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Conclusie  
 
Uit het verhaal worden een aantal dingen duidelijk. 
Wanneer een terrein braak blijft liggen, de grond arm is aan voedingsstof- 
fen, niet te droog en wat kalkrijk, dan kan men verwachten dat daar binnen  
enkele jaren orchissen staan. 
Andere voorbeelden van gemakkelijke vestiging van orchissen in deze streek  
zijn b.v. de omgeving van het Oosterduinse meer, een stukje bollengrond  
bij villa "De Veldhorst" in Lisse en een terreintje bij de HoBaHo. Ook de  
opgespoten terreinen langs het Noordzeekanaal tussen Halfweg en Amsterdam  
zijn rijk aan Rietorchissen. 
 

M.Koning 
 

-------------- 
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Siegfried Woldhek over de Koolmees. 
 
"Het is één van de weinige Nederlandse vogels, die een heel repertoire  
aan zang heeft. Het kunnen wel 70 verschillende zangetjes zijn. Dus tie-tie- 
tie en tititieee-tititieee en ga zo maar door. Het mannetje met het groot- 
ste repertoire heeft het grootste territorium, is het meest in trek en  
heeft dus het eerst een vrouwtje. 
Het idee erachter wordt de Beau-geste-hypothese genoemd, naar het ver- 
haal over de militair die de lijken van zijn overleden kameraden tussen  
de katelen van zijn fort propt en op verschillende plekken schoten blijft  
lossen, zodat de vijand denkt dat er nog veel soldaten op het kasteel aan- 
wezig zijn. 
De Koolmees past dezelfde taktiek toe. Het mannetje zingt een bepaald  
zangetje op een tak, verspringt van tak en laat weer een ander zangetje  
horen en verspringt weer. Zo wekt hij de indruk dat er in zijn territorium  
meerdere mannetjes aanwezig zijn en hij kan daardoor een groot gebied  
voor zichzelf houden. De Koolmees past zijn zang ook aan. In een beuken- 
bos zingt hij anders dan in een naaldbos. De deuntjes die minder geabsor- 
beerd worden door beukenbomen, zingt de Koolmees dus in een beukenbos. Dat  
hebben ze onderzocht met luidsprekers die een breed spectrum van geluiden  
uitzonden in een bos. Verderop stond apparatuur om het geluid weer op  
te vangen. Zo ontdekten ze voor welke geluiden het bos een grotere absorb- 
tie heeft. En het bleek te kloppen" 
 

uit: VPRO-gids 21 april 1984 
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Beversporen ontdekt in het oosten van  hot land. 
 
De laatste in het wild levende Bever werd in 1826 gevangen tussen Kampen  
en Hattem. Volkomen onverwachts is in december 1983, dus ruim 150 jaar later,  
in een natuurterrein in het oosten van het land weer een Bever opgedoken. 
Verschillende bomen(vooral Ratelpopulieren) zijn op de voor Bevers karak- 
teristieke wijze doorgeknaagd. Ook zijn uitwerpselen gevonden. Het dier zelf  
werd nog niet gezien. De herkomst van het dier, evenals de (onder)soort is  
nog onduidelijk. Er wordt rekening gehouden met een ontsnapt dierentuinexem- 
plaar of met een Bever, afkomstig uit herintroductie-experimenten in West  
Duitsland.  

uit: Huid en Haar, nrl 1984 
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KLINKERLOOS KRUISWOORDRAADSEL 
 
Zowel in de omschrijvingen als in de in te vullen woorden ontbreken de  
klinkers. Als de omschrijving pltmn (politieman) luidt, dan is het in  
te vullen woord dus gnt (agent). 
 

