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Mijn schoonzoon had voor een week een auto gehuurd en we zijn toen nogal  
eens het binnenland ingereden. Geweldig wat een mooie natuur daar. Je staat  
er gewoon machteloos te kijken naar die ontzettend mooie planten en bloemen  
op de rotsachtige berghellingen en dan voel je het gemis dat je geen botanicus 
bent, want je kent er niet een van. 
Op een stuwmeer zwommen 3 Krakeenden, 1 Wilde Eend en 1 Wintertaling. Op de 
berghelling een vlekkerige vogel met een korte opvallend rode staart die ik  
voor een Rode Rotslijster in winterkleed hield. Ook de Blauwe Rotslijster  
hebben we gezien en boven een snelstromende beek een troep Roodstuitzwaluwen.  
We konden ze erg mooi zien, omdat we vanaf een rotsrichel boven op hen keken.  
Een vogel die daar in die ruige natuur wel erg op zijn plaats was, was de 
Klapekster. Het is een vogel die wij vaak gezien hebben en die al in de verte  
de aandacht op zicht vestigde door zijn eksterachtig gesnater. 

Spanje is voor de natuurliefhebber een erg mooi land en je kan er erg  
mooie dingen zien. Toch raad ik elke vogelliefhebber aan om daar niet in de 
maanden oktober, november of december heen te gaan, want dan is het jachtseizoen 
geopend en men schiet daar niet alleen op Fazanten, eenden en konijnen zoals  
hier, maar op alles wat beweegt en vliegt. 

 
Joh.W. Moerkerk 

 
-------------- 

 
WEERPROFETEN ONDER DE DIEREN 

Toen in 1854 het KNMI werd opgericht, ging men een weersverwachting weten-
schappelijk vaststellen. Rond 1920 begonnen de eerste uitzendingen van de  
radio en vanaf die tijd werd het weerbericht over het gehele land verspreid.  
Nu is het zelfs zo, dat we via de weerkaart op de televisie kunnen zien waar  
een depressie ligt, hoever een regenfront nog van ons land vandaan is, waar  
de trogvormige randstoring die ons windkracht 10 bracht heengetrokken is. Via  
de weersatellieten is het mogelijk geworden een weersverwachting op te stellen 
voor een aantal dagen. 

Toch is er een tijd geweest, dat de boer of de visser het zonder weerbericht 
moest doen. Voor hen was een weerbericht uitermate belangrijk i.v.m. oogsten, 
zaaien, maaien, wel of geen regen, windkracht enz. Geen wonder dat de natuur  
om hen heen goed in de gaten werd gehouden en dat het gedrag van de dieren  
voor hen van grote betekenis was. De ervaring heeft dan ook voldoende geleerd,  
dat behalve windrichting, vorming der wolken en andere kentekens in de damp- 
kring, menige verandering in de dieren- en plantenwereld, een verandering van  
het weer voorspelt. 

Wij zijn wat dat betreft de natuur te veel ontgroeid, maar toch leek het me 
eens leuk deze kentekens eens op te zoeken. Die kentekens dus die vroeger aan-
leiding gaven tot een min of meer betrouwbaar weerbericht. Voor deze kentekens 
moet je wel oude literatuur opzoeken en ik vond daarover voldoende in 
"De Levende Natuur" 4e jaargang blz.32 uit het jaar 1899. (aprilnummer)  
75 jaar geleden werd aan de volgende kentekens grote waarde gehecht voor  
de weersverwachting voor de eerstkomende 24 uur. 

Het is bekend dat veel dieren hun doen en laten veranderen naarmate de 
weersgesteldheid zich wijzigt. Door middel van hun zeer gevoelige zintuigen  
kunnen zij reeds veranderingen in het weer bespeuren lang voordat de mens  
de verschijnselen in de dampkring bemerkt. 

Ieder die een hond heeft, heeft zeker wel eens bemerkt dat er verandering in  
het weer op handen is, wanneer het dier plotseling lui en traag wordt en een 
onaangename geur verspreidt. Bijna altijd volgt er dan spoedig regen. 

