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Weer ligt er een nummer van Natuurklanken voor ons. 
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Dit keer werd de grondslag voor al deze bladzijden vol informatie, 

ervaringen, opwekkingen, verslagen, 'raarnemingen, poëzie, kri

tische noten en illustraties gelegd in de tuin van onze eind

redacteur. Het was ~'n van de weinige echte zomerse avonden in 

de vakantietijd, een bonte specht riep voort~urend in de hoge 

berken en tjiftjaf en merel zongen. 

Ondanks de vakantiestemming van de redaktieleden, die zich uitte 

in een levendige, leuke, maar weinig zakelijke discussie met veel 

gelach en geplaag, kwam het schema ui teindeli,ik toch op papier te 

staan. 

Telkens is het weer ver\-TOnd er lijk, hoevee 1 onderwerpen zich op

dringen om onder de aand~cht van de K.N.i;.v.-leden gebracht +e 

worden en hoeveel mensen er telkenswee~: bereid blijken, iets hier

over te schrijven voor Natuurklanken. 

Wanneer het u vergaat als de redactie- en bestuursleden, die met 

een zekere trots naar elk nieuw nummer kijken, w~nneer het weer 

kant en klaar voor hen ligt, dan moeten we ook beseffen, dat hier 

een behoorlijk stuk intense natuurbeleving, natuurstudie en actief 

streven naar natuurbehoud acl1ter schuilen en waar we nog veel meer 

afdelingsleden in zouden willen betrekken. 

Els Koopmans-Gromm~. 
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Dit seizoen zullen de lezingen zoveel mogelijk op de vierdej 
donderd~g van de maand vallen en gehouden worden in 't Hof van 
Gelre. . 

--- ----
Donderdag 28 september. 20 uur 

in 't Hof van Gelre 

KIEKENDIEVElT 
De heer W.J.A.Schipper zal met behulp van Z1Jn dia's de drie 
soorten kiekendieven met elkaar vergelijken. Hij zal aandacht 
besteden aan nestbouw, jachtgewoonten en andere karakterestieke 
gedragingen van deze mooie vogels. 

Zaterdag 30 se~ember. 

Aansluitend op de buitengewoon goede inleiding die de heer 
S.Slager dit voorjaar over de bodem en het bodemgebruik van 
Epe heeft gehouden, volgt nu een _ - S...J>-"-

J30DJI!MKUNDE excursie ~ · 

Verschillende plaatsen die tijdens de lezing besproken zijn, 
zullen nu bezocht worden. 
U wordt om 10.00 uur in 't Hof van Gelre ver\-mcht voor een in
leiding. VervolGens zult u Qet eigen vervoer(auto) verschillende 
plaatsen van het hoge deel van de Veluwe bezoeken. 
Brood en koffie mee. 
De excursie duurt tot ongeveer 17.00 uur. 

Zaterdag 7 oktober 

GE:\,!ES'PELIJKE PADDESTOELr;N 

Nadere gegevens worden later bekend gemaakt. 
Wilt u zich v66r 1 oktober opgeven? 

Zondag 15 oktober 

proberen we een paddestoelenexcursie voor onze afdeling te orga
niseren. Nadere gegevens vindt u in de volgende convo. J \ ~ _ 
Zaterdag 28 ok_tober \. /..)),.).i'.".., 

VOGELS bij het Veluwemeer 
o.l.v. de heer van Waveren ], gervorst. ~ 
Vertrek 7.00 uur bij A.H. ~~· }~ _ _ ~· 
De ~xcursie duurt tot ongeveer 13.00 uur. ~ 

Donderdag 26 oktober ~ 
de ALPEN door de heer H.Pijfers~ 
20.00 uur in 't llof van Gelre. 

Donderdag 23 november 
~ .. 

DE V:&;LU\!E Dl 
door de heer B.D.Terpstra 
20.00 uur in 't Hof van Gelre 
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Donderdag 14 december 
VAKAllTIEDH -.A VOND 

Wanneer u nu de dia's gaat inramen, dan kunt u zich de volgen~e 
maand opgeven voor deze gezellige verenigingsavond. 

BOI"'ENWERKGHCEP: zondag 3 september ~ondleiding Arboretum te 
Wageningen.Ochtendexcursie. Vertrektijd wordt 
nog bekend gemaakt. Opgeven v66r 31 augustus 
bij mevrouw Hoelants. Tel.05788~1919 

PLANTENWEHKGROEP: 11 september IJsseldijk 6.30 uur bij A.H. 

VOGEL'IIEHKGHOEP: 23 september 7 uur bij A.II, 

PAD.DES'rc,ft:LEN\J.DRKGJ:iOl:P: in forma tie bij mevr. E .Koopmans-Gromm~. 

9 
TIP: Woteer deze data direct in uw agenda of op de kalender! 

HERINl!ERING 

Na bijna 3/4 jaar van het jaar blijkt dat 50 leden hun 
contributie, verschuldigd aan het begin van het jaar, nog 
niet hebben voldaan. · 
Kom leden, beta,tl de2e, toch éil niet te hoge contributie 
nu snel, want het winterprogramma staat voor de deur met 
veel lezingen en Axcursies, 
Graag overmaken op K.~.t.V. Gpe-HePrde 

ABN Apeldoorn 
53.1).41.542 
Uir: bank 830071 
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nonvlinder 
weer octief 
Midden juli verscheen er in de Apeldoornse krant het bericht 
dat de rupsen van de nonvlinder (Lymantria monacha) een per
ceel bos in Ugchelen hadden kaalgevreten. 
Ook de landelijke publiciteitsmedia wijdden er hun aandacht 
aan. 
Door de paniekerige berichtgeving moest men wel de indruk 
krijgen, dat het hele bosareaal van de Veluwe ten offer zou 
vallen aan de vraatzucht van dit ongewoon groot aantal nonrupsen. 
Dhr.\v .J .Boerleffef(gelJensioneerd staatsentomoloog) zegt hier
over het volgende: 
"Er is niets aah de hand. De kans is groot dat er volgend jaar 
weinig vaL terug te vinden is. IJoor predatoren ( sluip\o~espen, 
sluipvliegen, vogels - vooral de koekoek, houtduiven en uilen -
roofkevers en roofwantsen) en ziekten (flacherie een darmin
fectie, de z.g. rupsencholera) wordt zo'n explosie al gauw be
zworen. 

Het verloop van de plaag 

Duizenden rupsen vraten eind juni de bomen kaal. Het betrof 
hier een perceel met beuk en lariks. De grove den - het lieve
lingsvoedsel van deze vraatzuchtige rups - bleef dus onaangetast. 
Soms waren er zoveel r11psen dat je de stam haast niet meer zag. 
Binnen een week was een terrein van 2 ha volkomen kaalgevreten. 
Na een "pop''periode. van enkele weken Herden op 18 juli de eerste 
vlinders gesignaleerd, zittend op de stammen. 
Daar bevonden zich mannetjes- en wijfjesvlinders. De wijfjes 
onderscheiden zich van de mannetjes door een grotere spanwijdte. 
Bovendien hebben de mannetjes mooi gevederde voelsprieten, ter
wijl de wijfjes draadvormige antennes hebben. 
De oorspronkelijke vorm (het "typominale ras") heeft bijna witte 
vleugels met zwart-grijze zig-zag tekening. Deze vorm is prak
tisch verdwenen. Nu komen alle tussenvormen voor, van vrij licht 
tot zwart(melanistische vorm). De wijfjes blijven op de plaats 
zitten waar ze de pop hebben verlaten en w~ den daar door de 
mannetjes bevrucht. 
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N~ de bevruchting leggen ze meestal 
hun eierpakket C± 200) ter plaat
se in spleten van de bast of 
soms op de stam. 
De mogelijkheid bestaat ook dat 
het wijfje verder vliegt om de 
eitjes af te zetten. Dit verklaart 
tevens de uitbreiding van de 
plaag. 
Na midden augustus was er geen 
vlinder meer te zien. 
De hamvraag is: "\~at gaat er vol
gend jaar gebeur·en?" 
Dhr.Boerleffef hierover:"Eerst 
komen in het najaar de eitjes 
uit. De jonge rupsjes overwinte
ren in de bastspleten onder een 

non v \ lncler rups zelfvervaardigd spinseldakje (de 
z.g."spiegel"), 

Deze rupsjos beginnen eind april, begin mei te eten. Aanvanke
lijk eten ze eerst de knoppen en vervolgens het blad. In late 
voorjaren eten ze ook bast. 
liet is niet aan te nemen dat de plaag zich opnieuw zal voor
doen, omdat er onder de rupsen al infectieziekten werden ge
constateerd en de predatoren ook ~e nodii;e slachtoffers zullen 
hebben gemaakt. 

