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Na het enkele weken geleden uitgekomen speciale nummer over 
de waterhuishouding in de IJsselvallei heeft u nu weer 
een "normaal" nummer van Natuurklanken in handen. Maar ook 
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dit nummer is niet helemaal normaal, want ten eerste verschijnt 
het wat later dan gewoonlijk- ook al in verpand met het tussen
geschoven waternummer- en ten tweede wordt het voor een be
langrijk deel gevuld met de vakantie-ervaringen van een aantal 
van onze leden. Zij hebben teaamen gezorgd voor een afwisselend 
assortiment van vakantieverhalen uit "veler heren landen". 
Aan de ene kant heeft dat de scribenten de gelegenheid gegeven 
hun vakanties al schrijvende nog eens opnieuw te beleven, aan 
de andere kant kunnen anderen er wellicht inspiratie uit op
doen voor een volgende vakantie. 

Maar er zijn niet alleen vakantie-bijdragen in dit nummer 
te lezen. Ook andere zaken vragen weer uw aandacht zoals de 
vele interessante waarnemingen die heel wat opmerkzame na
tuurliefhebbers ons te melden hebben en de verheugende mede
deling van de gemeente Epe dat er subsidie zal worden gegeven 
ten behoeve van het land van Jonker. 

Er was voor dit nummer weer zoveel kopy dat wij ons genood
zaakt zagen een paar stukken te bewaren voor de volgende uit
gave van Natuurklankan. Wij hopen dat de betreffende schrijvers 
hier begrip voor zullen hebben en er zich niet door zullen 
laten ontmoedigen verdere bijdragen te leveren. 

Alle lezers wenden wij goede reis door deze vakantie-uitgave. 

De redaktie. 
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Deze zomer kampeerden we met de K.N.N.V. aan de Franse 
kanaalkust. De streek was na een aantal Pinksterkampen van de 
K.H.N.V. en eenpaar privé-bezoeken al wel een beetje bekend 
en had voldoende onze nieuwsgierigheid gewekt om er eens wat 
langer te willen rondkijken. Het landelijke zomerkamp bood 
daarvoor een geschikte gelegenheid en we zijnt noch wat de 
omeeving noch wat het kamp zelf betreft, teleurGesteld in 
onze verwachtincen. 

Een eerste vereiste voor een K.N.N.V.-zomerkamp is een om
geving met voldoende landschappelijke variatie. Er moeten 
tenslotte in zo'n veertiendaags kamp elke dag 2 à 3 excursies 
worden gehouden om een 50 tot 60 mensen genoeg gelegenheden 
te bieden landschap en natuur goed te leren kennen. Nu, aan 
d~ze eis voldeed dit stukje Franse kuststrook ruimschoots. 
Natuurklanken is niet de plaats voor een volledig kampverslag, 
maar we willen wel proberen wat indrukken te geven van die 
afwisseling. We moeten ons dan wel beperken tot in hoofdzaa~ 
de kuststrook zelf. 
Om te beginnen: de Boulonnais(zo heet de streek rond de stad 
Boulogne) is grotendeels een kalk-, resp. krijtlandschap, 
even heuvelachtig als Zuid-Limburg. Het land is, misschien 
onder invloed van de zee, maar waarschijnlijk meer door die 
van de mens, wel veel kaler dan ons eigen kri.jtland. Het is 
riverigens even sterk in cultuur gebracht. Toch waren hier en 
daar wel stukjes kalkgrasland met de bijbehorende bloemen-. 
rijkdom te vinden. Het grootste gebied is de hoge heuvelrug 
ten noorden van het kleine dorpje Escalles. De erosie van de 
zee heeft de heuvel een vrijwel loodrechte wand gegeven. 
Dit 130 meter hoge, in de middagzon verblindend witte klif 
is kaap Blanc Nez. 's Morgens op de top staande blinkt de 
Engelse tegenhanger je van overzee tegemoet. De doorbraak is 
nu 30 km breed en misschien een 10.000 jaar oud. De afbraak 
gaat nog steeds door: dat is heel goed te zien als je boven 
langs de klifrand loopt. 

