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Dt Y-5VOGEL 

~t Is even maar dat hij langs 't water scheert, 
een blauw gerucht gekomen en verdwenen, 
een vluchtig denkbeeld voor den geest verschenen 
en in 't vergeetne weergekeerd. 

Nu wacht ik aan den vijver of wellicht 
zijn vlugge wiek aanstrijkt ten tweeden male, 
en 'k houd als met gefluisterd ademhalen 
den blik op 't watervlak gericht. 

Maar wat eens als genade of godenwenk 
dèn mensch toèvalt licht als een vleugelveder 
keert op het wachtend ongeduld niet weder: 
voor eens gegeven is elk Godsgeschenk. 

J.D.Bierens de Haan 
(Perspektieven) 
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·WOENSDAG 9 JANUARI 197 4 

W A D D E N Z E E 

Lezing van Jan van de Kam, te houden (n.b. op negen niet op 
tien januari zoals eerde~ aangekondigd) in zaal Parkzicht, 
St.Anthonieweg 5 te Epe. 
Te bereiken~ Hoofdstraat, bij RABO-bank Pr.Julianalaan inslaan, 
rechtdoor lopen, schuin tegenover het Groene Kruis. 
Zie ook kaartje op blz. 44 
Zie ook het .inleidend artikel op blz. 41 . 
To·egarig 'v~.or. leden gratis, niet-leden f '1, --. 

~ ' r ... 
DONDER~A~ 21.FÈBRUARI 1974 

E C 0 L 0 G I E 

Lezing van drs. J .Maak o.ver de verhouding tussen het levend 
organisme en zijn omgeving. 

·DINSDAG 19 MAAR'l! . 197 4 

V L I N D E R S 

Lezing met dia's door dhr J.Dost. 

DINSDAG 23 APRIL 1974 

HYDROBIOLOGISCH 
onderzoek in de Hierdense beek. 

door dhr Higler. 

Wanneer U MOEILIJKHEDEN MET VERVOER hebt, belt U dan dhr Waanders 
(q5782- 1907), dan zal hij proberen een oplossing te vinden. 
Uw medeleden zullen U altijd graag willen helpen. 



......__ 
De autoloze zondag biedt wellicht velen gelegenheid om dichtbij 
huis allerlei leuke en mooie dingen· te gaan zoeken. lvij hebben 
dan ook gemeend enige 1r/INTEREXCURSIES te organiseren. 
Neem deel aan deze excursies, U steekt er bovendien altijd wat 
op; wat de een niet weet, weet de ànder en in de K.N.N.V. is het 
traditie elkaar zoveel mogelijk kennis over te dragen, ·dat gaat 
zo vanzelf. 
Uw kennissen zijn ook van harte we~kom. 

ZONDAG 13 JANUARI 1974 

WANDELING richting Koerberg en Kamperklippen. 

Beginpunt: bushalte De Koerberg, Heerde. U dient de bus te nemen 
uit 
Vaassen •• 
Epe .... 
Heerde •• 
Wapenveld 

• . 
• . 

• • 
• • . 

. .13.11 . 13.23 
• 13.30 
• 13.30 

ZONDAG 27 JANUARI 1974 

terug in Vaassen • 
terug in Epe • • • 
terug in Heerde • 
terug in Wapenveld 

WANDELING in de bossen. 

• • • • 16.25 
• • • • 16.15 
• . • • 16.08 
• . 16.07 

Beginpunt Caf~-restaurant Dennenheuvel, Heerderweg 27, Epe. 
Vertrektijden uit Vaassen en Epe als-13.1.74, 
uit Wapenveld 13.00, 
uit Heerde 13.08 
Terug zelfde tijden als 13.1.74, maar U moogt natuurlijk ook 
eerst nog een kopje koffie in Dennenheuvel drinken. 

ZONDAG 10 FEBRUARI 1974 

WANDELING in de omgeving v~n Wapenveld. 

