het algemeen plaats tussen 
februari en juni .  Schoonmaak in tweede helft septem
ber. Dit is de eerste waarneming sinds d e  kasten zijn op
gehangen in najaar 1987. Voor verdere informatie: 
Jeroen Reinhold, Aa n de Rijn 3, 6701 PB WAGENIN
GEN tel: 08370-24524. 
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eiland zijn ge va ren ku nnen we toch zeggen dat het een 
hele ervar ing was. 
Via Ecuador, waa rtoe de ei lémd en behoren, vlieg je naar  
één van de twee ei landen welke wat zijn bewoond . 
Daa r  ligt dan een boot klaar waa r  je een week op slaapt 
en eet Geen luxe jacht maa r een omgebouwd vissers
boolje met slaa pplaats voor 8 personen en .. . een douche 
zowaar. Een sla ng met koud water op de achterplecht. 
Nu kwamen we ook niet voor een luxe cruise maar 
voor de dieren, en d ie  hebben we gezien.  Als het boolje 
het a nker laat vallen in een baa i komen er onmiddellijk 
een aantal jonge zeeleeuwen op a f. Met een d uik in het 
water zwem je dan met deze beesten. Je kunt je a rm 
soms om ze heen slaan en voor een spelletje touwtrek
ken met een veter zijn ze ook in.  Met de s loep aan land 
gezet loop je letterlijk tussen grote groepen Zeeleeuwen 
in. Ze zonnen graag op een rots, een stra ndje of, als het 
zo uitkomt, op de achterplecht van de boot . 
Die stra ndjes zijn zonder meer idyl l isch te noemen. Hel
der wit a fstekend tegen de donkere vulkanische grond 
waaruit de eilanden zijn opgebouwd . Er zijn wein ig 
soorten d ieren op de Ga la pagos, wel veel exempla ren 
van een soort De leguanen bi jvoorbee ld .  Niet zo groot 
a ls we ons hadden voorgesteld, maar  toch nog goed 
voor een kleine m eter va n kop tot sta art. Voorwereldlij
ke dieren, bepaald niet moeders mooisten. Natu urli jk 
waren er ook schild padd en. We zagen klei nc Zeeschi ld
padden uit het ei va n onder het zand vandaan komen, 
proberend heelhuids het vvatcr te bere iken. Er liggen na
mel ijk noga l wat gevaren op de loer, beter gc;.egd, het 
gevaar komt uit de lucht in de vorm va n Fregatvogels. 
Deze zeeschuimers va n de Paci fic lusten wel een jonge 
Zeeschild pad. 
Ind rukwekkend zijn de kolonies Ja n van Genten waar 
je door heen loopt. Overal om je heen baltsen de d ie
ren, broeden op de cicren of vcrzorgen hun jongen. De 
balts van d e  Blauwvoet Ja n van Gent is be paald potsicr-

lijk. Het ma nnetje sta pt met zijn onwerkelijke blauwe 
poten parmantig rond het v rouwlje, welke d aarop rea
geert met gesis en het flapperen met de vleugels. 
Hier en daar, achter een strandje, liggen wat kleine 
lagunes. Op je gemak aan de rand van het water geze
ten, lopen, voor je neus, Fla mingo's, Steltkluten en zo
waar  een Regenwulp. Deze laatste al op de trek vanuit 
het noorden van A merika . 
Er komen 2 soorten meeuwen voor, de Zwaluwstaart
meeuw, zeer karakteristiek wit en zwart, vooral i n  de 
vlucht, en de Lava meeuw. Dit is een zogena a mde ende
mische soort, dat  wil zeggen dat het voorkomen be
perkt is tot de Galapagos eila nden. Van een behoorlijk 
aantal vogelsoorten die er voorkomen kun je dat zeg
gen. Zeker van de Darwinvinken. Een tiental vinkachti
gen met speciale aa npassingen om aan voedsel te 
komen. Som mige soorten zijn zel fs beperkt tot één ei
land . Onder meer op de bestudering van deze vinken 
grondde Darwin zijn evolutietheorie. 

Heel speciaal is een ontmoeting met een Galapagosbui
zerd, zittend op een rots puntje. Na vanaf een a fstandje 
al een paar dia's gemaakt te hebben sta je op een be
paald moment oog in oog met deze roofvogel. Je komt 
in de verleid ing je hand op z'n kop te leggen .  
Waar je ook aan land komt, a ltijd in  gezelschap v a n  een 
gids en over een aa ngegeven route, overal  vogels. Zoals 
een grote kolonie albatrossen waar  je door heen d waalt .  
Op het nest wordt de ba lts ten tonele gevoerd . Kleppe
rend als een Ooievaar  vana f  d e  rand van  een rots waar 
ze zich in de lucht gooien. 

Was het wat ju llie er van verwacht hadden, is er veel ge
vraagd. Nu, eigenl ijk niet helemaal .  Beter gezegd, het 
was anders. Bchoorl ijk toerist isch inmiddels, er varen 
zo'n 70 bootjes door de a rchipel, en in de  twee dorpen 
verri jzen de souvenirs winkeltjes. Geen m ogelijkheden 
om zel f  wat te zwerven en dit is maar  goed ook. Er zou 
anders n iet veel van overbli jven. 
Eén beest hebben we niet op de eilanden gevonden, de 
aap waar Da rwin volgens Wilherforce van a fstamde.  
We hebben hem ook niet gemist. 
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