Lang geleden ----

De laatste plaag van de nonvlinder dateert uit 1921. 
Een ooggetuige vermeldt in "De Prins" van 6 augustus 1921: 
'"russen Beekbergen en de v!oeste Hoeve hoorde ik het geknetter 
en gekraak in de droge dennen." 
In een oud album van Van l'ieJle is er srrake van "de grote plaag 
van 1908''. De plagen van 1908 en 1921 heersten maar ê~n seizoen, 
waarna het biologisch evenwicht weer hersteld was. 
De beuken zijn al weer uit~clopen en de lariksen goven nog geen 
teken van leven. Augustuu 1978------ Een voorjaar om nooit te 
vergeten. 

Leo Knol,Apeldoorn. 

VerantwoordiE_g 
Dit artikel is tot sta;,rl f:ekomen mP.t medewerking van: 

-dhr.H .. J,Boerleffef, entor.JOlOOi'. te : . .f•eldoorn. Hi,j inventariseerde 
,::;rote delen van ons land op nachtvlinders. Hij is de auteur van 
de Wetenschaprelijke MededelinG over blauwtjes en vuurvlinde~s. 
- rlhr,\·Tensink, beheeroer van de Bos\.Jachterij Uf:·cbelen(SI'.D), 
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PLEASE 

Wees toch voorzichtig met 

de bomen, het kind stapelt 

er dromen in, vogels die 

niet uitvliegen voor morgen, 

wanneer kinderen van 

KFLOCP DE 

" Kroop de mist tussen de bomen? 

' ' Dan is het herfst 

\ ~\-
Vloo~ de bonte kraai onder 't dak? 

' Dan is het herfst 

\ -----'f 
Zaten de blaren als vanen aan de takken? . ' Dan is het herfst. 

Jan Hanlo(1912) 
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.soortenli~st 1q7e van 
.. HET LAND VAN JONK~Q'' 

In juni hebben enkele aktieve leden van de K.N.N.V. de handen 
uit de mouwen gestoken en het "Land van Jonker 11 gemaaid. 
Deze aktiviteit heeft zelfs de plaatsel1jke pers "gehaald". 
Alvorens echter het land werd gemaaid, hebben enkele bota
nisten o.l.v. H, Menke het land op planten geinventariseerd. 
Het resultaat van deze inventarisatie vindt u hieronder. 
Wij hopen in vervolg jaarlijks een soortenlijst in Natuur
klanken te kunnen opnemen, zodat iedereen kan nagaan welke 
veranderingen er plaats vinden nu de K.N.l'.V. het land in 
beheer heeft. 
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Wij hopen dit jaar ook nog met een vogelsoortenlijst te komen. 
Dit betreft dan het "LR.nd van Jonker" en naaste omgeving. 
Waarnemingen uit dit gebied s.v.p. doorgeven aan F.van Noorden, 
tel, 3331 Epe. 

Agrostis stolonifera 
Alnus glutinosa 
Alopecurus geniculatus 
Angelica sylvestris 
Anthoxantum oderaturn 
Athyrium filix femina 
Betula pendula 
Betula pubeseens 
Calamagrostis canescens 
Gardamine flexuosa 
Gardamine pratensis 
Carex curta 
Carex echinata 
Carex nigra 
Carex evalis 
Carex panicea 
Carex rostrata 
Cerastium triviale 
Chamaenerion angustifolium 
Cirsium palustre 
Dryopteris carthusiana 
Epilobium palustre 
Epilobium tetragonum 
Equisetum arvense 
Equisetum fluviatile 
Festuca r1bra 
Filipendula ulmaria 
Gali urn pa lustre 
Glyceria declinata 
Glyceria fluitans 
Iloleus lanatus 
Holcus mollis 

Fioringras 
Zwarte els 
Geknikte vossastaart 
Engelwortel 
Heuk[~ras 

wijfjesvaren 
Ruv1e berk 
Zachte berk 
Hennegras 
Bosveldkers 
Pinksterbloem 
Zompzegge 
Sterzegge 
Gewone zegge 
Hazezegge 
Blauwe zegge 
~~ navelzegge 
GPwone hoornbloem 
Wilgereasje 
Kale jonker 
Smalle stekelvaren 
Moerasbasterdwederik 
Kantige basterdwederi 
Heermoes 
Holpijp 
Rood zwenkeras 
Moerasspiraea 
Jvloeraswalstro 
Getand vlotgras 
Nannagras 
Zachte witbol 
Witbol 
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Hydrocotyle vulgaris 
Hypochaeris radicata 
Juncus acutiflorus 
Juncus bulbosus 
Juncus effusus 
Juncus subnodulosus 
Juncus subuliflorus 
Lemna minor 
Lotus uliginosus 
Luzula multiflor~ ssp. 
congesta 
Luzula multiflora ssp. 
multiflora 
Lychnis flos-cuculi 
Lysimachia vulgaris 
Mentha aquatica 
Molinia caerulea 
Montia spec. 
Myosotis caespitosa 
Myrica gale 
Phragmites australis 
Plantago lanceolata 
Poa pratensis 
Poa trivialis 
Polygala spec. 
Fatamogeton natans 
Potentilla erecta 
Potentilla palustre 
Prunus serotina 
Quercus robur 
Ranunculus acris 
Ranunculus flammula 
Ranunculus repens 
Rubus idaeus 
Rumex acetosa 
Rumex acetosalla 
Rumex crispus 
Salix aurita 
Salix cineria 
Scirpus setaceus 
Sium erectum 
Solanum dulcamare 
Sarbus aucuparia 
Sparganium spec. 
Stellaria alsine 
Stellaria media 
Succisa pratensis 
Taraxacum spec. 
Trifolium rcpens 
Typha latifolia 
Urtica dioica 
Valeriana dioica 
Viola palustris 

Waternavel 
Biggekruid 
Veldrus 
Knolrus 
Pitrus 

' 

Padderus 
Biezeknoppen 
Klein kroos 
Moerasrolklaver 

Dichtbloemige veld~ies 

Veelbloemige veldbies 
Echte koekoeksbloem 
Gewone wederik 
Watermunt 
Pijpestraatje 
Bronkruid 
Zompvergeetmijnietje 
Gagel 
Riet 
Smalle weegbree 
Veldbeemdgras 
huw beemdgras 
Vleugeltjesbloem 
Drijvend fonteinkruid 
'l'orrnen ti 1 
Wateraardbei 
Amerikaanse vogelkers 
Zomereik 
Scherpe boterbloem 
Egelboterbloem 
Kruipbeterbloem 
Framboos 
Veldzuring 
Schapezuring 
Krulzuring 
Geoorde wilg 
Grauwe wilg 
Dwergbies 
Kleine watereppe 
Bitterzoet 
Lijsterbes 
Egelskop 
Noe:casmuur 
VogAlrnuur 
Blau-ve knoop 
Paardebloem 
ltJi tte klaver 
Grote lisdodde 
Brandnetel 
Kleine valeriaan 
l\loerasviool tje 
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Dadelijk, als men de eerste bocht gepasseerd is, ziet men ze 
en nog wel bij groepjes, de simpele sierlijke wilde orchis, 
met hun tere, zacht rose lipbloemetjes en, nu de konijnen ze 
wat met rust hebben gelaten, de ~~n na de ander op zijn mooist. 
Er zijn er die bijna een halve meter hoog zijn en stevig op de 
stengels, 
Jaren geleden, tiidens een konijnenplaag, heb ik er enige in 
mijn tuin overgezet, bescherm~ met Baas, Nu vermenigvuldigen 
deze zich vlot en zijn ze ook veilig voor kl te ijverige schof
fels van de plantsoe~endienst. Als de lente weer nadert, zal ik 
dat ook doen met het pas cntdelde rondbladiG wintergroen, ofte
wel de bescheiden "p.;rrola" dat onlangs in (le berm van datzelfde 
Sparrenlaantje nog te bloeien stond en nu met talloze kleintjes 
om zich he2n eer" ui tbreidJn,,cr.lan voc·r stan. t, waarin we ons al
leen maar verheugen kunnen! 
Vogels waren er dit jaar meer dan alle vorige jaren. Voor de 
derde keer was er weer de merel met de altijd BEopende snavel 
die zich w~~r een plekje zocht in de veilige vuurdoorn en daar 
dan ook voor talrijk kroost zorgde. 
In de spreeuwenpot huisden steeds roodstaartjes, dit jaar eens 
afgewisseld door een kuifmezenstel, dat een dag lang voor enige 
opschudding zorgde, omdat ze urenlang piepend voor hun woning 
heen en weer fladderden en hun jongen lieten schreeuwen. 
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Tenslotte bleek, na voortdurend 
gezoek, de oorzaak te schuilen 
in een wapperende doek op een 
drooglijntje! 
Een roodborstenpaar in de Gelder
se roos, winterkoninkjes in een 
conifeer, alle nesten bekleed 
met paardehaar van buurvrouwtjes 
pony. 
Alle nestkastjes bewoond en be
waakt door de hond, die toen de 
jongen op de grond scharrelden 
de talrijke eksters op een af
stand hielden. Een bonte spech
tenpaar, dat elders broedde, 
maar zich op mijn voed er tafel aan KUl FME. ES 
allerlei etensspul tegoed deed, 
stelde trots twee jongen voor. Zelf in de achterhoede blijvend 
lieten ze de jongen, vlak vóór het huis, hun voer halen. 
Het bleek al gauw dat brood eeen kost is voor spechten, 
Ze moeten met hun stevige snavel naar voedsel kunnen hakken 
en zo voorzag ik ze soms van gehalveerde rauwe aardappelen, 
die ma en pa ook wel konden waarderen! 
De groene specht blijkt vc~l schuwer te zijn. Klap op de vuur
pijl was '"el een forse havik die "acte de presence" gaf in de 
buurtuin. Daags te voren vond men daar een zielig hoopje dui
venveren en hij (of zij) kwam kennelijk om nog zo'n mals hapje, 
We konden hem goed zien, op een lage tak klapperde hij met 
zijn vleugels en strekte zijn hals, een echte majesteit! 
Het vogelboekje bracht uitkomst, tenslotte ziet men niet dage
lijks een havik. Het bleek dat er een paar uit Duitsland is ~e
importeerd en nu op Welna woont. 
Over het wee maar kort: 
Meer en meer, ook in andere gedeelten van ons dorp komt het 
voor, dat alle bomen worden eekapt en men zich, door middel van 
bulldozers gaat omrince~ met zandwallen. 
Ieder zijn genoegen, maar wordt dit niPt een mode-gril? 
Als men zo graag in de duinen woont, waarom komt men dan naar 
de Veluwe waar iedere boom nog een llinnument is? 
De tijd zal het leren of d~:ze .-:-.anier van "tuinaanleg" zal aan
slaan. 