Beginpunt: bushalte Van Winsum in Wapenveld, vertrek na aankomst 
van de bus die 13.11 uit Vaassen vertrekt. 
We gaan de Molenweg af en het is niet uitgesloten, dat we een 
bezoek brengen aan de zandgroeve van Keyl. 
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De belangstelling voor natuurgebie~en en voor de bescherming 
daarvan is de laàtstè jaren ook buiten de kringen van de gere
nommeerde natuurliefhebbers ~terk toegenomen. De ltladdenzee is 
daarbij een van de gebieden die bijzondere aandacht kre~en; 
heel terecht want dii is o~getwijfeld ons grootste en meest ge-

varieerde na tuui·gebieà.. · . . . . . 
Het zijn echter voàral. ailer],ei bedre.igingen van deze Wadden
zee, en de pogingen van ~a~uurQèechermers om die te voorkomen, 
die de aandacht vari een groot publiek hebben gevraagd voor de 
Waddenzee. En nog steeds zijn allerlei bedreigingen ervan actu
eel, want ondanks- de grote en nog steeds groeiende waardering 
heeftdit grote natuurreservaat. n.og steeds geen officiële status 
als zodanig, met ~1~ gevoii dat steeds weer allerlei onheilbreng
ende plannen worden· g~lan~e~r~ ~oor de talloze instanties die 
iets met het beheer. van d~ t u;i. tgestrekte gebied· te maken hebben. 
Tegen dergelijke drei5ende plannen moeten de natuûrbeschermings-

__ instanties (waaronder de Landelijke Vereniging tot Behoud van 
de Waddenzee) steeds ,,mer krachtig stelling nemen. 
Zij kunnen dat alleen maar met succes doen als ze gesteund wor
den door een grote achterban, die weet wat de Waddenzee waard 
is. 
En juist om iedereen, ook in Jw.t "binnenland" voldoende waarde
ring en enthousiasme bij te brengen houden wij de lezing en voor
dracht over de Waddenzee. 
De natuurfotograaf, cineast en schrijver Jan van de Kam (die 
over dè Waddenzee ook een boek schreef, Op de grens· van land en 
zee) geeft op deze avond voor de pauze aan de hand van· een reeks 
kleurendia's een indruk van de Waddenzee en zijn bewoners· en 
wijst daarbij op de wisselwerking tussen water en wind~ planten 
en dieren. Ook aan de vele bedreigingen van de Waddenzee wordt 
aandacht besteed. 

Vervolg blz · 44. · 
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excursiea, lezingen ••••••••••• 
Na tuUrklanken • • • 
Na tuurpaden • • • • • • • • • •. • 
Na tuurgids jes • • • • • • • • • 
Rapport Vossenbroek • . • • • • • .-.. • 
:ffonoraria "Tussen heuvels en rievieren" • 
Contributie Gelderse milieuraad • • • 

Algemene kosten 
Portii telefoon, papier 
Advertenties 
Bibliotheek •••• 
Diversen 

Batig saldo 
llt • • • . . 

. . .• . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . 

LASTEN BATEN 
gulden gulden 

80 
1339 2073 

625 75 
375 
100 200 

75 
900 500 

950 
190 

250 
40 
75 
50 

_____2 
f 3953 f 3953 

---- ::a:=== 
Bij deze begroting is uitgegaan van een contributie van f 15,-
per jaar, huisgenootleden f 6,-- per jaar •. 

. . . 
HET BESTUUR is thans als volgt samengesteld: 

Dhr.ing.J.van Zellem, Dellendwarsweg 5, Epe, voorzitter 
Dhr. H.Waanders, De Fagenberg 25, Heerde, secretaris 
Dhr. H.L.Menke, Klaverkamp 168, Epe, tweede secretaris 
Dhr. H.J.van Woerden, Schotakker 29, Epe, penningmeester 
Mevr. E.Koopmans-Grommé, Bongerdplein 1, Epe 
Dhr. W.van Soest, Fazantstraat 8, Wapenveld 
Dhr. W.Tol, Bonenburgerlaan 3, Heerde 
Dhr. A.Roskam, Emmalaan 32, Heerde 
Mevr. M.Vonk, Aartjesakker 12, Epe 
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Zijn we de storm en de gevolgen daarvan al vergeten? 
Neen, dat geloof ik niet. Zijn we en bli,jven we actief om de ge
volgen op te vangen, nieuwe plannen te maken - in het groot 
en in het klein - voor aanplantingen volgens moderne inzichten? 
Dat hopen we van harte en wij kijken overal rond of en wat er 
al zo gebeurt. Een prachtige ceder was gesneuveld, in de tuin 
van Rozenhof, Heerderweg hoek Dellenweg, Epe. Al heel gauw 
stond er een nieuw piepjong ding; helaas, hij heeft het niet 
kunnen redden en ging dood. Een prachtige balsempopulier tegen
over het postkantoor Epe ging ~n de storm voor de vlakte, maar 
onze ijverige plantoenendienst heeft er al weer een nieuwe ge
plant. Hulde voor deze activiteit én veel dank, vooral namens 
kleinkinderen en achterkleinkinderen~ die hopeiijk in een vro~ 
lijke groene wereld zullen kunnen leven. 

