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WOENSDAG 28 MEI 1975 Avond\-7a.ndeling. 
Vertrek Rozenhof, Epe om 19 uur. Leidster 
mevr.E.Koopmans. Dit wordt een wandeling 
van 1 à 1! uur. We gaan niet het bes in 
maar steken de Heerderweg over. 
Een wandeling langs akkers, weilanden en 
houtwallen. We kijken naar planten en 
luisteren naar vogelzang. 

ZONDAG 1 JUNI .1975 Koninklijk park te Apeldoorn. 
De leiding van ~eze excursie berust bij 
dhr.ll.L.Menke. We vertrekken 's morgens 
9.30 uur van het gemeentehuis in Epe. \"Ie 
denken tegen 13.00 weer terug te zijn, 
Het terrein is een fraai oud loofbos met 
veel sprengen, waarvan sommige met een 
bijzondere vegetatie. Het is zeer afwis• 
selend,~vooral omdat het park geleidelijk 
overgaat in bos. .· 

~ IN VERBAND r1ET HET WEEKEND VAN DE CURSUS 
U HYDROBIOLOGIE MOESTEN WE DEZE EXCURSIE 
0 VERSCHUIVEN VAN 25 MEI NAAR 1 JUNI, 

ZATERDAG 7 JUNI 1975 Gewes~€lijke planten- en vogel-
excursie naar Samerott en Borgeroer Paradis, 
ten oosten van Bentheim in Duitsland. 
Deze excursie staat onder leiding van 
Drs,D.J,Rijpkema, leraar biologie in Har. 
denberg, · 
Vertrek 's morgens van het gemesritehuie 
Epe om 7.30. Plaats van samenkomst: Het 
Wirtshaus aan de E-8 ten oosten van 
Schuttorf om ca. 9.15. Terug ca. 17.00, 
Lunchpakket en grenaDapieren me~nemen. 
Samerott heeft het rijkste Eike- en Haagr 
beukenbos van West Europa. De bodem bestaat 
uit zware klei~·- onts-taan in het Krijt
tijdperk. 

'' 
-~· ~ 



. ., 

• 1 

We zullen hier grote hoevee~heden primula's, 
daslook, weiqegeelster, .gevlekte aronskelken, 
lieve-vrouwen-bedstro,veenbes, heelkruid, 
bi~g~lkruid, ~ogelnesta~ohis .ert veie,andere 
planten aantrf3ffen. · ; ·. · · \ 
Een tegenstelling ,hiermee vor·mt het Borg'emer 
Paradis. Dit is een fluviatiel rivierduinen
gebied van de Eros. Hier veel minder soorten 
planten, maar landschappelijk heel aantrekke• ' 
lijk. f 

ZONDAG 15 JUNI 1975 Excursie naar polder Mastenbroek 
V en de Koppelerwaard. 

~.· · In de polder Mastenbroek zullen we zeker 
/ aantrekk~lijke slootjes aantreffen, waar de 
~ verschillende soorten water- en moerasplanten 

i 1 zijn vele. vogels. 
1 'I ~ zullen vinden. Ook staat dit gebied bèkènd om 

'..l '/.1 1 1 Dan gaan we naar de Koppelerwaard, een ui ter
\ f/.h \ waardengebied. De kans bestaat dat we hier 

I 1 ·
1
· treft zullen we hier vele soorten vinden, zo-

I 1 · als kievitsbloem, beemdooievaarsbek, weide-
l . geelster, geelhartje. 
f)' f'll Moch~_dè tijd toereikend zijn, d~n·d~nken we I nog·een bezoek te brengen a~n de StËdsgaten 

c:. ·~ )_,_) van Hasselt. Dit is een botanisch rijk blauw-
~-- · .~ grasland en van belang door het voorkomen van 

vele moerasvogels. Ds.leiding van deze excursie 
berust bij mevr.F.Th.Haag. Vertrek gemeentehuis 
Epe 's morgens 8.00 uur. Heerde nórpsplein 

3 JUNI 
t/m 

27 JUNI 

8.15 uur. We denken tegen 13.00 weer terug te 
zijn. 