n.J.F.Godsctalk Plomp. 



De waarnemingen zijn voor verantwoordelijkheid van de 
waarnemers. 

'ra puit 

Fluiter 

Nachtzwaluw 

Roodborsttapuit 

.Jraaihals 

Zomertaling 

Bergeend 

Midd.Zaagbek 

Nandarijneend 

10/5 3 ex.Wisselseveen op pas ge- R.P. 
scheurd land. 

17/5 
20/5 

28/5 
3/6 

28/~ï 

13/5 
12/8 

20/6 

17/5 

4/5 

4/6 

4/6 

28/5 

13/5 

2 ex. idem 
5 ex. v.Manenspad/Gortelse 
heide 

v.No. 

v.W.H. 

Leemkuil Tongeren W.V. 
F.jJerhol t beukenbos v .No. 

v.Hauenspad 2 ex. vl.V. 

paartje Gor'qlse heide v.W.H. 
1 ex. idem v.No. 

Dellenselaan Heerde; nest W.Tol 
waaruit 6 jongen gevlogen 

paartje in beek biezenland v.No. 
van Jonker 
paartje Rank a.IJssel bij EKG 
Houtweg Cene 
mnl. ex. uiterwaarden van v.Wo. 
Veessen 

paar met 13 jongen uiterwaar- v.Wo. 
den hij Marle (IJssel). 
Unieke waarneming. 
Aan de IJssel é~n vermoede
lijk broed~eval in 1975 
(HoenwaardJ 

2 mnl. ex. z.va1. Veessen v.Wo. 
(zeldzaam omstreeks deze 
tijd) 

paartje vijver afgraving 
achter Leemkuil 'l'ongeren v.No. 
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Zw.roodataart 3/4 Knibbelakker/S 9 Epe 
Markt Epe 

S.Remmelts 
v.W.H. 
v.W.H. 
R.P. 

20/4 
8/6 + 9/6 Idem 

deze zomer Lange Veenteweg Epe 
2x broedgeval 

Buizerd 

Havik 

Watersnip 

Koekoek 

Boomvalk 

Bosuil 

Steenuil 

Wulp 

Regenwulp 

Zwarte specht 

Spotvogel 

Patrijzen 

4/5 
juli 

juni/juli 

juni 

Oene 
nest 2e Hoornerveenseweg 
Heerde 

Dophoeveweg/Kortekampweg 
Epe: nest met 2 jongen 
Hansdorperweg Emst:nest 
met 2 jongen 
nest in Welna 

E.K.(}. 
mw.Leendarts 

mw.Leendarts 

R.P. 
v.W.H. 

27/5 cirkelend achter opgelaten 
balonnen mee omhoog;speel-

15/7 

3/6 
b'gin ju

1

ni 
30; 4 
10/5 

5/5 

juni 
19/7 
6/8 

13/8 

22/5 

13/8 

4/5 

24/7 
28/7 

30/6 
t/m 4/7 

tuin Jolijt,Epe v.W.H. 

Sparrenlaan,Epe 
nest in Welna 

in populier Wiaselseveen 
visvijvers Vaassen 

biezenland van Jonker 
2 ex.Vorchten(geregeld in 
april) 

7 ex.Gortelse heide 

nest in \Velna 
1 ex. boven centrum Epe 
eind van Manenspad: 2 ad, 
+ 3 juv.intensief insekten 
jagend 
op nest Wiehersveld 3 juv. 
ca. 2! wk.oud 

Heerder Sprengen(meerdere 
malen waargenomen) 

~ 23.30 roepend eind Zw. 
landstraat, Epe 

jodelend Hank aan IJssel 
Houtweg Oene 

Mw.Godschalk 
v.W.H. 

R.P. 
v.wo. 

E.K.G. 

R.P. 

v.W.H. 

v.W.H. 
v.W.H. 

v.W.H. 

v.W.H. 

v.Wo, 

v.W.H. 

E.K.G. 

vlucht boven Wissel W.V. 

tegen raam gemeentehuis 
Epe gevlogen(niet dodelijk) v.Wo. 

zingend Glorialaan Epe v.No. 

24/7 paartje, Zuuk v.No. 



Kuifeend 

Dodaars 

Slobeend 

Gr. vl ieumvanr,er 

Sperv1er 

Torenvalk 

Rie tzangf!l' 

Korboen 

Tuinf1 ui ter 

Gr.bontté spec:ht 

20/ (_ 

25/4 

8/5 
7/5 
3/7 

11/7 
21/5 

juni 

26/6 

23/5 
4/6 
6/8 

20/5 

13/5 

'7/~ 

2ntr 
!Ti i:' i 

met jongen achter Bisschaf 
'Pulleken, Heerde 

visvijver Vaassen 

visvijver Vaassen 

Loeffpark Epe 
met jongen Loeffpark Epe 
idem 
Bon~!'rdp] ein Epe 

nest Helr,a 

vliegt op uit tDin 
Beekstraat Epe 
boven ZwartelandRtraat 
j rlem 
rondom v.Manenspad: uit
gevlo~en zeker 3 juv. 

tuin KlaarbHek Epe 

gehoord:bolderend 

Loeffpark Epe 

m(d jon{~, Norelbo:n1eg Epe 
:• x nest 1nE t j cnt-:Pn \tie lna 

Kuiflee m~:ori.k ::·.: f1 2 ex, bouwterrein Vegtelur.i j 

/,/5 
2t1/4 

:.it·~~end H~n•L a.IJnsel Ccne 
+ r.oc ;~<'X j n mei biezen
lanu vun ,lonker 

Boompiep.::·r 30/4 'l'nn,Jerulse heide 

Bonte vljecenvangHr 11/5 
.9/5 

h• le zomer HaarnPembaal' 
op djv,lteidecomplexen 

Bo11 !'•"rJlJlei n Epe 
Lij nestkast W.Tellstruat 
E: pe 

'vl. Tol 

v.\vo. 

v .Wo. 

v.\v.H. 
h:.K.G. 
L~ •. K.G. 
E.K.G. 

v.\</.H. 

EKG 
v.'vLH. 
v.W.JI. 

v.W.B. 

v.W.B. 

v.W.H. 

J.v.Looy 
v.No. 

EKG 

v.No. 

E:.l< •• G. 

v.No. 

E.E.G • 

E.I<.G. 

'rafel eend 

!i"C.ismoedert je 
,(nachtvlinder) ,, / 

~anrtje Hank a.IJs~el Cene E.E.G. 

Vliege~d 

1 S/7 

19/7 NiArser mw.+hr. 

27/6 mnl.ex.Vuurdoornstr~at 
Vaas~en 

Illaauw 

v.Wo. 
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juli OinfGving Officiersweg Epe 

Br.1l.wdspenorchis juli zeer veel ex,idem 

mw.Godschalk 

m\<T.Godschalk 

Scherpe fijnstraal 20/7 berm weg ~lspeet/Nunspeet 



Platte tonderzwam 

Echte tonderzwam 

Fluwelen graafbij 

Oranjetip 

Zandblauwtje 

Gr.beervlinder 

Bosogentroost ~~ 

Çi< 
t 

Bergeend 

Atalantavlinder 

KL bonte specht 

Hermelijn 

Geschubde stropha
ria - Stropharia 
squamasa 

Gele ringboleet
Boletus grevillei 
(vroeg dit jaar) 

Witte koraalzwam 
Clavulina cristata 

Hongaarse raket 

2/5 Tongeren laan bij Boshuis E.K.G, 

2/5 idem met witte be~oedering 
bovenkant E.K.G. 