Kalkgraslanden zijn enorm sourtenrijk. 



Om een paar interessante planten 
te noemen:muggenorchis, bijen
orchis, gevlekte orchis. De aard
kastanje is een hoge ijle scherm
bloem met een flinke knol in de 
grond. Verder de driedistel met 
een mooi strokleurig omwindsel, 
de aarddistel, een distelsoort 
met een rozet waarin stengelloze 
bloemhoofdjes; wilde marjolein, . 
steenthijm, zonneroosje, maar ( bVlleqenórc. 
ook soorten waarbij we aan I le>e~ ver5 
achralere bodem denken, zoals 
muizenoor en st.janskruid. In het voorjaar bloeien hier de 
echte primula's, maartse viooltjes, kalkvleugeltjesbloem. 
Een rariteit is het bergvlas, een nietig europees lid van een. 
grote tropische familie van parasieten en halfparasieten. 
En tenslotte is nog de winterbitterling het vermelden waard: 
een soort geel duizendguldenkruid, een echte kustplant ook, 
met blauwgrijs berijpte bladeren. Een tengere vorm komt bij 
ons op Voorne voor. 

Bij Escalles is het strand bereikbaar via een 11 cran'', een zwe
vend dalletje. Ook het strand is een onuitputtelijke excur
sieterrein. Een van de aantrekkelijkheden hier is, dat bij 
Blanc Nez de krijtlagen in oostelijke richting wegduiken. De 
zee heeft over kilometers lengte voor een prachtige ontslui
ting gezorgd. Als je langs het strand in westelijke richting 
loopt kom je steeds oudere lagen tegen. Als gevolg hiervan 
vind je op het strand al wandelende fossielen uit steeds 
weer andere, oudere lacen. Op één plek(voor hen die onze 
voetsporen willen gaan volgen: bij de bunker halverwege 
Wissant) vind je prachtige gepyritiseerde ammonietjes met 
koperglans, helernnieten en een groot aantal andere fossielen. 
Ook botanisch is het klif interessant. Op de grens tussen een 
zachtere en een daaronder ligbende hardere laag treedt vaak 
water naar buiten. Deze bronniveaus hebben een heel eigen ve
getatie van mossen en hogere planten, zoals b.v. lepelbladT 
Andere karakteristieke soorten van de krijtwanden zijn·b.v. 
klein hoefblad en iets zeldzaams als de wilde kool, de stam
vader van onze cultuursoorten: een mooie gele kruisbloem met 
grote leerachtige bladeren. 
Verder wandelend langs dit geologisch preritenboek naar het 
westen in de richting van Gris Nez worden de oudere gesteen
ten langzamerhand toegedekt door een duinstrook. We vonden 
daar gele hoornpapavers, een prachtige klaproos van de zee
kust met decimeters lange hauwen, diep ingesneden grijze 
bladeren en meer dan 5 cm grote bloemen van een bijzondere 
oranje-gele kleur. Hij is bij ons erg zeldzaam. 
We vonden hier ook - maar dat wisten we pas na een avond 
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buikpijn - het "appeltjestorkruid" - een meterhoge scherm
bloem, die nogal giftig is. Een opmerkelijke vondst want 
van deze atlantische kustplant die b.v. in Bretagne en 
Wales algemeen is, was de noordelijkste vindplaats volgens 
de literatuur enige tientallen kilometers zuidelijker ge
legen. Nog opmerkelijker is dat deze plant het eerst in 
Nederland is gevonden en wel in de duinen van Voorne. 
He naderen nu Wissant, dat in voorbije Vlaamse eeuwen Wit
sand heette. Het dorpje is meer dan eens onder oprukkende 
duinen bedolven en nog kun je zien, als je bij eb zover 
mogelijk zeewaarts loopt, hoe het dorp nog steeds bedreigd 
wordt door enorme, westwaarts gelegen stuifdui~en. 
Voorbij die duinstrook, waarin o.a. gaspeldoorns, aronskel
ken en strandwolfsmelk groeien, duikt de rotsachtige onder-
grond weer op. Gic:?le I-toorn f'qloe\ver 
Intussen hebben we weer een paar 
bladzijden teruggeslagen in ons 
geologische prentenboek. Harde 
grauwe rotsen, grote rolstenen 
op het strand; we naderen kaap 
Gris Nez. Een heel ander geolo
gisch profiel: een laag met 
enorme eivormige zandstenen,zand-~"~ 
lagen en harde fossielrijke 
kalksteen. We zijn enige tientallen 
miljoenen jaren terugg~eaan in de 
tijd en lopen nu tussen de Jura
lagen. 
De bloemrijke klifranden getuigen van een mindere kalk
rijkdom; ze deden ons sterk denken aan soortgelijke bodems 
in Wales. We vonden hier o.a. de wilde peterselie, engels 
gras, wondklaver, een lage wilde peen die speciaal op kust
rotsen groeit en een zeldzame lilliputter als ruwe klaver. 
Bij Gris Nez buigt de kust scherper naar het zuiden. Een 
klifwandeling van een paar kilometer(bij eb kun je ook on
derlangs) brengt je in de buurt van Ambleteuse, een heel 
klein badplaatsje. Maar eerst komt er weer een duinstrook. 
Een bijzondere trouwens, want hij ligt op een ondergrond 
van Jura-zandsteen. Op het strand liggen grote platen zand
steen met fossiele stroomribbels, midden tussen het heden
daagse zand dat precies dezelfde ribbels vertoont. De fos
sielen zitten in harde steen, maar er liggen mooie uitge
pelde zee_egels. 
In recentere tijd heeft zich op de Jura veen gevormd en 
daarop ligt het duinzandpakket. In een profieltje aan de 
zeekant kun je die opbouw prachtig zien. Het gevolg van 
deze opbouw is een heel vochtig duingebied met plasjes 
en naar zee aflopende beekjes - een beeld dat wij in onze 
leeggepompte duinen niet meer kennen. Ook de drogere delen 
hadden een rijke vegetatie: heel veel zeewinde en strand-