Tentoonstelling Waddenzee, bedreigd gebied. 
Deze tentoonstelling bestaat uit een groot 
aantal foto's, formaàt 70 x 50 cm en geeft een 
beeld val?- ~ê Waddenzee zoals die op het ogenblik 
is. ·Het is zeker de moei te waard hieraan een be
zoek te o'rengen. De tentoonstelling wordt gehou
den iri dè Neutraie MAVO, Fr.Hendrikweg 31 in 
Vaassen.Openingstijden·maandag t/m vrijdag 19-21 
uur{ zaterdag en zondag 14-17 uur. De toegang is 
gratii; · . 
De tentoonstelling wordt officieel geopend door 

\ ds wethetider van crideiwijs en milieu in de gemeente 
Epe, de heer W.A.Vorsthof, op 3 juni, om 20.00 uur. 
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Een babbeltje met het 
bestuur over zijn werk 

1. Het knotten van wilgen. Als dat niet op tijd gebeurt, 
gaàn de knotwilgen "er äan". En zo iets karakteristieks 
in ons goede Hollandse landschap als knotwilgen zouden wij 
niet graag willen missen. Bovendien fungeren zij als nest
plaats voor vogels. Het bestuur heeft zich hiermee bezig 
gehouden.· De gemeentelijke au tori tei ten doen enorm hun 
best en ook de boeren werken mee; de zaak begint aardig 
te lopen, Er komt wel het een en ander bij kijken voordat 
alles loopt. Zo ook b.v. het afvoeren van de afgeknotte 
takken' verschillende vogels gaan er in nestelen en in het 
broedseizoen moeten de takken dus ongemoeid bliJven liggen. 

2. Natuurpaden. U kent natuurlijk onze natuurpaden"met hun 
pijlen.en naambordjes. Die moeten onderhouden worden. 
Daarmee zijn bestuurs- Bn andere leden dit jaar weer druk 
geweest. 
Tussen twee haakjes: kent u het boekje Plant en Dier op 
uw pad, uitgegeven door onze afdeling en voor een krats 
te koop op het kantoor van de V.V.V. Er staat een grote 
massa wetenswaardigheden in. Als u het nog niet hebt, 
koopt het dan, moedig uw kennissen aan het te kopen en/of 
geeft het cadeau aan vrienden en magen. 

3. Heerder Natuurpad. In Heerde is ook een natuurpad uit
gezet, dat op een bepaalde plek te gronde dreigt te gaan 
door een eress-baan voor bromfietsers. Het bestuur is 
doende dit onheil te stuiten en te helpen voor bromfiet
sars een .andere plek te zoeken. 

4. Renderklippen. De toestand waarin deze heuvels verke
ren is ronduit slecht en dreigt tegen het toeristensei
zoen nog erger te worden. Er wordt met man en macht ge
praat en er gaat vast ook wel wat gebeuren. 

5. Schremmen. Wij kenden dit woord niet, maar het bestaat 
wel, staat zelfs in de grote Van Dale en betekent schroei
en, verzengen, hier speciaal van toepassing op het fikkies 
stoken(dit is dan Amsterdams) in bermen en wegkanten 
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waardoor veel planten en (nuttige) insekten verloren 
gaan. 
Het bestuur heeft alle hoofden van scholen aangeschreven 
dit met hun leerlingen te bespreken en hen op .de nare 
zijde van deze sport te wijzen.: 

6. Natuurklanken. Vindt u Natuurklanken leuk? Kunt u 
zich dan misschien verdienstelijk maken door een stencil 
machine voor onze afdeling te versieren? Staat er niet 
ergens een handmachine op een kantoor die vervangen werd 
door een electrische of door een moderne offset machine? 
Vraagt u eens bij al uw kennissen. 

7. Erelid. Aan onze .ud-voorzitter, oud-burgemeester Mr. 
C.N.Renken, is het ere-lidmaatschap van onze afdeling 
aangeboden. 

8. Ridderspoor. De afd.Epe van de l"'ij.voor Tuinbouw en 
Plantkunde organiseert weer een tentoonstelling Ridder
spoor in kasteel de Cannenburgh in Vaassen, opening 
5 september. Dat zal zeker, net als vijf jaar geleden, 
een geweldige manifestatie worden. Onze afdeling zal er 
een informatiestand hebben (op de Oud-'hollandse ·!Jlarkt). 