8/5 Bonderdplein Epe E.K.G. 

9/5 Bongerdplein. Op Pinkster-
bloem E.K.G. 

mei Vele malen op look zonder 
look Glorialaan Epe v.No. 

juli Enkele witte ex,Kallekoten A.+ K. 

1/8 

14/7 

2/6 

29/4 

16/8 
14/8 

7/8 
11/7 

Vuurdoornstr.Vaassen 

Omgeving Soerelseweg.Door 
H.rienke gedetermineerd. 
Moeilijk karwei.H.Menke 
zal ons in é~n van vol
gende N.K.hierover nader 
informeren 

± 15.30 uur in park 
achter Gemeentehuis Epe 

~aRrtje uiterwaarden 
IJsr-;el t/o Clst 

Glorialaan Epe 

Vaassen 

Kortebroekweg Vaassen 

~uin Bongerdplein 

1/8 Leemkuil Tongeren 

12/8 In vennPtje te Leuvenheim 

15/8 Viadukt Zuuk 

de Brueys 

v.Wo. 

v.No. 

v.Wo. 

E.E.G. 

v.No. 

Y.Roelants 

Sieders 

E,Henke 

H .I-1enke 

R.P, = R.Pannekoek; v.No. = F.vRn Noorden; v.W.H. = J,W.van Waveren
Hogervorst; W.V. = W.Viertelhauzen; E.K.G. = E,Koopmans-Grommé; 
v.wo. = H.van Woerden. 



Waargenomen door H.Menke: 

Klein springzaad 10/8 Dellen hoek Koekenbergweg. E~njarige 
plant mEt bleekgele bloempjes, die 
mar:saA.l kan optredet1, Hij schijnt zi,jn 
verspreidingscebied uit te breiden, 
Vorig jaar vonden wij hem voor het 
eerst aan de Chevalierlaan, 

Dauwnetel 23/7 Ben verwant van de hennepnetel met 
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erote gele lipbloemen met paarse on
derlip. Vroe~er was de plant, die 
vooral op akkers thuis hoort, veel
~Ildi~er, Van de laatste j~ren waren 
ons maar enl~ele vondstel! bekend; alle 
uit r1e b1111:rt van "Hanendorp" bij Ernst. 
Al fietsend vonden wij rle planten o~ 
een vijftal plaatsen in het weteringen
g~bied in de omgeving van Nijtroek. 

\..Ji ttH honingklaver jlJlj VaRSS('JL;ebirmenweg I~ms t. Een adventieve 
vlinderbloem met lange trossen witte 
b1oer:lrjcs. Hij groeit veel ln.ngs VJegen 
;>JJ '-'P s l;'j o:Cvi e .s emp 1 a c 8JW' r, ten. Aa11 n (~ 
Va~1 -;SE'liS8 hinnen~H'g is }1j j V/Ri'I'SClïj jnlJ jk 
terecht g2komen doordat rte gemee11te met 
een wil~eplantenzaadmencsnl do berm enn 
paicl' i.:tlr 2eleden heeft ingf'cZCJ.élid, 

Milieutip van de week 
De Werkgroep Milieuhygiëne in 
Zeist plaatste in de Nieuwe Zeister 
Courant een milieu{tip) van de week 
die wij hierbij graag aan u doorgeven. 
Een Amen"kaans tijdschrzft raadde 
onlangs mtlieubewuste mensen aan 
een vaatwasmachine te kopen; dan 
kunnen ze weer afwasbare kopjes en 
borden gebruiken, in plaats van 3 x 
daags hun serviesgoed te moeten 
weggooien. Zonder commentaar . .. 

Uit: Na tuur en nll!~\ttr~s 



78-138 

DE SCHEPPER EN ZL"!"N ONKHUID 

"Praat je over jacht, dan is dat rechtvaardig 

en noodzakelijk - jacht gericht op werkelijk 

behé~r. Een boom die is omgevallen moet je, 

vinden wij, ook niet laten liugen. In de tuin 

die de Schepper ons heeft gegeven, moet orde 

heersen en moet lw t onkruid worden t':iewied ." 

-~-
Gelooft u uw o~en niet? Bovenstaande tekst 
werd uitgesproken door J.J.Eshuis, voorzitter 
van de Stichtint WildbPheer Veluwe tijdens 
een tür:;spraak in ht~t .~e,'•·ntatrcecrde jacht
chalet .Aardhuls. 
Zie Noord Veluws Dacblad van 15 juni 1978. 

~ 
Vakantie-dia-avond 
I I 7 
In december vinrl t rl e :ja:1rli jlcse llia-avond plaA. ts. 
Len ieder die een biJ!rage aan deze avond wil leveren, 
·Hordt verzocht rli t aan onze sel~retaris op te geven. 

lf.Df.R LID KAN t1t.E.OOE.H, AARZE.~T' U NIET 1, 
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-----' .. .. :.·,.._ 
Tjip, de merel. 
We hebben vroeger jarenlang onze vakantie in Vi~rhouten 
doorgebracht in een huL'lje van vrienden. Het was er heerlijk 
rustig en er was daardoor veel dierenleven te zien. 
Eens waren we weer heen, lieten de auto staan op ± 80 m. van 
het huisje en sjouwden met onze koffers langs het smalle bos
paadje. Mijn man liep voorop en bleef plotseling staan. 
"Kijk eens wat hier zit", zei hij. Een half naakt vogeltje 
zat midden op hRt pad en keek naar ons omhoog. We bekeken 
het, het was een mereltjP, We lieten het zitten. Misschien 
kw:1.men de ouders het wel voei·en. Vanuit een vaL de ramen van 
het huisje kondrm w•~ on pl•>}; ~:niet het vogeltje zelf) zien. 
Maar niets wees er op, dat er merels in de buurt waren om te. 
voeren. We gingen telkens kijken, maar hPt beestje bleef op 
dezelfde plaats zitten, Toen vonden we een dood vogeltje van 
dezelfde grootte. Er was dus iets gebeurd met het nest. Met 
de schemering namen we het vobeltje mee naar binnen, zetten 
het op gras op de tafel. We voeden het met stukjes kaas. 
Dat ging best en hij sperde telkens zijn bekje open met luid 
gekrijs. Toeri hij eenoeg had, vielen zijn oogjes dicht. We 
deden het gras in een emmer en een doek er overheen. Zo werd 
hij in het schu~rtje gezet. De volRende morgen bij het open 
doen van de deur, hoorden we geluidjes uit de em~er komen, 
een zacht tjip, tjip en zijn naam was gevonden:Tjip! 
De volgende dagen voerden we hem met stukjes kaas en vlees. 
Hij groeide zienderogen en het verenkleed werd wonderlijk 
snel dichter. Nu konden we zien, dat het een vrouwtje was. 
Ze werd bruin. De begroeting 1 s morgens vroeg als we de deur 
openden, was ~~n jubelkreet. Het was enie! We lieten haar al 
gauw los in de kamer, waai.' ze haar eigen element op zocht:de 
houtblokken bij de open haard. Daarop deed ze ook haar be
hoeften, zodat onze angst, dat ze de vloer zou bevuilen, on
gegrond bleek. Vliegen kon ze natuurlijk niet, 't was wat 
fladderen en hippen. De eerste dagen als we boodschappen gin
gen doen, zetten we haar in de emmer in de schuur. Haar al 
g~tw werd ze te beweeglijk hiervoor. Mijn man maakte van kip
pengaas een soort kooi:± 25 cm hoog, 60 breed en 1.20 m lang. 
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Die zetten we buiten tegen de 
muur onder een groot raam. 
Als we weg gingen, werd Tjip 
hierin gezet, Ze vond het best. 
Als we terugkwamen werden we 
al vanuit de verte uitbundig 
begroet. Het was aandoenlijk. 
We voerden haar, behalve 
kaas en vlees, ook wel eens 
insekten. Verder aardbeien 
en kersen, die ze zelf van de 
steeltjes plukte, 
's Morgens op de houtblokken 
gezeten naast de haard,maakte 
ze uitgebreid toilet: de 
vleugels werden uitgespreid 
en de veren kregen een goede 
beurt.Dan kwam de naakte 
broedplek altijd te zien en 
het geheel gaf de indruk van een 
jas om de schouders geslagen! 

