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Van DE LEVENDE NATUUR tot NATUURBEHOUD 
 
Onlangs verscheen in "Natuurbehoud", het blad van de Vereniging tot behoud van 
Natuurmonumenten in Nederland een artikel, waarin in vogelvlucht de ontwikkeling  
van de openlucht-recreatie wordt geschetst en ook suggesties werden gedaan om de 
huidige en toekomstige druk op ons landschapsschoon te verminderen. 
Biologen als Heimans en Thijsse wekten rond 1900 de mensen op, het wonder der  
natuur zelf te gaan ontdekken. Duizenden volgden dat advies op en zwermden uit  
over de mooiste plekjes van Nederland. Ze stuurden planten en fossielen naar de 
beide veldbiologen, die over de belangwekkende vondsten bericht deden in hun tijd- 
schrift "De Levende Natuur". Maar de even liefdevol als argeloos gegeven raad er op 
uit te trekken, leidt nu herhaaldelijk tot nauwelijks in te dammen volksverhui- 
zingen en zelfs in de meest geïsoleerd liggende natuurgebieden blijken planten  
te worden vertrapt en dieren te worden verstoord. Is het niet door een lawaaie- 
rige MAVO-klas, dan is het wel door een plantenfanaat. 
 
Volgens de prognoses voor 1990 zullen er in Nederland bijvoorbeeld zo'n 200.000 
caravans in Nederland bijkomen, terwij1 het aantal grote pleziervaartuigen zal 
verdubbelen tot 250.000 stuks. De boodschap van deze tijd luidt dan ook tegen- 
gesteld aan die van Heimans en Thijsse: uit oogpunt van natuurbescherming mo- 
gen we blij zijn dat er nog mensen zijn die ook op de mooiste zondag van het  
jaar, genoegen nemen met een plekje achter de geraniums of een dutje op de bank. 
 
Heimans stond in 1900 aan de wieg van de massarecreatie, de schrijver van het arti- 
kel in "Natuurbehoud" heeft het gevoel aan het graf van Mooi Nederland te staan.  
In de naam van beide tijdschriften -"De Levende Natuur" en "Natuurbehoud" –  
wordt een ontwikkeling voorspiegelt van onbedreigd naar bedreigd natuurschoon. 
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IN HET LAND VAN HELLAS 
 
In september maakten wij een reis door Griekenland met de bedoeling wat nader  
kennis te maken met de natuur en de cultuur van dat land. Na een treinreis van  
meer dan 52 uur, die erg goed beviel, kwamen we in Athene aan, een stad die met zijn 
oppervlakte en inwonersaantal (ruim 2 miljoen) te vergelijken is met de grootste 
West-Europese steden. De nieuwe wijken van de stad zijn zo mogelijk nog saaier dan  
de Bijlmermeer, maar de talrijke bezienswaardigheden op oudheidkundig gebied en 
de vele musea vergoeden veel. 
Als een eiland van klassieke rust rijst de grootste bezienswaardigheid boven de  
stad uit de Akropolis, een rots met restanten van een imposant tempelcomplex,  
gewijd aan de godin van Athene, meer dan 2300 jaar oud. Rondom deze rots waren de 
eerste vogels te zien behalve de gewonere soorten als Huismus, Turkse Tortel,  
Merel en Koolmees, vloog er ook een groepje luid fluitende Alpengierzwaluwen  
rond het tempelcomplex. 
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Na twee dagen vol verkeerslawaai verlang  
je naar wat rust en wat groen om je heen. 
Vanuit de haven van Athene, Piraeus, werd 
de boot genomen naar lesbos, één van de 
Anatolische eilanden, op nog geen 15 km. 
van de Turkse kust.  
Opvallend was het geringe aantal vogels  
dat op zee te zien was. Slechts een  
groepje zilvermeeuwen begeleidde de  
boot op de eerste kilometers. 
Het eiland Lesbos is naar Griekse be- 
grippen één van de rijkste aan bossen en 
ander natuurschoon. Er zijn uitgebreide 
olijfboomgaarden, afgewisseld door dennen- 
bossen, kale rotsen, akkers met tomaten, 
meloenen en granaatappels. Deze akkers wa- 
ren vooral het domein van de Kuifleeuwe- 
rik, Tapuit, Turkse Tortel en Gele Kwik- 
staart. Deze laatste was bijzonder talrijk 
en was regelmatig op trek te zien. Ook 
fourageerden er enkele Hoppen. 
De olijfboomgaarden waren niet bijzonder 
vogelrijk, wel was hier de Grauwe vlie- 
genvanger een zeer algemene verschijning 
en werden Vink, Boomkruiper en Pimpelmees 
veel gezien. 

 

 

Tijdens een langere tocht per auto over het eiland bleek pas goed hoe droog het 
overal was; buiten enkele bloeiende distels (met Putters) waren alle kruiden en 
grassen vrijwel afgestorven. Het doel van deze tocht was een gebied, dat er op  
de kaart uitzag als een polder met veel sloten. Water in zo'n kurkdroog land be- 
tekent immers een grote kans op veel vogels. Bij aankomst bleek het echter een  
zoute kwelder met zoutpannen te zijn. Langs de kreken liep een tiental Blauwe 
Reigers en er fourageerden enkele tureluurs. Hier was ook een vrij sterke trek  
te zien met veel Boeren- en Oeverzwaluwen. In een troepje Boerenzwaluwen vloog  
een volkomen wit exemplaar mee, een merkwaardig gezicht! In eerste instantie  
denk je aan een witte Grasparkiet. In de stroom trekkers vlogen voorts o.a. een 
Ooievaar, Sperwer en Torenvalk mee. 
Langs een rotsachtig gedeelte van de kust zat een groep van ca dertig Zwartkop- 
meeuwen te rusten. Ze deden hun naam geen eer aan; de meesten waren al in volledig 
winterkleed (en dus "witkopmeeuwen"), enkelen hadden nog "schimmelkoppen. 
Het resterende deel van ons verblijf op het eiland leverde nog enkele verrassingen 
op: veel Grauwe Klauwieren, een Steenuil, Blonde Tapuiten en een Rouwmees. 
 