9. Geologie. In Hattem is een particuliere zandafgraving, 
waardoor interessante geologische profielen aan de dag 
zijn gekomen( u herinnert zich de lezing en ex'cursie). 
Rijksgeologische dienst, gemeentelijke autoriteiten en de 
concessionaris zijn besprekingen begonnen om dit interes
sante profiel te behouden. In dit beginstadium heeft 
iedereen zich welwillend opgesteld. Dat belooft veel 
goeds voor de toekomst. 

10. Tussen Heuvels en Rivier. Onder deze titel verschijnt 
sinds jaar en dag een wekelijks artikel in het Noord 
Veluws Dagblad over een natuurhistorisch onderwerp. De 
artikelen worden door bestuursleden geschreven; het ho
norarium wordt in de kas van de afdeling gestort; daar
door kunnen we zo nu en dan iets extra's doen op het ge-• bied van lezingen en voordrachten. 

Mar i on Vonk. 

WANNEER U BIJDRAGEN VOOR NATUURKLANKEN GETYPT INZENDT, 
WILT U DAN REGELS TYPEN VAN 56 à S:' LETTERS LENGTE? 
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Een nieuwe rubriek in Natnu:cklun~ccn 1 waarvan wij hopen, 
dat het een regelmatige rubrie~ zJl worden. 
De bedoeling is tweeledig: de ~edEktie wil de leden 
informeren over het vele dat in ~e naaste en ook in de 
verdere omgeving wordt waargenooen; verder de leden 
aanmoedigen hun bevindingen door te geven, wat het ver
enigingsleven ten goede zal konen en zeker voor velen 
van ons nieuwe gezichtspunten z~l openen. 
Alle waarnemingen en vondsten (ook geologische) zullen 
in deze rubriek ~pgenomen werden (vogels, vlinders, 
paddenstoelen, insekten, planten, enz.). 
Bent u van mening, dat u iets hebt waargenomen dat ook 
andere leden kan interesseren. meldt u dat dan aan dhr. 
F.van Noorden, Glorialaan 5, Epe, tel.05780-3331. 
Hieronder dan de eerste serie w2arnemingen: 
Waanders: 12/4 Weidegeelster, TcrT11nld e. 
Koopmans-Grommé: 21/4 Hee1heen, Veluwekust(derde vind
plaats in Nederland). 
Vonk: 6/4 Tjiftjaf, Epe. 13/4 Fitis, Bruine kiekendief, 
Krombekstrandloper, O.Flevoland. 
15/4 Boerenzwaluw, Nijkerk. 19/flr Huisz-v1aluw, Apeldoorn. 
29/4 Gierzwaluw, de Bilt. 
Van Noorden: 6/4 Boerenzwaluw, Herfor, W.Duitsland. 
23/4 Grauwe vliegenvanger,Epe, 
Koopmans-Grommé: 20/4 Steenho~~8l(koningin),Epe, Woelrat 
en Schaatsenloper Klaarbeek. 21/4 Dagpauwoog, Veluwekust. 
27/4 Fluw~len graarbij,Diepenveen. 19/4 waarschijnlijk 
Pestvogel in de Emmastraat, Epco Ook uit Nunspeet kwam 
bericht over Pestvogelwaarne~inGcn. Kan iemand die nog 
aanvullen? 

F.v.Noorden. 