·-t~ ~ ., ~ w, 
....• ~'' "'' 

bloot vrouwtje met ochtend-

Het was in die tijd gelukkig altijd mooi weer en we namen 
Tjip mee naar buiten en lieten haar vr1J lopen. Toen kwam de 
tijd dat ze begon te vliegen. De eerste vlucht was vanaf de 
vingers van mijn man naar de grond, ongeveer 2 m. Het werd 
iedere keer verder en eindelijk ook omhoog de struiken in. 
Ze vond dat zelf fantastisch en kwetterde honderd uit. Op een 
keer waagde ze zich in een+ 4 m. hoge lariks. Daar zat ze en 
kletste zonder eind tegen ons, ze kéék naar ons! We riepen 
haar "Tjip, Tjip, kom hier". Ze ging rustig door met haar ju
belconcert en we hebben haar letterlijk uit de boom moeten 
plukken. liet was een jonge, nog slappe lariks, die we naar 
beneden konden buigen en zo Tjip er uit halen, Dat vond ze 
best. Ze kreeg meer routine en ging later nog hoger en uit 
zich zelf weer naar beneden, Eens hadden we bezoek; zaten 
voor het huisje op het terras. Al gauw kwam Tjip op de rand 
van het platte dak zitten en praatte met ons mee. Opeens vloog 
ze vanaf het dak op mijn schouder en bleef daar zitten: ze 
hoorde er ook bij, vond ze. 
We gingen in die tijd ook eens een dag terug naar Rotterdam 
(waar we woonden), Tjip ging in de emmer mee. In Vierhouten 
waren vrijwel geen wormen, maar in onze tuin in Rotterdam te 
over, Daar heeft Tjip zijn eerste worm gegeten en dat werd 
een klucht! Het was een enorm exemplaar zo'n 25 cm lang en + 
3/4 cm dik, Toen Tjip hem zag, hapte ze direkt naar, slikte
en slikte nog eens, maar dat was haar te machtig. Ze stopte 
even en toen gebeurde er iets geks: de worm kroop weer naar 
buiten, maar niet helemaal. Tjip slikte weer en 4 cm van de 
worm ging weer naar binnen om even later weer een paar cm te
rug te komen. 

, .. 



Toch heeft Tjip het eindelijk gewonnen, maar zat toen volko
men uitgeput doodstil op het gras. Het heeft een hele tijd 
geduurd voor ze weer bij was! 
De emmer in de auto was de enige oplossing om Tjip mee te 
nemen. We hebben geprobeerd haar los te laten, maar dan 
vloog ze op onze arm of schouder, of zat bij de voorruit en 
kwam op het stuur zitten. Dat was te gevaarlijk. We gingen 
van uit Vierhouten regelmatig naar Epe, waar we ons huidige 
terrein (maar zonder huis) al hadden. We pionierden er al 
lang en nu namen we T jip mee en de kippen{~azenkooi (voor ge
val we van ons landje weg moesten). Als we er waren, lieten 
we Tjip gewoon vrij rondvliegen. Als we haar riepen kwam ze 
altijd weer naar ons toe. Maar ~éns was dat niet het geval. 
We moesten naar Vierhouten terug en ik riep naar omhoog het 
bos in:"Tjip 11

, •• Niets te horen, niets te zien. Ik herhaalde 
vele malen mijn roep, geen antwoord. Ik dacht 11 dat is niet 
zo best nu we weg moeten". Toen keek ik van OQhoog naar be
neden en wat zat er vlak naast me met het kopje schuin naar 
mij opgeheven? Een rustige vogel, niet begrijpend, waarom 
ze werd geroepen. Ik pakte haar op en nam haar op mijn vinger 
mee naar de emmer in de auto. 11 0p de vinger" is de plaats 
voor een vogel. Als je ze in de hand houdt, wurmen ze zich er 
uit, tot ze een stokje (vin~~r) hebben gevonden als rempla
çant voor een tak. 
We hebben ontzettend veel plezier gehad van onze merel en 
hadden het plan haar v66r we weer voorgoed naar Hotterdam 
vertrokken, in het bos op ons terrein achter te laten. Ons 
huis zou weldra gebouwd worden en we dachten: misschien 
blijft ze in de buurt en komt weer terug als we haar roepen. 
Helaas, het heeft niet zo mogen zijn. Vanuit Vierhouten gin
gen we weer eens naar Epe, waar we nog een kleinigheid over 
het huis hadden te bespreken. Gewoonlijk namen we Tjip in ie 
emmer mee naar binnen(bij wie dan ook) ;1aar nu was het maar 
z6 kort dat we haar in Je auto lieten. We bleven echter langer 
dan de 10 minuten die we 
dachten nodig te hebben. 
Het zal misschien 20-25 min. 
zijn geweest. Het was warm 
weer en toen we de auto 
openden, was het daar zeer 
heet. Ik schrok, toen ik 
Tjip hijgend in de emmer 
zag zitten, nam haar op 
schoot. We reden zo snel 
mogelijk naar ons landje, 
waar ik met Tjip op een 
bank ging zitten,terwijl 
mijn man water ging halen 
uit de teil bij het huisje. 
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In die tussentijd bleek het 
of Tjip weer bij kwam. Ze richt
te zich op, zette het kopje 
scheef en keek me aan. Toen 
zakte ze dood in elkaar. Ik 
had het wel kunnen uitschreeu
wen van ellende. Een maand 
was ze bij ons geweest en je 
gaat je zo hechten aan zo'n 
beestje--- en, hadden we haar 
daarvoor opgeraapt van het 
bospaadje en opgekweekt tot 
een volkomen gezond vogeltje? 
Mijn man en ik hebben haar 
bij ons in het bos begraven 
en zijn zwijgend naar huis 
teruggegaan, vol over datgene 
dat eigenlijk niet had hoeven 
te gebeuren. Had ik de emmer 
maar niet in de auto laten 
staan •..•. 

Door deze nare ervaring weten we nu, dat vogels geen hoge tem
peratuur kunnen verdragen. We hebben er nu ook over gelezen 
en weten het nu voor een volgende keer. 

Maar ----"een volgende keer" is alles weer anders, zoals u kunt 
lezen uit het volgende verhaal. Laat ik dat nu maar schrijven 
en wé~r het "onkruid"artikel opschuiven tot een later tijdstip. 
Het gaat nu over een Epe'r vogeltje. Op een morgen, toen we op 
het punt stonden weg te rijden, vonden we twee heel kleine vo
geltjes, vrijwel naakt, oogjes nog dicht. Meesjes, denkelijk 
pimpeltjes. Ze lagen vlak bij huis en er moet wel een nest 
zijn geweest, maar we hebhen het niet ontdekt. Een meter verder 
lag nog zo'n gevalletje, maar dat was dood. 
Ik nam de twee vogeltjes mee naar binnen. We moesten weg, dus 
ik moest iets vinden, om ze warm te houden. Het ene beestje 
leek gaaf, maar het andere had een rood plekje op zijn kopje, 
een wondje met gestold bloed, ongelukkig terecht gekomen, denk 
ik. Ik deed water in een pan, warmde het tot naar schatting 
38°, nam een iets kleinere pan met keukenrolpapier er in en 
zette de vogeltjes daar op. Ze voelden koud aan, bewogen wei
nig. Nu maar hopen dat ze wat bij zouden komen. De pan had ik 
op het waakpitje gezet. We gingen weg en kwamen na 3/4 uur 
terug. Ik direkt naar de pan en wat ik niet voor mogelijk had 
gehouden was gebeurd. Het beste, gaafste voreltje was uit het 
binnenste pannetje gekropen en in het water van de grotere 
pan terecht gekomen en verdronken. Hoe het beestje over de 
rand van 8 cm hoog heeft kunnen komen, is me een raadsel. 
Hij moet wel op zijn broertje zijn gaan staan. 
Nu bleef het zwakkere vogeltje over. 



Ik zette het in een kartonnen doos, met papier en droog gras 
er in. Toen begon het voeren, met kleine snippertjes kaas. 
Het ging uitstekend en hele hoge piepgeluidjes wezen er op, 
dat hij nog meer wilde. Na een paar dagen waren zijn veertjes 
hard gegroeid en ja hoor, het was een pimpeltje, een onwe
zenlijk klein gevalletje. De oogjes waren nog steeds dicht. 
Maar toch wist hij wie hem voerde. Als mijn man, af iemand 
anders de kamer binnenkwam, gebeurde er niets. Maar kwam ik 
er aan, dan steeg er een levendig hoog gepiep uit de doos op! 
Onbegrijpelijk. Het diertje groeide goed en zijn beeldige 
blauwe jasje was zowat klaar. Maar het plekje op zijn kopje 
verdween niet en hij kon niet recht op blijven zitten. 
Telkens als hij op kwam met open gesperd bekje, viel hij op 
zij. We hebben steeds gedacht dat hij het niet zou halen. 
Het was vast een hPrsenletsel. Vijf dagen heeft hij geleefd 
en toen was het afgelopen. Hij zag er goed gevoed uit en het 
verenkleed was mooi, met miniatuur slagpennetjes. De oogjes 
waren nog steeds niet open. Het was jammer, dat het dood ging 
maar hij zou het later toch hebben moeten opgeven. 

Nu even een vrolijker geluid: onze Gadelinde de merel, heeft 
ergens op ons terrein gebroed. Na drie mislukte pogingen een 
nest te bouwen vlak bij ons huis. Nu komt ze met het hele ge
zin, n.l. 5 dochters, in het bos om het huis eten. De dode 
bladeren vliegen naar alle kanten, maar veel is er niet te 
halen. Gadelinde hoopt, <1enk ik, dat het resta11rant op het 
terras is geopend! Met theetijd valt daar nog wel eens wat 
af! Maar buiten zjtten is er in deze slechte zomer, zo zelden 
bij, jammer genoeg. Tot de volgende keer. 