Daarom plaatsen wij ook niet zonder genoegen een artikel over 
de trompetboom, moet U vooral lezen en •••• er staat er een in 
de tuin van de Eper Spaarbank (Emmastraat) en van de Rabo Bank, 
Hoofdstraat Epe. Hebben trompetbomen iets te mak:en met banken, 
of banken met trompetbomen? Die bij de Rabo Bank is een mooi, 
jong, gaaf exemplaar, die bij de Spaarbank is ouder, draagt 
vrucht, maar is in de top lelijk geschonden; erg jammer, het 
kunnen zulke mooie, originele, imposante bomen worden. Weet U 
er nog meer te staan, mooie bomen, stuur dan toch vooral een 
briefkaartje aan de redactie. We zouden zo graag een leuk boek
je willen maken over mooie bomen in en rond Epe/Heerde, met 
plattegronden en beschrijvingen, en vragen daartoe wel Uw aller 
l:ltllp en medewerk:in.g. 

En we· zoudeJ?. ook zo graag zien, dat in de kaal gewaaide of kaal 
gestormde bossen ook ruimte werd open gehouden om op die plekken 
sólitair, met de nodige ruimte er omheen, mooie en bijzondere 

. bomen te planten. We proberen zov.eel mogelijk na tuurmonumenten 
te sparen en soms lukt ~at ook wel, miar er worden overal stukken 
vernietigd, overal worden stukjes afgeknabbeld, kleine stukjes, . . 

vervolg blz 55 
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· · Vervolg van blz 41 ·Waddenzee 

Na de pauze volgen twee kleurepfilms. "Waddenzee" geeft een ver
slag van een voettocht over het wad naar Schiermonnikoog, over 
de moeilijkheden en aangename kanten é'rvan. De tweede film, 
"Waddenzee-Vogelland" geeft een indruk van het rijke en gevarieer-

. de vogelleven; verklaart waarom dit gebied zo in trek is bij de 
vogels en.Îaat zien hoe deze dieren hun leven bij dit wisselend 
landschap aanpassen. 
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OO~ID[nJ[J{J~~ 
Met enige moeite hadden we :!:let prehistor.isJhe graf in het dal van 
Du Statte Ruisseau kunnen vinden. De zon koesterde ons al geruime 
tijd, ~toen we die eerste dag van onze tocht naar de Ardennen door 
onbekende streken doolden. La'ngs het warme grindpad was onze groep 
wat uiteen gevallen, pratend en kijkend naar alles wat de natuur 
Ons in oktober nog te bieden had. Dwars door het met varens be-

·dekte bos, over een ongebaand pad vonden we tenslotte de "dolmen", 
een grafsteen, die op de geografische kaart stond aangegeven. 
Merkwaardig, dat deze steen, neergelegd .door voorhistorische 
stammen, zo anders dan onze hunnebedclen, zo betrekkelijk dicht 
bij huis te: vinden is 