---- De bezige bij heeft geen tijd voor verdriet ----
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Hoewel we in onze streek cserd2~c polders hebben, weet 
iedere vogelenthousiast onmidd:::llijl~ uat DE polder is. 
Het is een verzamelnaam voor de ~~c1rue polders Oostelijk 
en Zuidelijk Flevoland. 
De excursie van 13 april 1975 naar d8 polder onder lei
ding van Harm Vonk (18 dee~neQero stonden om 7 uur klaar!) 
werd een heel fijne tocht 0 Eet V.'Gr?l:' was weliswaar grauw en 
waterkoud, maar het bleef droeg bij zwakke noordenwind. 
Op het "oude land", n.l. de 7eluHencerkust bij Hierden 
proefden w~ nog even de sfeer van de voormalige Zuider
zeekust. Bloeiende Vroegeling, Speenkruidjes, Paarse Do
venetel en Winterpostelein sto~dcn a, de oude dijk met 
warrige Meidoorn, Sleedoorn en Roos. Meteen hoorden we 
in het oude riet voor de kust het typische "ping" van 
baardmeesjes. Harm waadde tot de knie~n door de modder 
om de mooie vogeltjes naar onze richting op te jagen. 
Het lukte wel, maar de mooie baardmannetjes zagen we nog 
maar in een flits. Duidelijker zichtbaar waren de Berg
eenden. Rietgorzen en Goudhaantjes scharrelden in de Mei
doorns. 
Om dit verslag leesbaar te houden vindt u onderaan een 
lijst van waarnemingen. 
Onderweg ~as er ook een ontmoeting met een Groene specht 
en een troepje Wulpen geweest. 
Langs binnenwegen met bloeiende Dotters langs de sloot
kant reden we toen naar Harderwijk. Even over de sluis 
naar de polder liaht rechtsaf een oude rietwildernis}. 
erfenis van de eefste rietuitzaai, en nu zo droog, dat 
we er gemakkelijk doorheen konden lopen. Ruig Wilgenroosje, 
BrandneteJ.. en Smeerwortel ~·:Hmnen op en de \Iilgen bloei
den uitbundig, .Een dode Spenrcl" l'::ts de meest belangwek
kende vondst hier. Over de houtct~pels en steenhopen op 
een opslagterrein liepen parman~iG een paar Witte kwik
staarten. 
We reden met de auto's weer vcrder richting Elburg, langs 
een binnenweg bij de dijk van het Yeluwemeer, Een eenzaam 
Brilduikertje zwom hier. Het ~Ho.rt-witte eendje met een 
wit vlekje(bril) bij de snavel konden we heel goed be
kijken, 
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Brutaal ~ver de linkerparkeerst~ook rijdend maakten we 
daarna neg verschillende stoppen om in de natte landen 
naar v~gels te kijken. Het meest spectaculair waren een 
wegzeilende Velduil en een troep van een vijftigtal 
Smienten. Smienten grazen als ganzen en zijn dan heel 
mooi waar te nemen. De gele streep vooraan de kruin was 
zelfs duidelijk zichtbaar. 
Kemphaan,tjes met witte en met do::1kere kragen 9 vlugge 
Tureluurs en prachtige Grutto's liepen hier ook. Het 
geroep van de baltsende Kieviten uas niet van de lucht. 
Tot in de wegbermen stonden Mee~koeten 9 Kieviten en 
Scholeksters tussen massa's bloeiend Klein Hoefblad, 
het.enkruid van de nieuwe polders. 
Een vogel die we hier telkens ~eer tegenkomen is de klap
ekster. Oek nu zat er weer een boven in een struik; 
Klapeksters zijn klauwgieren, niet groter dan een spreeuw. 
Meestal stelt men zich Klapeksters veel groter voor. Het 
ekster in de naam wekt deze verwachting. De vogeltjes 
hebben echter niets met eksters te maken 9 maar het zwart
witte pakje, dat echter grijs o~ rug en kop is, doet er 
aan denken. De Klapekster vertcont roofvogelmanieren, 
jaagt op insecten 9 muizen, reptielen, ja zelfs wel op 
kleine vogeltjes. Hij kan ook bidden als een torenvalk. 
Aan de vele muizengaten in het gras te zien is er voor
lopig nog genoeg voedsel voor deze vogels in de polders. 
De koffiebehoeftigen onder ons rnaakten nu nu verlangen 
zo duidelijk kenbaar, dat we in 100 km-vaart naar Lely
haven stuiven over lege, rechte wegen. 
Onderweg zien we een paar maal een Blau-vre kiekendief 
(met duidelijk witte stuit), een Bruine kiekendief, Bui
zerden en een Velduil(de vaart we~d dan tijdelijk ver
minderd!). De grote roofvogels vormen een bijzonder imposant 
aspect van deze wijde vlakten, Je rrrtmoet ze er eigenlijk 
al tijd. 
Voor we het warme· café binneng.9.an maGten we nog even 
naar een paartje baltsende futen in het haventje kijken. 
Dan blijken er ook nog twee Grote zaagbekken en Kuif
eendjes te zijn. Het grappi~st '6~jn echter de troepjes 
Aalscholvers ep de dam in de verte, sommigen waaierend 
met uitgespreide vleugels om te drogen. 
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We drinken dan lang koffie en warmen ons goed op. 
Enkelen gaan.naar huis terug, maar de grootste ploeg 
trekt nu naar de Knardijk. We zien nog een Hermelijn 
spoorloos in een steenhoop verdwijnen en dan kijken we 
lang naar een énerme troep grauwe ganzen, die hier op 
de weiden en het bouwland grazen. Ze "praten" daarbij 
voortdurend, wat een hoenderparkachtige indruk geeft. 
Wel 500 moeten het er zijn. Weldra zullen ze in grote 
V-forma tie naar hun broedgebieden teruggaan. Enkele • 
paartjes hebben wel in Nederland gebroed. 
Berg-eenden, die ook iets gansachtigs hebben, grazen op 
hetzelfde veld. De Knardijk levert Kluten op, die we ook 
al eerder zagen. Ze maaien met hun aangepaste, opgawipte 
snavels door de heel ondiepe plekken van de plassen. 
We kijken naar een eenzaam Fratertje, een dik, vinkachtig 
vogeltje, dat genoeglijk zit te zingen in een struik, als 
er een klein steltlopertje in de rietzoom voor ons landt. 
De eerste indruk van een snip of bokje blijkt niet juist 
te zijn: hij heeft langere poten. Kemphen klopt ook niet. 
Het wordt even puzzelen want hij is zo onaardig aldoor • 
met de rug naar ons toe te blijven zitten. Een paar stoere 
mannen sluipen door modder en riet tot vlak bij he~water
geultje dat ons van het vogeltje scheidt en liggen dan 
op hun bu.ik te turen. Dan gaat hij op de vleugels en de 
mannen keren terug met de enthousiaste mededeling, dat 
het zeer beslist een krombe~randloper was. Dat is een 
leuke waarneming, omdat hij zelden zover van de Noordzee
kust af wordt gezien. 
Grutto's lopen verderop tot de buiken in het water en 
er zijn weer bruine kiekendieven, kuifeendjes en futen. 
En dan trekken we voor een laatste stop naar een recre
atiegebied in aanleg in de buurt van Flevohof. Natuur
lijk gaat dit niet zonder waarnemingen onderweg. Zo zien 
we nu heel leuk een troepje Fratertjes, gezellig zingend 
in een boompje. 
Bij de laatste wandeling om een waterpartij in nieuw 
aangelegd bos hoorden we de eerste Fitis en voor velen 
ook de eerste Tjiftjaf van dit jaar. De Dodaars waarom 
het ging liet zich nauwelijks zien, maar we genoten van 
de zingende Leeuwerikken, toen we zowaar uit de wind 
rustig op een luw hellinkje konden uitrusten. 
Over Elburg reden we toen naar huis. 