A.Bijker. 

-
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In de volle zon in onze tuin staan 1 s zomers altijd een massa 
wilde riddersporen te bloeien. Deze sierlijke planten waren 
vroeger een gewoon akkeronkruid. De wijdvertakte planten 
dragen sierlijk langs de dunne stengels verspreid prachtige 
blauwe bloemen. Er zitten ook elk jaar een paar witte exem
plaren bij en een enkele rose, misschien wel door stuifmeel 
van gekweekte soorten in de buurt ontstaan. Hensen die langs 
lopen, denken soms aan orchidee~n, waars~hijnlijk door de 
grillige bloemvorm. Het is een plezier, op een zomerse dag 
eens rustig bij de riddersporen te gaan zitten. Niet alleen 
om ons te verlustieen aan het hemelsblauw van de vele bloemen, 
maar ook om de homuels, die er op af komen. 
We hadden wekenlang vast bezoek van twee tuinhom,:.els. Ze kwa
men met lang uitgestoken tongen op de riddersporen toevliegen, 
zetten zich op de onderste kroonblaadjes neer, zodat soms de 
hele bloemtak naar beneden boog door hun gewicht en staken de 
lange tongen in de dunne sporen. De honing van àe riddersporen 
zit diep weggestopt. Er zijn ook maar weinig insekten, die deze 

T~.ünhom. 
rn~l op 

w·1lde v-i ei . 
der~poor 

kunnen bereiken. De tuinhom
mel lijkt erg op de aardkommel, 
die de meeste mensen wel kennen. 
De tuinhommel heeft, net als 
de aardhommel een zwart borst
stuk en achterlijf met gele 
banden versierd. Bij de tuin
hommel zijn er echter twee gele 
banden op het borststuk, vlak 
bij het achterlijf en een op 
het achterlijf, vlakbij het 
borststuk. Het vraagt wel even 
oefening om te kunnen zien, dat 
het inderdaad twee banden op 
het borststuk zijn, doordat ze 
zo dicht bij elkaar liggen. De 
aardhommels hebben maar ~~n 
~ele band op het borststuk en 
één op het achterlijf. 



Allebei de soorten hebben ook 
nog een duidelijke witte achter~ . 
lijfspunt. Aardhommels hebben (j~\den 
echter lang niet zo'n lange l"'OC!.de- md:. 
tong als de tuinhommels. Je ~tee.nhomm 
ziet ze dan ook niet op de rid
dersporen bezig. VIel kwamen er 
aardhommels op de open bloemen 
van de stokrozen af, waar nec
tar en vooral ook stuifmeel op 
een open schaal klaar staan. 
Ik heb een paar maal gepro
beerd de met stuifmeel zwaar 
beladen hommels te volgen om 
te ontdekken waar hun nesten 
zijn, maar dat lukte niet, 
Zodra de homllll=>ls "volgetankt" 
waren, vloeen ze snel recht 
omhoog en schoten met grote vaart het dak over. Ze waren dan 
niet meer te zien, Nog zulke open bloemen hebben de GUlden 
roedes in onze tuin. Daarop zag ik vooral veel steenhommels, 
forse insecten met een helemaal zwart lijf met alleen een 
steenrode achterlijfF;punt. Aarélhomr.:el en s teenhorowJl bezochten 
ook voortdurend de lila bloemkransen van de kaardebol en de 
rose bloemen van de reuzenbalsernien. In de zak van de balse
mien, die door het onderste deel van de bloemkroon gevormd 
worden, verd\vijnen de dikke homi:;els bijna helemaal. 
Vorig jaar hadden we ook veel Heioeboml:iel tjes in de tuin, 
Ze lijken op de steenhooonels, doordat ze net zo'n rode achter
lijfspunt hebben, maar bij goed waarnemen, zien we vooraan 
het borststuk, vlak achter de kop nog een krans van geel bont, 
een soort halskraagje, Niet altijd is dit echter duidelijk te 
zien. Een andere plant, die met zijn bloemen veel hom;~els 
trekt, is het hartgespan. Deze r.wrkwnardige plant, die door 
een kenniR van ons, toen hij de plant voor het eerst zag, de 
meest symmetrische plant werd cenoemd, die hij ooit had eezien, 
heeft vrij kleine, lila bloempjes in een wat stekelig aanvoe
lende lange tros. Het is een lipbloemige plant, net als de 
dovenetels en evenals deze, erg in de gratie bij hommels. Op 
het hartgespan in onze tuin kwam vooral een kleine hommelsoort 
af, die, naar ik meen akkerhommel heet, hoewel het erg lastig 
is deze soort goed te onderscheiden. Het is een l1om:;.el tje met 
een bruinig borststuk en verder een duidelijk afgescheiden 
bruine achterlijfspunt. Er vliegen echter ook hommels rond, 
waarbij het hele achterlijf met vage, bruine banden versierd 
is. De eerste soort zien we hier erg veel, Hij vliegt op erg 
veel tuinplanten, maar de honing in de riddersporen is blijk
baar ook voor deze soort onbereikbaar, Alle horur;!els komen 
stuifmeel verzamelen op de klaprozen, waar eveneens alles zo 
voor het grijpen ligt, In het boek van prof.dr.N,Tinbergen: 
"Sociaal gedrag bij de dieren", vond ik iets over homwels en 
klaprozen, dat ik voor u hier citeer: 



''Hommels worden heel duidelijk sterk aangetrokken door klap
roosbloemen, maar ze komen niet op de rode papiertjes af, die 
er naast gelegd zijn. Dat komt door het feit, dat insecten 
niet op de rode kleur van de klaproos reageren. De meeste 
insecten zijn n.l. niet gevoelig voor rood, zij zien alleen 
maar zwart, waar wij rood zien. Rood is voor hen ''infrageel". 
Deze insecten reageren op een heel ander soort licht: op ul
traviolet, dat door de klaproos wordt weerkaatst. Insecten 
kunnen niet alleen het ultraviolet, dat ver buiten de grens 
van ons gezichtsvermogen ligt zien, zij zien het ook als een 
kleur die verschilt van elke andere kleur. De rode kleur van 
de klaproos schijnt dus geen aanpassing aan insecten te zijn, 
maar slechts een bijproduct, terwijl de ultraviolette kleur 
voor de bloem heel belangrijk is. In onze flora zijn zuiver 
rode bloemen uiterst zeldzaam. De meeste ''rode" bloemen zijn 
in werkelijkheid purper of een mengsel van rood en blauw, 
waarbij de insecten dan reageren op de bla1·Nachtige tint. 
Echte rode bloemen komen voor in streken waar bloemzoekenJe 
vogels voorkomen; veel Amerikaanse bloeQen, die door kolibries 
worden bezocht, zijn b.v. vlammend rood" (In onze streken 
zijn veel bessen rood, die door vogels worden gegeten. Klap
rozen zijn heel vroeger geïmporteerd met granen uit Oosterse 
landen). 
Een hommelstaat wordt gesticht door een wijfje, dat overwinterd 
heeft. Ze was de zomer tevoren bevrucht door een mannetje, dat 
de winter nooit overleeft. Alleen de bevruchte wijfjes, de 
"koninginnen" halen het voorjaar. 
Het nest wordt gebouwd onder de grond,zoals b.v. bij ~e aard
hommel~onder een bult mos, zoals bij de moshommels of in een 
oude muur zoals bij steenhommels wel het geval is. Ook wel in 
een nestkastje. De koningin legt in het voorjaar een aantal 
eitjes en verzorgt de eerste larven die uitkomen zelf, Ze 
heeft zelf dus veel contact met dit eerste broed, omdat ze 
er voedsel voor haalt en de voedselvoorraad voor de larven 
voortdurend bijvult. Als de eerste volwassen hommels uit de 
verpopte larven komen, blijft de voornaamste taak van de ko
ningin het eieren leggen. De uitgekomen ho~nels missen de 

eierstokken en hebben alleen de 
functie van werkster~, net als bij de 
honingbijen het geval is. De koningin 
is echter bij de homoels niet altijd 
in het nest, ze vliegt ook nog wel 
eens uit en keert terug. Pas in de na
zomer ontwikkelen zich in het hommel
nest ook volledige wijfjes ~ ook 
mannetjes. De bevruchte wijfjes zijn 
dan weer de overwinterende koninginnen 
die de nieuwe hommelstaat stichten. 
Tn het voorjaar zien we ze luid brom
mend een nestplaats zoeken. 



