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's Nachts riepen de Arenden ook wel eens, maar daar zal dan wel een over- 
vliegende Bosuil de schuldige aan zijn geweest door laag over de horst te  
Vliegen. 
's Nachts waren de Bosuilen veel aan het baltsen vooral bij heldere nachten. 

Een van ons moest 's nachts wakker blijven om de eventuele eierdief te  
kunnen horen die misschien met stijgijzers de horstboom wilde beklimmen. Vaak 
hoorden we de wilde zwijnen rondscharrelen die misschien de prooiresten en 
braakballen opvraten. 

Het is een fantastisch mooi bos waar we waren. Vooral 's ochtends zongen er 
tientallen vogels, zoals de Grote lijster met hun luide zang. Ook Zanglijsters  
en Merels waren te horen. En constant klonk de roep van de Boomklever door het 
150-jarige beukenbos. Deze was wel het talrijkst. Ook waren er veel Grote  
bonte spechten en Kleine bonte spechten en ook het Boomkruipertje liet steeds  
maar zijn "tiet tiet tieteroitiet" horen, net zoals de Geelgors zijn zelfde 
deuntje laat horen van de vroege ochtend tot de late avond. Het fijnste voor-
jaarsteken was voor mij de Tjiftjaf die op 28 maart zijn stem weer onverwachts 
liet horen. Op één dag vier tegelijk. 

Behalve aan vogels was het bos ook erg interessant op botanisch gebied. De 
slanke sleutelbloem met zijn mooie gele trosjes stond er volop in bloei langs  
de moerassen en kleine watertjes. Zelfs de schubwortel kwam daar voor, parasi-
terend op hazelaar en haagbeuk. Deze plant is in Nederland al verdwenen.  
Ook bloeide hier bosgeelster, speenkruid, klein hoefblad, groot hoefblad, 
longkruid, holwortel, vroegeling, akkerereprijs, bosanemoontjes en nog vele 
andere. De bomen, vooral de al uitlopende meidoorn, werden door de Goudvinken van 
hun knoppen beroofd. Ook vlogen er nog grote groepen Vinken en Kepen rond,  
die gezamenlijk de pas geëgde akkers afzochten. Het gebeurde vaak dat de  
Sperwer er tussen dook en achter de Vinken aanjoeg. 
Ook baltsten er Roodhalsfuten in een nabij gelegen vennetje, gelukkig zo dicht  
bij de zeearendenhorst, dat ze daarom als prooi niet in aanmerking kwamen. 

Op een nacht trokken er Wilde zwanen over, hoog boven het bos in grote  
V-formaties, duidelijk zichtbaar tegen de heldere sterrenhemel. Het is 
fantastisch deze vogels met hun luid geroep naar het noorden te horen trekken. Op 
zulke momenten besef je dat de natuur iets ontzettend waardevols is, dat nooit 
mag verdwijnen. 

Willem van Duijn 
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ORCHIDEEEN LANGS DE DUINWEG 
 
Bij controle van de berm aan de Duinweg zijn half  

juni door Dick v.d. Oever 8 (acht!:) orchideeën  

geteld. 

In 1973 werden langs de berm 2 exemplaren van 

de gewone rietorchis (Orchis praetermissa) gevonden.  

Dit aantal is in 1974 verdubbeld. 

Nu komt niet alleen de gewone rietorchis voor  

maar ook de gevlekte rietorchis (Orchis praeter- 

missa var.junialis) 

Met recht een berm die alle bescherming nodig  

heeft. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 