We praatten nog wat na, terwijl we ons weer op weg begaven langs 
het prachtige voetpad, cla t van Maastricht tot Marseille .is aange
geven en dat in België door v?erkelijk magnifieke streken voert. 
Plotseling werd onze aandacht getrokken door een hard geluid, 
kon je in deze omgeving langs dit natuurpad net als in Heerde 
ook al een bromfiets-crossbaan verwachten? Maar aan de rand van 
het weitje waar we naar toe liepen zagen we niets van die aard 
eti het duurde even voor we op ongevee~ tweehonderd meter afstand 
boven de bossen een geweldige vlucht vogels ontdekten .. "Des 
grues" zeiden een paar Belg5.sche ivandelaars, die ook op het ge
luid waren afgakomene En inderdaad vlogen daarginds op circa 
honderd meter hoogte boven de heuvels bijna tweehonderd kraanvo
gels (megalornis grus 1) in het rond, luid klapperend. Ze draai
den rond en rond, sommigen dwaalden weg van de groep in V-for-
ma tfe·, maar kwamen dan weer terug in de wolk van vogels. Na 
ongeveer vijf minuten bleek zich een formatie te vormen, waar 
ie.dere vogel aan mee deed, het la\vaai verstomde. Maar na vijf- • 
tig meter vliegen werd de slagorde verstoord, de beesten begon
nen weer te schreeuwen, de cylindervormige wolk vogels draaide 
weer rond. 