wolfsmelk, die als zoveel kustplanten vlezige grijze bladeren 
heeft. 
Ambleteuse wordt aan de zuidkant begrensd door een speel
goedachtig fort: l'olahon. Als je de honderden bunkers die dit 
gebied als centrum van de "Atlanticwall" nog steeds ontsieren, 
hiermee vergelijkt, dan is de oorlogsarchitectuur er niet op 
vooruit gegaan. 
Fort Nahon ligt aan de mond van het riviertje de Slack. 
Verder naar het zuiden begint er weer een nieuw groot duin
complex, dat ver het binnenland in reikt. De mond van het 
riviertje heeft voor weer een ander landschap gezorgd: een 
mini-wad met kweldertjee en een aardige vegetati~. Een soort 
die hier ongeveer zijn noordgrens bereikt is de mediterraan
atlantische Suaeda fruticosa - struikschorrekruid zouden wij 
kunnen zeegen. Voorbij het duingebied begint het Juraklif 
weer, met fraaie fossielstranden - er komen daar zelfs korn
plate fossiele boomstammen voor. Je nadert dan de badplaats 
Wimereux maar dan zit je intussen onder de rook van de haven
stad Boulogne. 
We kunnen ons in dit artikeltje niet met het binnenland bezig 
houden. De akkers, de steengroeven, de bossen, het moet alle
maal onvermeld blijven. Eén terrein willen we nog noemen: de 
binnenlands gelegen duinen bij Raventhun(weer een Vlaamse 
naam, de uitgang "thun" is verwant aan onze "tuin" in de 
oorspronkelijke betekenis van omheining.) 
Het is een tientallen meters boven de zee gelegen hellend 
gebied met lage heuveltjes. Het moet heel oud zijn, de bodem 
is volkomen kalkloos en de flora doet het meest denken aan 
wat we hier op de Veluwe gewend zijn. 
De harde ondergrond zorgt ook hier weer voor veel vocht op 
delage ple~ken. Om een paar soorten te noemen: buntgras en 
zandblauwtje op het droge zand en liggend hertshooi op wat 
lagere delen. Over het ontstaan van dit gebied hebben we 
niets kunnen achterhalen. Dekzanden uit de ijstijd,toen de 
Kanaalbodem droog lag of diep landinwaarts gedrongen duinen 
uit latere tijd? 
Onze nieuwsgierigheid naar dit gebied is nog lang niet be
vredigd. Misschien is intussen de uwe wel voldoende gewekt 
om zelf eens te kijken in de Boulonnais. 