 
 
HRZNTL 
1.vgl- 6.vgl- 12.prcs- 14.krr- 16.gsndn hngst- 18.klstrlng- 19.vrtg-  
21.srt stf- 22.znggrp- 23.bndn- 25.krn- 27-.grn- 29.bdplts- 30.vglkrr- 
32.vrhdswrknmr- 34.tgnvtr- 35.gzng- 36.vdsl- 38.nttg- 39.ps- 40.kldng- 
stk- 41.srt kffr- 43.ngwssn- 45.vgl- 46.tssn lndn- 47.rkgr- 49.mk mkn-  
51.klfgls- 54.stkvgl- 56 prds- 57.lchtvrpltsng- 59.kldngstk- 60.drnkj-  
61.vrcht vn n rs- 63.vrcht- 65.gng ndr d grnd- 67.sln- 68.grp drn- 
69.hngr- 71.rd- 72.kldngstk- 73.trts- 74.nbgzm- 76.kstm- 78.bdrvn- 
79.nchtvgl- 81.hndlr- 83.vgl- 84.vgl- 
 
 
Zie voor de omschrijvingen VRTKL op de volgende bladzijde. 
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VRTKL 
2.vs- 3.knn- 4.hs- 5.nt hg- 7.dksl- 8.nt dchtb- 9.schrfln- 10.wtrvlkt- 
11.vgl- 13.plggl- 15.vgl- 17.b ngl- 19 vldvrcht- 20.drng- 22.brp- 24.  
psttj- 26.strrnbld- 28.dl vn n schp- 29.hsdr- 31.drntn- 33.tstnd- 34.nr  
bndn- 37.fpkkn- 39.stk mblr- 41.vrblfsl- 42.srt stf- 43.schnd- 44.brw- 
48.vgl- 50 vrbld- 52.grn srt- 53.vgl- 55.rp- 57.hspl- 58.tlwrd- 60.lrrs- 
62.dl vn d vt- 63.hshdhlp- 64.vrvlnd- 66.kr- 68.std n pln- 70.stl- 73.  
vs-775,41 vn n bm- 77.wstndr- 79.grnfv1- 80.brd drnhd- 81.srvsgd- 82.  
dl vn d hls. 
 
Dit waren de omschrijvingen. Wij wensen u STRKT!! 
 

-------------- 
 
We zijn u nog de oplossing schuldig van de vorige puzzel. Deze was knap  
lastig. Bij de juiste oplossing bleven er 10 letters over, die tesamen  
het woord KRAMSVOGEL vormden. Er stond bij mijn weten één drukfout in  
de puzzel, n.l. BIUzerd inplaats van BUIzerd. 
 
Deze puzzelpagina werd weer verzorgd door Jan Piet Heemskerk. 
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PATRIJZENFOKKERIJ GESTART 
 
De sterke achteruitgang van de Patrijs heeft intussen geleid tot een  
ontwikkeling die al gevreesd werd: het fokken van Patrijzen. 
Uit de pers werd vernomen dat in de buurt van Deventer een grote fokke- 
rij is opgezet, waar uiteindelijk 50.000 stuks patrijzen per jaar ge- 
produceerd zullen worden. Een deel zal rechtstreeks naar restaurants gaan,  
wat natuurlijk niet erger is dan andere vormen van vleesproduktie.  
Het is echter ook de bedoeling patrijzen te gaan leveren aan jagers, die  
ze in hun inmiddels patrijsloze jachtterreinen zullen uitzetten. Op die  
wijze dreigt er voor de Patrijs eenzelfde ontwikkeling op gang te komen  
als de Fazant allang heeft doorgemaakt: een ontwikkeling tot een soort  
pluimvee, gefokt ten behoeve van jagerslol. Dit zal er toe leiden, dat de  
door natuurlijke selectie gevormde genetische eigenschappen van de wilde  
Patrijzen aangetast worden door vermenging met door de fokker geselecteerd  
genetisch materiaal. Van natuurlijke Patrijzen zal al snel geen sprake meer  
zijn. 
De belangrijkste oorzaak van de achteruitgang van de Patrijs is de vernie- 
tiging van zijn biotoop door de moderne landbouw. Zolang dat niet verandert,  
heeft uitzetten geen enkele zin als het er om gaat de patrijzenstand te  
verbeteren. Ongetwijfeld zullen de betrokkenen niet schromen dit alles als 
"natuurbehoud" te verkopen. Het gaat echter om niets anders dan om fauna- 
vervalsing ten behoeve van de jacht. 
 

uit : ARGUS, februari 1984 
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