" ,.....~.··~î ,...,.. 

~~~~ 
t:f!Fi~? \.~)5_ 
~~g(cf: I.:X.:;>~ COU DV 1:...1 \..... 



Nog eens mislukte de vorming v~n de formatie, ~aar de derde keer 
vormde zich een hele grote V met allerlei dwarsverbindingen, als 
een hele grote vogel, ~en fantastisch gezicht. De vogels kozen 
richting zuid en geluidloos vloog de formatie over ~ns heen. 
Wij hadden bijna ademloos langs de rand van het weitje het gehe
le gebeuren kunnen waarnemen. 
Reeds eerder hadden we 's morgens een kleine groep kraanvogels 
op grote .afstand kunnen waarnemen. De grote groep was vermoedelijk 
aan het fourageren geweest op een van de hoge weiden aan de rand 
van de Hautes Fagnes, een uitgesproken natuur- en stiltegebied. 
Niet alleen deze kraanvogels maakten onze eerste wandeling tot 
een uniek gebeuren. We vraren vroeg in de morgen, vlak achter onze 
Auberge, de schilderachtige Zeven Weitjes nog niet afgedaald, de 
kinderen vooruit gehold om rijpe hazelnoten te rapen, of we had
den in het eiken-haagbeukenbos nabij een bronnetje van de Ruis
deau du Dison een groot veld goudveil gevonden, zo'n hoeveelheid 
d~t onze vondsten in Gortel tot nietige bijzonderheden verbleek
ten. 
We hadden na een glibberige steile afdaling heerlijk in het zon
netje op de Roehes de Eilissé kunnen rusten, daar zagen we een 
ruigpootbuizerd en een havik, beiden op zoek naar prooi. Daar 
hadden we ook onze getrouwen, die maar een deel van de tocht 
konden meemaken, kunnen toeroepen, terwijl zij beneden in het 
dal op ons wachtten. Bij de beek vonden we elkaar weer en na de 
gezamelijke maaltijd zetten we de tocht voort door een dalletje 
zo woest, als je de vorige dag in Holland niet voor had kunnen 
stellen. Wel stelde het watervalletje, genaamd Cascade des Nutons 
niet veel voor, maar dat zou later in de week langs de Hogne wel 
weer woTden goedgemaakt. 

·Ik hoef U niet te värtellen, dat de jachtschotel, spécialité de 
· l~ maison, die avond wel bijzonder lekker gesmaakt heeft. 

D.Koopmana 

okt. '73 
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TE MEI HADDIC EEN BLOEMKEN 

Te Mei haddie een bloemken 
In mijn hertjen vercoren, 
Dat is mi desen eauden winter 
Afghevroren. 

Dat bloemken licht verborghen 
Onder den couden snee: 
Salie van U scheiden, goet lief, 
Dat doet mi v.re,e. 

Sal ie van U scheiden, goet lief, 
Dat val,t mi s-yraer~ 

So settic al mijn hopen ende troost 
Int nieuwe jaer. 

Dat nieuwe jaer dat cornet 
Net vrouden an. 
Ie hope dat si mijn boelken 
Noch W8l wörden sal. 

Onbekend diclj_ter 

--·------..........._. __ 
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Hel grooL 
gedderd \Jilj c 

In Natuurklanken van 1.3.73 en van 15.10.73 gaven wij op 
blz 22/23 en'33/34 twee aaneensluitende artikelen over Kool
witjes. 
Deze serie wordt besloten met· onderstaand verhaal over het 
Groot geaderd witje. 

We mogen werkelijk van geluk spreken als we deze vlinder eens 
een keer ontmoeten. De biotoo~ is ook anders dan van de vorige 
drie soorten. 
We zullen hem eerder in bosachtige streken moeten zoeken. Het 
is ook niet een echt Koolwitje, waarover wij in twee voorgaande 
artikelen schreven. 

De drie reeds beschreven soorten Koolwitjes behoren tot het 
geslacht Pieris en het.Groot geaderd witje tot hèt geslacht 
Aporia. Op de verschillen zullen we hier niet verder ingaan. 

De mmoie grote witte vlinder kenme~kt zich doordat hij zowel 
aan de boven- als aan de onderzijde geaderd is. St{ppen ontbre
ken. 
De vliegtijd strekt zich uit van half mei tot en met juli. 
De eieren worden gelegd in een hoopje op de bovenzijde van het 
blad van slee- of meidoorn. De jonge rupsjes verblijven eerst 
in een spinsel, over\vinteren klein· en in het volgend voo-rjaar 
als de jonge blaadjes weer aan de struiken verschijnen, groeien 
deze door tot ze volwassen zijn, waarna de verpopping plaats 
vindt. 

De harige rupsen - in tegenstelling tot die van Koolwitjes 
zijn bruin en grijs gekleurd met zwarte rug- èn zijlijnen. 
De vlinder komt vrijwel uitsluitend voor in het noorden, 
oosten en zuiden van ons lQnd. 

W.Obrd, Deventer. 