Tijdens het tweede deel van de reis werd het binnenland van Griekenland bezocht. 
Vanuit Athene, waar een auto werd gehuurd, reden we naar het noord-westen, de ber- 
gen in. Gedurende het eerste deel van de reis was het landschap bepaald niet  
fraai te noemen. Walmende fabrieken, kale rotsen, drukke wegen en een onvoorstel- 
bare rotzooi langs de weg: van afgedankte huisraad tot dode honden. Hier wacht  
nog een gigantische taak voor het IVN! 
Na zo'n 30 kilometer werd het landschap wat vriendelijker: heuvels met dennen- 
bossen en verspreid staande zomerhuisjes van de wat rijkere Grieken uit Athene.  
De begroeiing bestaat hier voornamelijk uit de Aleppo-den, de leverancier van de 
hars, die gebruikt wordt bij de bereiding van de bekende Hetzina-wijn. In dit  
bos zagen we twee aardige bloemsoorten, n.l. wilde Cyclamen die een miniatuur- 
uitgave was van onze kamerplant en op de open plekken groeide Colchicum of 
Herfststijloos, bij ons ook wel bekend om de eigenschap dat de het in de 
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huiskamer tot bloei komt, zonder dat er water of aarde aan te pas komt. Voorts 
groeiden in het bos Boomheide, Jeneverbessen en Steeneiken, met leerachtige steke-
lige bladeren die sterk aan hulst doen denken. (vandaar de latijnse naam 
Quercus ilex). Het bos was het domein van de Kleine Zwartkop, herkenbaar aan  
de steenrode oogring en de luide ratelende alarmroep. 
Na twee dagen bereikten we het bergland van de Parnassos, een tot 2500 m hoog 
gebergte, waar we enkele bergtochten maakten. Volgens onze informatie zouden hier 
maar liefst vier soorten gieren voorkomen, maar veel hoop was er niet, omdat een 
groot deel van de bergen in wolken was gehuld. De meest opvallende soort was  
hier wel de Rotsklever (zie de illustratie hier-  
naast), een soort nauw verwant aan onze Boom- 
klever. Roofvogels waren vrij talrijk, het me- 
rendeel was slechts helaas op grote afstand te 
zien, zodat niet met zekerheid kon worden vast-  
gesteld tot welke soort ze behoorden. Gedurende 
langere tijd konden we een onvolwassen aasgier 
gadeslaan. De vogel zeilde met grote snelheid 
door een dal, zonder ook maar één moment de 
vleugels te bewegen. Er werden twee roofvogels 
gezien, die naar alle waarschijnlijkheid Havik- 
arenden waren. De verschillende tochten leverden 
ons toch nog twee "nieuwe" soorten op: de Grijze 
Gors en de Cirlgors. 
De rivieren waren vrijwel alle volkomen droog 
gevallen. Bij een rivier die nog wat water be-  

 

 

vatte, was de Grote Gele Kwikstaart present, terwij1 in de met riet en wilgenstru- 
weel begroeide oevers enkele Cetti'e zangers en twee IJsvogels zaten. Op de ho- 
gere plaatsen van de rivierbedding waren mooie voorbeelden te zien van rivier-
bossen. Terwijl de boomgroei in het omringende landschap beperkt bleef tot enkele 
doornige struiken, groeiden in de bedding massa's kiemplantjes van de Oosterse 
Plataan en op de wat hogere delen waarschijnlijk eeuwenoude, meer dan anderhalve 
meter dikke exemplaren van deze soort. De Oosterse Plataan was wel in elk dorp-  
je te zien, waar ze de terrasjes van het dorp aangenaam beschaduwden. 
 
Het doel van onze laatste tocht was Tinos, één van de Cycladen. Deze eilanden- 
groep bestaat uit meer dan 200 grotere en kleinere eilanden, die voor het grootste 
deel uit droge, kale rotsen bestaan. De dorpjes zijn echter zeer schilderachtig; 
minstens twee keer per jaar worden de huisjes en de talrijk aanwezige kerkjes  
gewit. Tijdens de overtocht waren nu op zee veel pijlstormvogels gezien, waarbij  
in ieder geval de Noordse Pijlstormvogel duidelijk te herkennen was. De Witte 
Pelikaan die wij boven het haventje zagen vliegen, was een tam exemplaar, zoals 
later bleek. Twee van deze vogels hadden de gewoonte ontwikkeld om 's morgens  
in alle vroegte door de dorpsstraat naar de visboer te wandelen, waar hun por- 
tie vis al klaar stond. 
 
De dagelijkse ontmoeting langs het strand met een onafscheidelijk, zeer ver-
trouwelijk tweetal, bestaand uit een Drieteenstrandloper en een Kleine Strand- 
loper, vormden een dankbaar object voor een beginnend amateur-fotograaf.  
Het zou te ver voeren, de ontmoetingen met alle vogels van het eiland te be- 
schrijven. U most zelf maar eens gaan kijken, maar dan wel in het voorjaar,  
wanneer de vegetatie (met ruim 6.000 inheemse soorten) uitbundig groeit  
en bloeit. 
 
      
       Dick Hoek 
 