Evenzo staat er regenachtig en buiig weer voor de deur, wanneer de koeien en  
de rammen gedurig met de koppen tegen elkaar stoten en de schapen en geiten 
onrustig heen en weer lopen. 

 
 
 



- 6 – 
 
Loeien de koeien ’s avonds nog lang in de wei, dan wordt er mooi weer verwacht. 

Laat de haan buitengewoon vaak zijn kukeleku horen en blijven de duiven in  
een onbehagelijke stemming op het dak zitten, dan kan men zeker regen verwachten. 

Wanneer de kippen 's avonds nog laat blijven voedsel zoeken en veel later  
dan gewoonlijk op stok gaan, volgt de volgende dag regen en slecht weer. 

Gaan de kippen schuilen bij een regenbui, dan is de regen niet van lange duur, 
wanneer ze blijven lopen dan zal de regen nog lang aanhouden. 

Eekhoorntjes zijn ook zeer gevoelig voor een aanstaande weersverandering. Zij  
zijn erg bang voor regen, onweer of storm en worden reeds enige tijd voor het 
gevreesde weer onrustig en opgewonden. 

De meeste weervoorspellers vindt men onder de vogels en vooral de trekvogels 
hebben als weerprofeten altijd een grote betekenis gehad. Trekken zij vroeg  
in de herfst naar het zuiden dan voorspelt men een lange en strenge winter.  
Keren zij vroeg in het voorjaar terug, dan hebben we spoedig zacht weer te 
verwachten, dan is de lente in aantocht. En toch gebeurt het nog wel eens dat  
de vroeg aangekomen lenteboden nog door sneeuw en vorst worden overvallen en 
bitter gebrek moeten lijden. Het spreekwoord zegt niet voor niets "Eén zwaluw 
maakt nog geen lente". 

Zwaluwen hebben evenwel van oudsher een goede naam als weervoorspeller gehad.  
Bij een dreigend onweer vliegt de huiszwaluw dicht langs de grond, terwijl  
hij bij bestendig helder weer hoog in de lucht boven de huizen vliegt. 

Helder en droog weer kan men ook verwachten als de houtduiven lustig koeren, 
wanneer de kraaien zich op het veld in grote troepen verenigen. 

Stormachtige nachten zijn op komst, wanneer de uil, vooral de kerkuil, allerlei 
buit in zijn nest verzamelt. Op die manier zorgt hij voor de volgende nachten  
als hij door het slechte weer niet op jacht kan gaan. 

Wanneer ganzen en eenden onder luid gesnater dikwijls duiken en in het water 
rondplassen, voorspelt dit binnen korte tijd regen. 

Toch moet men met het gedrag van de dieren voorzichtig zijn. Veel dieren  
zijn in de paartijd onrustig zodat dit niet altijd op een weersverandering  
hoeft te duiden. Een stukje ervaring en kennis van de dieren gaat hier dan  
ook een woordje meespreken. 

Ook veel insecten kondigen te voren een weersverandering aan. Kort voor regen-
achtig weer en vooral voor onweer, zijn vliegen en muggen erg lastig. Vooral  
de vliegen dringen dan de huizen binnen en zijn dan moeilijk te verdrijven. 

Bijen en wespen zijn voor een onweer onrustig, vliegen niet ver meer uit, maar 
keren na een korte tijd met een halve lading terug. 

Onder de vissen is vooral de grondeling als weervoorspeller bekend. Gewoonlijk 
houdt hij zich op op de bodem van het water, doch voor een onweer komt hij aan  
de oppervlakte en zwemt dan onrustig rond en hapt voortdurend naar lucht. 