Uit het dagboek van een amateur. 

13 januari 1973 Opvallend veel Zwarte mezen op de pinda's deze 
laatste weken. Op de Hoge Weerd groenlingen, zie je bij ons 
in 't bos niet. Vlaamse gaai vliegt tègen verticaal hangende 
pindaslinger op en sjort, al fladderend als een paradijsvogel 
èr een.pinda af. Op de grond geland valt een collega'hem aan; 
hij laat cle pinda uit zijn snavel vallen en zijn collega 
vliegt ermee weg. 

15 januari 1965 Primula bloeit in achtertuin. 
17 janua.ri 1970 Al 8 weken "-vrinter", vorst. Op de voertafel nu 

ook 2 kepen. 
1.7 januari 1973 Steeds vier Vlaamse gaaien op de voertaTel; lijkt 

meer en frequenter dan andere jaren. 
Zou het door de storm verminderde bosbestand.dàärmee te maken 
hebben? Een Vlaamse gaai presteert het ook aan een pindaslinger 
te gaan hangen. 

18 januari 1970 Goudhaantj~, Staartmees, 'Keep, Kuifmees ,Boomkle
ver in de tuin. 

22 januari In z~chte winters komen er nu al kieviten en hoor je 
de zanglijster. Reigers (en Aalscholvers) bouwen aan hun 
nes ten. · 

24 januari 1973 Dag van mijn leven: 5 Haakbekken (2 poppen, 3 
mannetjes) aan de drinkbak. Ongeveer zo groot als een Krams
vogel, althans veel groter dan een vink. 
De tekening op de kop van de vrouwtjes doet bij eerste oogop
slag een ogenblik aan papegaaiduikers denken • .De gekruiste 
snavels waren duidelijk te zien. Gedroegen zich tam maar vlo
gen vreg toen koolmezen in alarmt~es tand wegvlogen. 
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25 januari Goudhaantje is druk doende op en in Fijnspar, Wanneer 
hij van een tak wegvliegt om· naar éen.volgende te gaan staat 
hij eerst in de iudht te fladderen, heel .snel gaan de vleugels 
op en neer, één of .anderhalve seconde, net als een paradijsvo
gel, v66r hij op de volgende; tak zijn keuze aan het werk gaat. 
Goudhaantjes komen nimmer op de voertafel en lijden blijkb~ar 
nimmer gebrek. 

27 januari Het is nu weer wat boven hul graden en de Koolmézen.be.._. 
ginnen direct al t~. zingen en verliefd .te worden "oök; twee zijn
al tegen elkaar aan het coquetteren; ·z~ laten de··vle]J.gels breed-
uit hangen en dan !llaar tegen ~lkaar opscheppen. · .... 

3 februari Het lijkt wel .. of de Zwarte mees remklappen heeft. Hij 
komt met een noodgang ophet korfje pinda's aanvliegen, staat 
een fractie van een seconde .doodstil in de lucht, en strijkt 
dan op de pinda's neer. 

6 februari Hazelaar blo.eit, Sneeuwklokjes en Winteracenieten 
bloeien. 

13 februari 1973 Renderklippen·. Op1 het vriespunt. ZW-storm wind
kracht 8. Vannacht is er een fijne jachtsneeu1-r gevallen. Vanuit 
een klein struikje in de open hei vliegt een Groene specht"op. 
Later zagen we herri weer vanuit de open, kaJ,e. vlakte wegvliegen 
naar de bosrand; vrat doe.t hij hier in d.it open terrein, wa·t 

14 

20 

24 

vindt hij hier? 
februari 1973 Troep van een stuk of 8 sijsjes aan de drinkbak. 
Zeer beweeglijk, waren zo weer weg.· 
Vrouwtjes Goudvink op de voerplaats. Hele zomer niet gezien 
nadat manlief in het voorjaar in liefdeid~ift ~ioh tegen een 
ruit had doodgevlogen. Ze pikt aan de he'ideplanten; wat doet 
ze daar; zonder kijker niet te zien~ 
februari bloeiende spaanse irissen in het wild, reigers en 
ooievaars, suikerriet, droogschuren voor tabak. Ja dat was· 
in 1 971 in Te touan (J11arokko) • . . 
februari 1973 Excursie K1lliV vogels IJsselmeerpolders. Het be
gon meteen al goed. NamJelijks op 'de dijk of het, ongewapende · 
oog van Jan van Soest Jr ontwaart· een Röerdomp en vlak daarbij 
de eerste Grutto's!! Even verder huppelt een haas doör.de wèiden. 
Alles nog wit van de snee)J.w, er staat een vinnige, ,koude wind. 
Even verder op e.en familie spelende konijnen: en een plezier 
dat ze onder elkaar hadden. De Futen tonen al duidelijk nei
gingen tot .vrijages. In de, polde.r bij Ketelhaven I\uifeei1den, 
Tafeleenden, Grote. Zaagbek' (dit enders trepen) Bergeenden, 
Scholeksters, Rietganzen, \<Tilde Zw.;l.nen, Dodaars, Buizerds, 
Blauwe Kiekendief·~·· Op een KNNV excursie is het al tijd dolge
zellig, je leert er altijd wàt, je hoeft je niet te generen 