We merken onder de werksters, die in de zomer de bloemen be
zoeken, nogal wat verschillen in grootte bij dezelfde soort 
op. Dit wijst niet op het jonger of ouder zijn van dieren, 
zoals velen meestal denken. Een volwassen insect wordt nooit 
groter. De larve groeit, het volwassen insect niet meer. Het 
verschil in grootte bij de werksters schijnt veroorzaakt te 
zijn door de hoeveelheid en misschien ook wel de kwaliteit 
van het voedsel, dat de hommel als larve ontving. 
Hommels zijn in staat bij vrij koud weer nog veel te vliegen 
en ook op ~ ,'hoge bergweiden komen we hommels tegen, ter-
wijl de temperatuur daar in de zomer vaak tot onder bet 
vriespunt daalt en het er ook nocal eens sneeuwt. Vanuit 
menselijke ervaringen zou je denken dat dat door hun warme 
jasje komt. Hommels zijn echt dieren om er eens extra op te 
letten, Zolang er nog bloemen bloeien, kunt u ze zien vliegen. 

Els Koopmans-Gromm~. 

Uit de Volkskrant 
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VIOLA 'rRICOLOR L. 

Viola dat cruut dat staet 
Comt in den eersten naturen groet 
II jaer mach-men houden dat 
Dat seghet 't Latijn hier ter stat; 
Maer beste es si nieuwe ende groene 
Men rnaeet men dustanen doene 
Syroep, dat men heet violaet. 

Men siede in olie die bloemen 
Ende dolie, dat rner uut siet eoemen 
Dien duwemen doer een cleet 
Dats diemenvialate 1<eet. 
Men sal dien sijn hovet zwart 
Ist dat hem van hitten deert 
T~oerhoeft ende slaap salven daerrnede 
Ets hem grote behoudenichede. 

Algemeen 

Uit:Naturen Bloemen van 
Jacob van Maerlant 

Het driekleurig viooltje behoort tot de violaceae. 
De naam viola zou samenhangen met het griekse ion(ionon) = 
welriekende plant. 
Volksnamen: ach t<3rumkiekertj e, grilkieke:r, glazen muiltjes, 
schoen en muiltje, zeeschulpjes, d:rievuldigheidsbloem. 
Veel tuinvari6teiten van de viool zijn affeleid van het drie
kleurig viooltje. 

Plantkundige gegevens 

Het d:riekleurig viooltje is een 15-30 cm hoee plant, bloemen 
geel-wit-paars. Soms ontbreekt het paa:rs. De bloemen moeten 
minstens 1 cm e:root zijn. Het onde:rste bloemblad met een spoor 
verlengd; twee der vijf meeldraden dragen een aanhangsel dat in de 
spoor hangt en honing afscheidt. Na het rijpen springen de 
é~nhokkige vruchten met 3 klep 1 .en open. De zaden worden ver 
weggeslinge:rd, terwijl soms mieren de zaden verder verspreiden, 
aan het zand zit een aanhanbsel dat de mieren graag schijnen te 
eten. Bloeitijd: april-september, 
Stengels wijdvertakt, getande bladeren, eirond tot lancetvormig. 
Aan de voet van de bladsteel diep gespleten steunblaadjes. 
Vindplaats op zanderige akkers, in bermen, in tuinen etc. 
Ze komen van Lapland tot aan het Middellandse Zeegebied voor, 
zelfs in Siberi6. 
Dikwijls vindt bastaardij van driekleurig viooltje en akker
viooltje plaats. 



Dit is zeer ongewenst bij de teelt van deze eerste plant 
voor de fabrikage van geneesmiddelen. 
Ieder jaar worden er in ons land enkele ha's violen geteeld 
voor de pharmaceutische industrie. 

(Volks)geneeskunde 

Het gehele kruid wordt geplukt en gedroogd gedurende de 
maanden juni/juli - september. De plant moet volop in bloei 
staan. Bestanddelen: o.a. saponine, looistof, etherische olie, 
flavonen, glucosiden en alkaloïden. 
Gebruik: Dioscorides noemt het als middel tegPn ki~der
epilepsie. In de volkr:Jgeneesku··t·e bij chronische huiduitslag, 
klier3rzwellen aan de hals, hoofdzeer, in- en uitwendig ge
bruikt. Verder bij hoesten, blaaskwalen en als bloedzuiverend 
middel. 
Joan van Beverwijck schrjj.ft in zijn "Schat der ongesontheijt 
( 1656): De violen verkoelen in den eersten en vervochtiger: in 
den tweeden graed; wanneer sy smorgens, eer haer kracht van 
den son uytgetrokken, ofte door den regen verdooft is, en 
versch, geplukt zijn. Matigen en versachten alle hitte en 
scherpe vochtighe~en, bl~wingen de feulligheydt van de gal, 
ende verlichten de pijn in 't hooft uyt deselvig ontstaande, 
ver,~erkr~n slaep ende vr:rquicken het herte. 

Geneeskunde 

Over het inwendig gebruik van violenbloemen laren de meningen 
uiteen. Ze kunnen misselijkhei~ veroorzaken. ITet meest wordt 
het gebruikt als "huidrniddel", zowel van de afgetroi<.ken bloe
men als de bladeren kan een kompres wor~en gemaakt voor huid
uitslag en zweren. 
De voornaamste werkzame bestanddelen van het ~riekleurig 
viooltje zijn de saponinen, die het losmaken en afscheiden 
van slijm bevorderen. 

va:n Samenvattend kan men ae Viola tricolor L. ze~fen dat deze als 
11 huidmiddel", urine- en Z\veetdri;ivend middel GBbl'uikt wordt. 
Daarnaast wordt vaak de bloP 1 zuiverende ~erking genoemd. 

Eveline Drevijn-Dijkstra. 



Wie van water en waterplanten houdt, wendt zijn schreden 
naar het voedselrijke water, om daar de herauten van het 
doorkijk-water te aanschouwen. En ze zijn er nog steeds in 
het laagveengebied en overal waar maar sloten, beekjes, ka
nalen, poelen, meren en rivieren zijn. In iedere provincie 
zijn deze plekjes te vinden. De noordwesthoek van Overijssel 
vormt echter wel een unicum in ons land. Overal om je heen 
is er die pittige veengeur w~arneembaar, die er hangt tussen 
het water en haar planten. Dat scherpe aroma vergeet je nooit 
weer en bij ieder bezoek komt het je vertrouwd voor. 
Na de Veluwe met haar aL:maar dennen en sparren was het een 
verademing om al die supporters langs de waterkant te zien 
staan: harig wilgeroosje, lisdodde, moeraskruiskruid, lever
kruid, wederik, wilde bertram, waterscheerling, grote water
eppe, waterzuring, veenwortel, mattenbies, riet, watergentiaan 
en waterlelie. Het is enorm hoe uitbundig deze vegetatie is, 
In de schaduw ervan vind je o.m. het blauw en geel van glid
kruid en penningkruid. Sen van de statigs1.e waterplanten 
noemde ik nog niet op, de zwanebloem! Zonder hem is je dag 
niet goed. Destijds zag ik hem elke dag in het hartje van 
het voormalige verkeersplein Oude Rijn, nu rust zijn zaad 
onder dat asfalt-complex, zo ironisch "klaverblad" genoemd, 
Deze ruim een meter hoge plant heeft rose bloemen die in een 
scherm staan. Er zijn zes bloemblaadjes en zes stampers. 
Die laatste lijken inderdaad wel op zwaantjes die hun nekken 
omhooggestrekt hebben, Ze hebben de plant dan ook hun naam 
gegeven. Als een schoolkind eenmaal die "zwaantjes" gezien 
heeft vergeet hij de naam nooit meer. Om de stampers vinden 
we de negen meeldraden. Alles is slank aan deze plant, de 
lange ronde bloemstengels e11 de dito driekantige lijnvormige 
bladeren, Een lichtvoetige vrrscl1ijning dus, maar vergist u 
zich daar niet in. Alle ridders van die slootkant hebben 
vaak een slanke habitus maar hun fysiek zit vol met taaie 
draden en kiezel, net vee moet er niet veel van hebben en 
laat ze rustig staan. En ook wij kunnen zonder mes niet veel 
beginnen. 



Onder water en in de modder 
hebben we er echter helemaal 
geen zicht meer op welke wortel 
bij welke plant hoort. Alles 
groeit door elkaar, is in el
kaar verstrengeld, zoekt steun 
bij elkaar. Overal vind je 
wortelstokken, meterslange 
wortels, knolletjes van het 
pijlkruid, hangende wortels 
die juist de roodde~ weten te 
bereiken en zwevende wortels, 
~r zijn weinig planten die zo 
vast in de grond zitten als de 
moerasspirea en de kattestaart. 