E.Koopmans-Gromm6. · 
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Lijst van waarnemingen van voorgaande excursie 

Onderweg naar Hierden 
eenhoorn 
groene specht 
grote lijster 
keep 
vink 
zanglijster 
houtduif 
ekster 
vlaamse gaai 
wilde eend 
zwarte kraai 
kievit 
scholekster 
wulp 
tureluur 
veldleeuwerik 
blauwe reiger 
patrijs 
fazant 
grutto 

Strand Hierden 
speenkruid 
dotter 
kruisdistel 
vroegeling 
kleine hoornbloem 
muur 
muurpeper 
spurrie 
veldbies 
\<Tin terpostelein 
paarse dovenetel 
hondsdraf 
sleedoorn 
meidoorn 
roos 
waterhoentje 
baardmees 
koolmees 
fuut 
kemphaan 
buizerd 
bergeend 
rietgors 
heggemus 
kramsvogel 
goudhaan 
·winterkoning 
groenling 
kokmeeuw 
spreeuw 

Rietveld Harderwijk 
wilg 
els 
vlier 
ruig wilgenroosje 
brandnetel(gr) 
smeerwortel 
kale jonker 
houtduif 
wi ttè. kwikstaart 
sperwer( dood) 
velduil 
torenvalk 
kneu 
graspieper 
veldleeuwerik 