als je iets niet weet, je wordt altijd wegwijs gemaakt zonder 
opschepperij. 

C.H.van Looij 



- 51 -
--------

.1\ ·--\. .. /"--"1... 

Als lid van de afdeling Epe/Heerde van de K.N •. N.V. smaak, je het 
genoegen om deel te kunnen nemen aan excursies van andere afde
lingen van 6ns gewest IJsselstreek. Hoewel ik natuu~lijk ook het 
gewesielijke programma had ontvangen, is er in mijn geval toch 
nog een toevallig mondeling contact nodig geweest om eens met de 
afdeling Deventer mee te gaan. Dèventer bezit een actieve vogel
g~oep, die op een vroege zaterdagmorgen zou gaan,vogelringen. 

Zo stond ik. in de mistige odhtend·even over half ze~en bij de 
Bernhardslui~en bij, Deventer; het water lag. er effen bij, de 

. ., duodalven stakep hoog boven he_t water uit~ in.de verte een krij
sende kapmeeuw, in de' haven een rammelende ankerketting. 

De kennismaking verliep vlot; er waren maar weinig fietsende 
deelnemers, de anderen wachtten bij het kerkje van Joppe. 
Deventer moet goed kunnen organiseren, W'ant hoewel het uitein
delijke reisdoel op het laatste moment veranderd was, troffen 
we elkaar allemaal even na het afge~proken tijdstip bij de in
gang van het landgoed Dordth, gelegen tussen Joppe en Bethmen. 
Het landgoed is 300 hectaren groot, vrij toegankelijk; de vo
gelaars hadden echter een min of meer onduidelijke toestemming 
verw·orven om hun netten uit te zetten. De boswachter tenminste 
vertrouwde de zaak maar half toen hij, niet lang nadat wij op 
de afgesproken plaats waren aangekomen, op zijn bromfiets ver
scheen. 

Het ragdunne net was al door 
een kleine voorhoede over-
eind gezet. Dat moest wel 
een grote vangst worden, et
telijke aluminium ringen aan 
plastic buisjes lagen al 
klaar. De ringen gemaakt en 
genwnmerd volgens europeBe 
normen. Als U een vogel met 
een ring vindt, weet U wat 
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U er mee moet doen? 
In de dichte nevel klinken onze stemmen gedempt, iets luider pra
ten we, als de eerste vogel zich in het net verwart. Dat kan geen 
kwaad; voorzichtig wordt hij eruit gehaald; volgens kenners hebben 
zij nog nobi t een gevronde vogel gehad. Een jonge zanglijster is de 
eerste die ons met kraaloogjes aankijkt, aldra volgt een tjiftjaf. 
Zo op de hand is het moeilijk de vogels te herkennen, zo gewend als 
we zijn aan het waarnemen van bewegingen, gewoonten en de roep van 
vogels. De tjiftjaf en de fitis zijn, behalve aan de roep, nauwe
lijks van elkaar te ondersch~iden; de fitis heeft vijf versmalde 
handpennen, de tjiftjaf heeft er zes. 

De volgende vogels laten 
op zich wachten; het land
goed noodt tot een verder 
onderzoek. Langs de padert 
vinden we in dit mist~~e 
weer tal van spin~ewebben. 
Natuu:çlijk de ons zo beken-
de •rebben, wa.ar wij het VU .. UC1f...L'PATRoörl F ITI~ 
spinnewebpatroon van na-
m~keni maar die zijn schaars. Er zijn spinnen die dit patroon 
tussen evenwijdige draden gesponnen hebben, er zijn er die dit web 
horizontaal hebben gesponnen. Maar veel meer komen de schotelvorm
ige webben voor op de lage grassen, hier en daar voorzien van een 
kap, zodat een fuik is ontstaan. Zulke schotels vinden we ook in 
de struiken, opgehangen aan een ingew·ikkeld maar stabiel stelsel 
van ruimtelijke vakwerkliggers, zoals we dat in de constructieleer 
zouden noemen. Hier en daar is de grond wel tot BO% bedekt met 
webben. Als de nevel later optrekt, vind je er niet ~én.meer. 

Vervolg op blz 54 



Het is de moeite waa~d om deze boom te leren kennen en dat is bij 
deze boom trouwëns niet' zo moeilijk; wanneer U e.rop gaat letten 
zult U he~ dikwijls tegen kome~ in plantsoenen.en parken~· 

In dewinter trekt hij al direct de aandacht door de vele vruchten 
die als langgerekte slabonen aan de twijgen hangen~ Een volgroei
de en vrijstaande boom heefi een karakteristieke bouw. Uit de 
eigenlijke stam k6men een aanta1 verticaal groeiende takken; de 
hieruit komend·e- ·z·ijtakken hangen omlaag en zijn onderaàn naar 
buiten gebogen. De boom krijgt hierdoor een luchtig aanzien, 
want de ~~obn is eigenlijk hol. 