Aldus vormen ze een natuurlijke beschoeiing, die echter niet 
solide genoeg is tegen de golfslag en de hekgolven van motor
boten. Zo zijn er stadsmensen, het kontakt met de natuur ver
loren hebbend, die zich met hun boot hunkerend dit paradijs 
inboren. En dan die zomerse avonden: wanneer muggen zoemen en 
het daar niet bij laten, vissen boven het ~ater springen, de 
allerluidruchtigste meerkoeten m~t elkaar konverseren, kikkers 
kwaken, bewegende schaduwen in die superbewegelijke wereld, 
steunende elz.e L:;.kken, töt:e1skopi_·en die hun kop1·en bij elkaar 
steken als het levürkTuid Jets op zijn lPver heeft, het riet 
dat ruist om het verdriet van de vergane glorie van Kalenberg, 
moerasgasbelletjes die uit elkaar spatten en een koekoeksklok 
die van slag is doet alras de stadsmens zijn laatste moeras
kruiskruid verschit•ten, Dan toch maar liever de vP.rtrouwde 
dorps- en stadsgeluiden, hoewel, hij weet het toch niet zo ze
ker. 
Tja het is wel even wennen aan de ecologie van die wzterplanten 
die van wanten weten. Alles hangt er samen met voedselrijkdom, 
waterdiepte, golfslag, bellctting, bodem~~esteldhl"id, vervuiling, 
betreding, binnenvD.ren vau boten, storten van vuilnis, ontwate
ring, natuurlijke verspreiding der zaden door het water en die
ren, zuurstofhuishbuding in de bodem en nog andere factoren, 
Zo zegt de aanwezi~heid van rie gFle plomp je, dat het water er 
tot je knie~n komt en bij mattenbies en waterlGlie sta je wa
terpas tot aan je ~avel. 
En dan zijn er planten die het water aan ons oog onttrekken en 
een kamerbreed tapijt vormen: watergentiaan, waterranonkel, 
kikkerbeet en kroossoorten. Zo zag ik in een restant van de De
demsvaart, eP.ns gegraven door mannen die het veen spade voor 
spade doorgaven, hPle veJden w~tergentiaan. 
Prachtige, zuiver ro~de bladen, eraen-bruin eem~Jeerd met 
bloemen van l1et zuiverste geel. Wortels tot an~erhalve meter 
lang, dj~ in de herfst het kontakt met de bodem verliezen en 
te hoop drijven in ~e luwte, waar ze volgend voorjaar opnieuw 
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wortelen voor een deel, terwijl ook de wortelstok in de mod
der door blijft groeien. 
Het eendekroos bedekt ook hele oppervlakten. 
Een tapijt, maar niet om op te lopen, wel rustgevend. 
Mijmerend bij al dit groen neem ik afscheid van dit alles, 
van een pla(n)tonische liefde. 

B.Korder. 

'WA"TE.AGE.NT\AAN 

NIEUWE LEDEN 

Wij begroeten de volgende nieuwe leden van onze afdeling: 
Mevr. J. de Boer, Burg. v. Walaamlaan 57, ~pe. 
S.C.A. v.d. Zwan, Schotkampseweg 9, Heerde. 
W. v. Starkenburg, Rietdekkersdreef 524, Apeldoorn. 
Mevr. A.P.Meyran-Kok en echtgenoot, Heerderweg 21, Epe. 
H.J.Droppers, Beekweide 67, Epe. 
Mevr. D.Y.Rem-Peterzon, Woestijnweg 38. Vaassen. 
L.H.Schaap, Christinalaan 10, Heerde. 

Memo. 
Nog broedgevallen rond het huis? Wilt u ze doorgeven aan 
Mevr. E. Koopmans-Grommá, Bongerdplein 1, Epe, tel. 05780-
2083. 
Vakantienummer. 
Bent u al bezig met het opschrift stellen van uw vakantie
ervaringen voor Natuurklanken? Graag voor 15 oktober bij de 
eindredakteur, Pelzerpark 31, Epe, tel. 05780-3783. 



Op bijna elke excursie wor!lt wel even stilgesta<Jn bij een 
eikeboorn. En bijna zeker komt dan de vraag, is het een zomer
eik of een wintereik? Het is bijna altijd een zomereik. 
De valeende vragen zijn dan natuurlijk hoe een wintereik er 
uit ziet en waar de wintereiken groeien. 
Voor een anbword OIJ die vraag I!Ptben we een tabelletje ge
maakt. 

------------- ----------------------------------~ 
zowereik 1'/intereik 

------------f--- ------------- ----------------i 
bladsteel tot ± ..', ~~ mm lang 

blqdvoet eeoord aflopend(wiJvnrrnig) 

blad VOl' lil re~elmatig 

-------;------------------
behariug onderkant 
blad 

eikels 

ka3l of enkelvou
dige haren 

sterharen vooral 
op de nerven 

bijna zittend 
·•------ -----------~ 

Een tekeningetje van ~e hladeren van de twee soorten maakt 
misschien meer duidelijk dan een lange omschrijving. 
En wat betreft de groeiplaatsen: min of meer in tegenstelling 
tot wat er in de flora van Beukels staat: de zomereik groeit 
op allerlei ;ronden, zand, klei, zelfs veen als het niet al te 
nat is. De wintereik houdt van lemige, dus iets vochthoudende 
zandgrond. Cp de Veluwe t;roeJt hjj vooral op de stmrwal, op de 
henvals dus en niet op de al.'me, verstoven en verspoelde zanden 
in de randgebieden. 
Wintereiken groeien massaal in de Elspeter struiken. Wie daar 
eens een UGrtje rondkijkt, zal ontdekken dat de verschillen 
heeJ duidelijk zijn als je de soorten naast elkaar ziet. 
Er zijn wel tussenvormen: bij twijfel geven de sterharen aan 
de onderkant de dorrslag. 
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.ZAC H T f. f>f. ~I( 

De twee berken, de ruwe en de zachte, groeien meestal in el
kaars buurt, dus die ~ijn gemakkelijker te vergelijken. 
De zacl1te zie je 'vlat minder en hij lweft eerniddeld wat vochti
ger grond nodig. De verschillen zijn ook bij de berken duide
lijk genoeg. Ook hier dus een k~estie van goed kijken en een 
beetje oefening. 

takken 

joncse takten 

beharing bladeren 

bladvorm 

·-----------~-
ruwe be rk zachte berk 

--------+--------------------
vaak hang ende rechtopstaand 

-- ---------------- --------------
kaal, ru-...1 
harsklier 

ka<1l 

rui tvormi 
-'--------

door 
tjes 

z.acht bel1aard 

-~1----------------t 

zacht behaard voor
al aan de onderkant 

--------·-----+--

g ruitvormig-eirond 

H.L. 
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'WAT OE-f. D 
HE-l ~f.~TUUR~ 

We ZlJn de zomer beGonnen met een druppel aan de neus en het 
lijkt er veel op dat we er ook mee eindigen, da~rtussen in waar
schijnlijk alleen maar ijsvogels, sneeuwgorsen en wintertalingen 
bekeken. Overigens l1oeft u zich geen zorren te maken, het komt 
allemaal best weer in orde want ondanks dat de boeren nog steeds 
klagen, zwembaddirektles nog steeds vinden, dat er te veel regen 
valt dat strandtentverhuurders en paraplufabrikanten te weinig 
resp. te veel zon ontvah(Bn, krijgen we noc steeds op tijd wat 
we nodig hebben, aJleen ~e proportiEs zijn ons niet altijd naar 
de zin, Ook rP~enachti~ of tuiic weer heeft zijn b~koring; velen 
zullen dPze uitspr;:,ak ;oc:r· ko:1:i~;cw-'iL,_::~ nanne1;-;en. To.;h kon ik 
enkele rlagen [;8lerlet, .J;:;r.J<: 7.ij 4eo;:e omf;tanclJgheden 3 schi ttcrende 
regenbogeL waarnewen op een zeer vrnnce rnor~cn. 

In deze f'feer kon het t,P,c; tuur zi·.~~-, ui tBtekr2lld Vüc .• ·bi"I'2i,1en or 
11~ I l:omendE najaal·s- en w.intei·pr<:ogr::JJ:m,a. l1c fJtE!nHünc Has er 
helemaal. U merkt het te. 7ijner tijd wel. 

Uitgebreid werd Fr t:eHrroken over <le ontval,/:st van nieu1ve 
leden en hoe ze te lnforweren nver ]A ahtivit~iten van de ver
eniging. Voor ons ook een moc~lijkheid de interesses te peile11 
van niem·H' leden enz. i,ortcu hoe P.lkaar op een plezierige n:anier 
beter te leren kenne11. ~et bleek nodig te zijn dat we tussen
tijds de financi~le reikwijdte van de afd. eens onder de loupe 
nemen. Er staan wat kosthRre projP.kten te wachten, waaronder een 
pr<~jektor, projektiet~fel Pn scherm en dat is alleen te realiseren 
als er geL! is. Ov.:;rigens is in dit ver1~anr1 de maaimachine ten 
behoeve van "het land je \':tn J onk·r" een f'teedt: weFrkerende \,rens 
van het bestuur, doch in de eerste plaats van de natuurbescher
mincscommissie. Het bezit van zo'n ding is van groot belang vcor 
de broounodige versebralint vEtn 1.1i t land je en zou ons een stnk 
onafhankelijker maken. \~·:.c Leeft er nog een goeie hint • .Lomt u 
er eens mee voer de draad op een van de komende bijeenkomsten 
in dE! nieuv.'e zaal "net llof van Gelre" In de "Antenne" hebben \.Je 

onze voelsprieten nog eens uitcestoken, waarna we tot de conclusie 
kHamen dat een anderA zaal ons beter zal pasc~en. 

Bauke Terpstra. 