Een hele beroemde voorspeller was de boomkikker, die vooral vroeger bij onze 
oosterburen als huisbarometer dienst heeft gedaan. Gewoonlijk werd deze arme 
weerprofeet met wat vliegen in een grote inmaakfles of vissenkom opgesloten,  
die met gaas word afgedekt. De fles of kom werd gedeeltelijk met water gevuld  
en hierin stond een kleine houten ladder, die tot boven in de fles of kom  
reikte. Zat de kikker nu boven op het laddertje en liet hij zijn stem horen,  
dan kregen we regen. Zat de boomkikker onder in de fles of kom dan bleef het  
goed weer. Hij kwaakte echter ook wel bij mooi weer, zodat zijn gekwaak niet 
altijd regen aankondigde. Wel bleek dat hij voor een onweer meer kwaakte dan 
gewoonlijk. 
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Deze laatste weervoorspeller dateert nog uit de tijd dat er nog volop boom- 
kikkers waren. Alleen in het oosten van ons land komt deze kikker nog voor, maar 
is zo zeldzaam dat hij terecht tot de beschermde dieren wordt gerekend. Ook  
in Duitsland gaat de boomkikker in aantal achteruit. 
We zullen het dus zonder deze levende barometer moeten doen en ons verlaten  
op de voorspellingen van het KNMI, die ondanks de perfecte apparatuur er nog  
wel eens naast zit. Misschien had men meer moeten letten op het gesnater van  
de eenden in het water? 

Probeert u dit jaar eens voor u zelf te ontdekken of die oude kentekens 
inderdaad nog opgaan. 
 

E.AARTSE 
 

-------------- 
 

 
 

EEN FRIES MEER IN HET LANGEVELD 

Zaterdag 1 en zondag 2 december waren bijzondere vogeldagen. Zelfs in de 
nieuwsuitzendingen van de NOS werd melding gemaakt van een enorme trek van  
vogels naar het zuiden. 

In de nacht van vrijdag op zaterdag was de vorst ingevallen. Een reactie  
van de vogels op zo'n grote temperatuurdaling was te verwachten. Maar zo'n  
reactie als op 1 en 2 december was enorm. 
Honderden Kramsvogels vlogen over de duinen naar zuidelijker streken. 

Na een nacht met vorst is het mijn gewoonte om even bij het Oosterduinmeer  
te gaan kijken, want dit meer blijft altijd lang ijsvrij. Het dient dus tot  
een van de laatste uitwijkplaatsen voor het waterwild. 
Op zaterdag 1 december was het er dan ook goed vogelen. Aan het begin van het 
meer, op een zandplaatje, zaten tussen de tientallen meeuwen 2 Bergeenden en 
2 Eidereenden, een vrouwelijk en een mannelijk exemplaar. Vooral de Eidereenden 
zijn geen alledaagse vogels op zoet water. Midden op het meer lagen tientallen 
Kuifeenden en een stuk of wat Smienten en Tafeleenden te dobberen. Behalve de  
vele wilde eenden bevolkte een twintigtal Knobbelzwanen de oevers van het meer. 
Als klap op de vuurpijl vloog er 's middags een Velduil uit het aangrenzende 
stukje heide. 

Omdat de vorst aanhield was het niet uitgesloten dat er de volgende dag,  
zondag 2 december, een nog groter aantal watervogels te zien zou zijn. De enkele 
Smienten van de vorige dag waren aangegroeid tot grote koppels. De Wilde Zwanen  
en Ganzen die die dag overal in formaties overtrokken, waren nu ook present.  
Een tijdje zaten er 13 Wilde Zwanen midden op het meer, maar schuw als ze zijn 
vlogen ze al snel weer verder. Zo verging het ook de Grauwe Ganzen die, nog  
maar net geland, de reis naar het zuiden weer voortzetten. 

Het midden van het meer werd in beslag genomen door Smienten, die de hele  
dag daar invielen, Kuifeenden, Tafeleenden, Wilde Eenden, Knobbelzwanen en 
3 ♀♀ Grote Zaagbekken. In de westelijke uitloper van het meer waren 2 ♀♀ 
Brilduikers druk aan het duiken naar voedsel. Bij een poging de 2 brilduikers  
te naderen vloog uit de rietkraag een Waterral en later een Roerdomp op. 

Als je al die vogels op zo'n zonnige dag op dat meer ziet, dan is het net  
alsof je aan de oevers van een Fries meer staat. 
 

J. Bouwmeester 
Medewaarnemers: 
C. Bouwmeester en L. v. Duyn 

 
 
 
 
 
 
 