Veluwemeer 
brilduiker 
fuut 
kuifeend 

Plasjes en natte 
weiden onder 
Harderwijk 
kemphaan 
tureluur 
slobeend 
grutto 
wilde eend 
bergeend 
veldleeuwerik 
bontbekplevier 
smient 
graspieper 
snip 

Onderweg naar 
Lelyhaven 
madelief 
klein hoefblad· 
klapekster 
blauwe kiekendief 
knobbelzwaan 
kluut 
bonte kraai 
zwarte kraai 
wilde eend 
meerkoet 
waterhoentje 

In de haven 
k1kmeeuw 
mantelmeeuw 

grote zaagbek 
fuut 
aalschol ver .· 

Knardijk 
hermelijn 
bergeend 
grauwe gans 
mantelmeeuw 
kluut 
kuifeend 
meerkoet 
waterhoen 
blauwe reiger 
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blauwe kiekendief 
bruine kiekendief 
frater 
krombekstrandloper 
slobeend 
tureluur 
grutto 

Recreatiebosjes voor 
Flevohof 
holenduif 
dodaars 
fitis(eerste waarn.) 
tjiftjaf 
zwarte mees 
veldleeuwerik 
spreeuw 
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Enige jaren geleden is een aanvang gemaakt met een uit
gebreid onderzoek naar het voorkomen van broedvogels 
in Nederland, het z.g.SOVON-projekt. 
Sovon staat voor Stichting Ornithologisch Veldonderzoek 
Nederland. 
Soortgelijke onderzoeken zijn thans in vele West-europese 
landen gaande. Ook in Nederland wordt door velen een bij
drage aan dat onderzoek geleverd. 
Een probleem bij de uitvoering hiervan is het feit dat in 
de bebouwde kommen van diverse steden en dorpen niet of 
nauwelijks wordt geteld. Zo blijven bij voorbeeld particu
liere tuinen, waarin toch verscheidene vogelsoorten nestelen, 
witte vlekken op de kaart. 
Daarom verzoeken wij u om door u vastgestelde broedgevallen 
in uw tuin of bij kennissen door te geven. Ook meldingen 
van broedgevallen in plantsoenen of parken binnen de bebouwde 
kom worden op prijs gesteld. 
U kunt uw meldingen doorgeven aan de heer W.J.Viertelhauzen, 
Blekersweg 30, Epe (Wissel), tel.05780-3972. 
Overtuigt u, voordat u de melding doorgeeft, van de juistheid 
van de waarneming, ook wat betreft de vogelsoort. 
We hopen op een grote hoeveelheid meldingen. 

. . . 

+++ Bijen kunnen niet liegen +++ 
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uit het dagboek 
van een amateur 

26 mei Zaad van zeedennen komt op. Bet zaadje gaat aan 
het kleine einde open, d~idop blijft heel en blijft 
zitten op een minuscuul 'bosje van zes of ·meer 
haalden. De wortel is lang, heeft nog geen zijwor
teltjes en vertoont al karakteristiek van de pen
wortel. 

28 mei Carnac, Bretagne. Margriet(chrysanthemum leucan
themum), onderste blaadjes gesteeld, bovenste zit
tend, half stengelomvattend met tandjes aan de 
voet. Incarnaatklaver(Trif0lium incarnatum) ook 
wel Franse klaver, wijnrood, cylindrische hoofdjes, 
± 6 cm. 

29 mei La Trinité sur ~er. Duivelsnaaigaren op Gaspeldoorn. 
31 mei Gerolstein (Pinksterkamp KNNV). Van de vele vond

sten: Bergnachtorchis, Keverorchis, Pijlbrem, 
Kruisbl~d, Salo~onszegel, lava met augietkristal
len, olivijn, koralen. 

1 juni Renderklippen. Stekelbrem blosit.Liggend walstrn 
bloeit. 