Heel duidelijk is dit te zien als in mei de hartvormige bladeren 
verschijnen. De vborjarige dunnen takken, die inmiddels verhout 
zijn, krijgen groene twijgen, waaraan bundeltjes bladeren groeien. 

Op deze manier lijkt het alsof hij aan de buitenzijde is behangen 
met parapluutjes • .Als we er bi-j gunstig licht onder gaan staan en 
omhoog kijkel!, zien we dat de jonge blaadjes rood doorschijnend 
zijn en prachtig.~fsteken bij de reeds grotere, groene bladen. 
Wanneer deze volgroeid zijn, vertonén ze een zeer fraai nerve_n ... 
patroon. 

In juni kunnen we nog vruchten aan-dé boom vinden die een lengte 
hebben van 15 - 25 cm. Deze verdwijnen echter spoedig'~ Het is e~n 
doosvrucht, die vele_ vliezige zaden met zaadpluis bevat. Dit is 
heel goed te zien als we de vrucht voorzichtig openscheuren. · 
De mooiste tijd breekt aan tegen half juli. We zien hem dan op_ 
kastanjeachtige wijze:getooid met ontelbare bloementrossen~ De 
grote, rechtopstaande pluim met een lengte vàn 25 à 30 cm heeft 
een bloemstengel die voorzien is van een zevental kransen be
staande uit drie horizontale stengels, die op hun beurt weer in 
een aantal driedelige zijstengel tjes· verd-eeld zijn. 

... . . . ·. 
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De bloemen Z1Jn van een bijzondere schoonheid. Ogenschijnlijk 
lijkt de witte bloem vierlobbig, doch de bovenste en breedste 
lob is vrij diep gespleteti, zodat de botanici van vijflobbig 
spreken. Verder zien we een fraaie wijnrode besprenkeling op de 
onder- en zijlippen, en twee oranjegele gestippelde lijnen die 
naar het binnenste van de bloem voeren. 

Onder de bovenste lobben' zijn - even bui ten de bloembuis - tvree 
meeldraden en de gespleten stempel te zien. Als we de.bloe~ voor
zichtig in tweeën splijten, worden geheel onderin nog eeri paar ge
kronkeldE? onvruchtbare meeldraden van enkele mill,imeters zicht-· 
baar. Verz'lümt U tegen deze tijd, als U éven de kans hebt, vooral 
niet zo'nbloemtuil eens v~n nabij te bekijken. De pracht evenaart 
die van onze mooiste gekweekte orchideeën. En ruikt U eens! Het 
is een geur die zweemt naar kamperfoelie en sering, maar •••• 
toch nog net iets ~ijner. De Trompetboom, of Katalpa, zoals hij 
hier meestal wordt genoemd, komt uit het oostelijk deel van Noord
Amerika en wordt hier uitsluitend als sierboom aangeplant. 

W.Oord, Deventèr. 

Vervolg van blz 52. 
Een eekhoorn1jespaar is druk bezig in de bomen;als ze de eenzame 
wandelaar waarnemen maken $e op veilige afstand hevig misbaar. 
Na enkele stappen in hun :~ichting klimmen ze hoog in de bomen en 
zweven van tak tot tak, steeds weer dekking zoekend ~qhter de 
dikke stammen. 

Het is· .di-e morgen met de vogels niet veel geworden, wel kregen 
een paar'roodborstjes, winterkoninkjes en een me;r-el hog ringen 
aan de poot. De glanskopmees, ~en tijdlang als lokvogèl in het 
net.gelaien, moest toch zonder sucSes worden vrijgelaten. De 
laatste telling na ruim drie uur wachten en wandelen langs het 
net wees uit, d_at er maa.r 13 vogels waren gevangen; ·niet meer 
dan één per 25 vierkante meter. 

Maar honger hadden we niet behoeven te lijden, de vree lderige 
braamstruiken droegen een vracht aan dikke rijpe bramen ••••• 
we .hebben ervan gesmuld. Een enkele framboos zorgde voor de 
nodig~ afwi~sèling. 

De .warme zon kleurde het Sallandse la'nd fijntjes, toen we tegen 
de. middag de laatste vogelaars met hun net alleen lieten. Of 
zij nog meer gevangen hebben vertelt de geschiedenis niet. 

· D .Koopmans 

., 
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och dat hindert niet, dat is niet de moeite waard en dat is het 
grootste kwaad en de g::>::'ootste vijand voor wat er aan natuur is 
overgebleven, dat k~abbelen, bijna ongemerkt, maar overal, stukje 
voor stukje, beetje bij beetje, 

DAAROM zouden we zo graag willen pleiten voor een actieve natuur
bescherming, dvz. we moeten zelf natuurmonumenten gaan aanleggen, 
in het klein en in het groot. In het klein~ elke straat, elk 
pleintje o~ plantsoe~tje, in het groot: de kaalgeslagen bossen. 

C.H.vanLooij 