2 juni Bos Wapenveld. Wielewaal roept.Tormentil bloeit. 
5 juni Melk a.d.Donau. We rijden een stukje grond op van 

een resthouse en beschrijven een acht om een 
~lekje met goed uitzicht ~p de Donau te hebben. 
Een bonte s.pecht zit ijverig te hakken en wordt 
door ons gemanoeuvreer niet verschrikt. Pas als 
we uit de auto komen vliegt hij weg. 

7 juni Koolmezen vliegen in golven. . /:/..~/[_// 
Aan het eind van een golf freewheelen ze. 

8 juni Epen(L). Van de waarnemingen: Gele Monnikskap; 
Kneuen, heel goed te zien, op de borst een ~ 
in roodbruin, van opzij net de vlek van 
een roodborst. Aan de kop, boven de snavel ook 
een rood vlekje. ·· 

9 juni Noorwegen. Tyttebaer. Heerlijk rode marmelade van 
Rode bosbes of Vossebes(volgens Hegi Preissel
beere)(vaccinum vitisidaea). 
Moltebaer, donkergele marmelade van Rubus chamae
morus, familie van braam, komt in M.Europa niet 
voor. 

C.H.van Looij. 
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. · De bomen bui te;; raken met hun bladen W 1 

{ 

bijna de daklijst van de hemel aan;J ~ 
bomen kunnen niet lopen, enkel staan .;::--

~ J~ en zich in een ba_ssin va~ lover baden. \. 

r- ~.,_;! l,~ A l- .-~~-r::j:')'.JJ J r- - ' 
l \ 1(Een strohoed, van-gevlochten wolkenhaar· 
~~ ; rust op hun voorhoofd, door hun brilleglazen r./"- ( zien zij de mensen, zien zij koeien grazen, 
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l \ ])e bomen bui ten zijn nog onvQlkomen, '--
zij zwemmen als siervissen door heb groen · ~ 
van stilstaand water, ;an een stadsplantsoe~; ) 
ik zie ze snel voorbij del vensters k~j;. } 

en radeloos hun kruin ten hemel slaan. '--· J 1 

Zij kreunen zacht alsof zij staande dromen.'J\ < 
])e bomen zijn te klein om in te wonen, ~ \ ~ 
al raakt hun kruin bijna de hemel aan. ~'J) 
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-1 wqre. 
k-'jroott~ 

Cd~~ldd vir-idi~ L 

Het was maar even geweest ••• 

~\~;~t~~;i 

~ --~ 

Als gigantische kevers met enorme kaken hadden de bull
dozers het bouwland verwerkt tot een kale zandvlakte. 
Een ogenblik had het daar zo gelegen, maar geleidelijk 
hadden zich groene plekken op de gele zandbodem gevormd. 
De strijd om het bezit door vele planten had een aanvang 
genomen en uiteindelijk waren de distels zegevierend uit 
de -~trijd gekomen. 
De zomer kwam ••• De zon stoofde het wijde distelveld en 
~it de paarse weide steeg een warm-zoete geur omhoog. 
Duizenden insakten vervulden de lucht met een zwak gonzend 
gelufd en deden ~ich tegoed aan de w~lgedekte t~fel. 
Het waren alle Akkerdistels, ~~n van de gemakkelijkste 
soorten om aan te pakken omdat de bloemstelen niet van 
doornen zijn voorzien. 
Wanneer we de distels in de zomermaanden eens nauwkeurig 
bekijken, zien we veel exemplaren met geschonden bladeren. 
De beschadigde plekken zijn meestal licht van kleur. Dit 
wordt veroorzaakt doord~t een insekt het bladmoes aan de 
onder- of bovenzijde heeft weggevreten en er op deze 
plaats niets anders dan een fijn vliesje overblijft. 
Met een beetje geluk ontdekken we op deze bladeren een 
hoo.pje donderbruin vuil. .Met wat geduld zien we ook dat 
dit af en toe beweegt. Hieronder bevindt zich de larve 
van de Muntschildpadkever(Cassida viridis 1.) 
We zullen nu eens precies bezien wat we hebben gevonden. 
Wanneer we het hoopje van het blad halen zien we dat h~t 
grauwe geval omhoog wordt geheven, daaronder komt dan 
een grijze larve met typische dwarsstreepjes te.voor
schijn van nog geen cm lengte en half zo breed. De kop is 
niet duidelijk te zien en het achterlijf eindigt in een 
bosje vertakte haren. Tevens vinden we daar twee 'enigs
zins gekromde stijven haren die dan recht omhoog steken. 
De zijkanten van de larve bevatten verder een vijftal 
brede stekels die op hun beurt weer van kleine zijstekel
tjes zijn voorzien. Verder naar het achterlijf toelopend 
bevinden zich ook stekeltjes. 

• • 
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Wanneer de larve zijn dagelijkse arbeid van eten weer gaat 
beginnen, wordt het laatste achterlijfslid omhoog gedraaid, 
waarbij de beide stijve haren dan horizontaal over het 
lichaam komen te liggen. De excrementen die de larve pro
duceert, worden langs de stijve haren afgeyoerd; deze ver
harden spoedig en worden als beschermend dakje .over de 
larve geschoven. Deze haren zorgen er tevens voor dat de ' 
rug niet,wordt geraakt want hier zitten de ademhalings
openingen, die als kleine puntjes zijn te zien. 
Na een aántal vervellingen, waarvan de huidjes ook weer 
op de rugzijde terecht komen, verandert de larve in een 
pop die stevig op het blad is bevestigd. 
Na ongeveer een week komt hieruit ons kevertje te voor
schijn dat in kleur niet onderdoet voor die van het distel
blad. All~en daar, waar de dekschilden het borststuk 
raken, is een bruin vlekje zichtbaar. 
Wanneer we het kevertje omdraaien zien we dat het lichaam 
zwart is en veel kleiner dan we zouden vermoeden. Daar 
het zeer plat is, zouden we het voor een plaatselijke ver
dikking van het blad kunnen aanzien. Een prachtig voor
beeld van camouflage! 
De kever leeft evenals de larve van het bladmoes. Wanneer 
in het najaar de distels afsterven zoekt hij een veilige 
sch~ilplaats voor de winter en wacht zo de tijd weer af 
dat de distels ons landschap weer zullen sieren. 
Hoe stekelig en onaantastbaar de distels ook mogen zijn, 
mooi zijn ze in ieder geval en interessant om het bloeiende 
insektenleven dat zich op en om de plahten afspeelt. 
IJverige zoekers kunnen nog een merkwaar9ig verborgen 
larve op de distelbladeren vinden en wel de rups van de 
distelvlinder. 
Kunstig verborgen onder een grijs~wit spinsel zit de rups 
boven op het distelblad! Ze verlaat dat be~chermende dak 
alleen maar om te eten. Gemakkelijk is ze niet te zien. De 
kleur is grijs met gele rug- en zijlijn. Al naar gelang de 
rups groter wordt en meer eet, wordt de oude schuil
plaats verlaten en af en tee een nieuw ep een ander blad 
gemaakt. 
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De ontwikkeling duurt een aantal weken, waarin ze enige 
malen vervelt en uiteindelijk uit haar huid barst. Er 
komt dan een mooie pop te voorschijn die na korte tijd 
prachtige goudkleurige vlekjes vertoont. Er zijn nog en
kele dagvlinders waarvan de poppen deze vlekken vertonen. 
Men noemt ze daarom ook wel chrysaliden(chrysis betekent 
goud). 
De vlinder die binnen een paar weken uit de pop komt, be
hoort tot onze mooiste dagvlinders. Ze behoort tot de 
kleine groep van trekvlinders die elk jaar vanuit het 
zuiden van Europa naar het noorden trekken. 
De exemplaren die ons land bereiken, leggen de eieren o.a. 
op distels en in de zomermaanden kunnen we de nakomelingen 
zien rondvliegen. 
Veel dagvlinders gebruiken de onderzijde van hun vleugels 
als schutkleur, maar onze distelvlinder schijnt met dit 
alles te spotten. 
Hij is aan de onderzijde even bont als aan de bovenzijde! 

W.Oord, Deventer. 

. . . 

M A 1 A K 0 1 0 0 G 

Gebogen over zijn pincet door gidsen gruis 

geleid en minuskule schelpen tussen sporen 

van schelpen leest hij fossiele grond en plukt 

van opgespoten land de onbewoonde onderkomens, 

het door een onbesuisde slak verlaten huis. 
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