Henk J'tlenke. 

Geluk. 

Niet anders is de gang van ieder leven: 
Men raakt aan 't eind van alle dingen los. 
Wat heeft mij even een geluk hergeven? 
Een neevlige einder, een verdoezeld bos. 

J.C.Bloem. 
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Aangelokt door een verslag in het vakantienummer van vorig 
jaar besloten wij deze zomer het Unter-Engadin(Zwitserland) 
als onze vakantiebestemming te kiezen. Een streek in het 
kanton GraubUnden, die ongeveer begint bij Zernez bij het 
Nationale Park en zich uitstrekt langs beide zijden van het 
dal van de Inn tot aan de Oostenrijkse grens. 
Dankzij de geisoleerde ligging van de dorpen(vroeger) is be
halve natuurschoon ook veel kultuurgoed bewaard gebleven. 
De drukke, met allerlei voorstellingen en spreuken beschil
derde huizen zijn typisch voor dit gebied. Ook de taal, het 
Rhetoromaans, aan het Latijn verwant en een voor ons onver
staanbaar gebrabbel, toont de afgezonderde ligging van vroe
ger. 

Nadat we op 11 juni bij Offenburg de autobaan verlieten kwa
men we na een poos in Gengenbach in het Zwarte Woud. Een 
autobaan trouwens, die bezaaid lag met overreden wild.Onder 
andere reeën, enkele buizerds en verder veel onherkenbaar 
klein wild. Geen prettig begin van deze vakantiebeschrijving. 
Gengenbach is een mooi oud dorpje met schilderachtige vak
werkhuizen in allerlei pastelkleuren en smalle, steile straat
jes van kinderkopjes en veldkeien. Het dorp vierde die zondag 
feest vanwege de restauratie van een oude toren. Het was stra
lend weer, de hele dag speelden kapellen op het hobbelige 
plein voor het raadhuis en iedereen gaf zich dan ook over 
aan bier en braadworst. 

De volgende dag vervolgden we onze reis over de Schwarzwald
hochstrasze richting Schaffhausen. Ofschoon een door veel . 
natuurschoon omzoomde weg, die op een doordeweekse dag~aante 
bevelen is vanwege het vele vrachtverkeer. 's Middags kwamen 
we dan voorbij Davos over de Fluëlapas, waar we onze eerste 
Trollius en Gele alpenanemoon fotografeerden. Onder aan de pas 
waar in het dal de riviertjes de Susasca en de Inn samen
vloeien, ligt het plaatsje Susch. Dit dorp hadden we als be
stemming in ons hoofd, maar het was naar ons idee wel erg 
klein en rustig. Wij zijn doorgereden naar het levendiger 
Scuol, waar we twee weken zouden blijven. 



Scuol vormt samen met Tarasp en Vulpera een bad- en vakantie
plaats maar heeft ondanks dit feit wel het typische karakter 
van een Engadiner dorp behouden. 

We begonnen met een lichte wandeling naar het uit twee ge
deelten bestaande bergdorpje Ftan. Langs de veepaden, die in 
het weekend zelfs voor de wandelaars geveegd werden, groeide 
veel Cypreswolfsmelk en Gele morgenster. Iets voor Ftan stond 
in de modder langs de vele bergstroompjes Vetblad, Alpenvet
blad en Grootbloemig vetblad in een hoeveelheid, die je de 
eerste keer verrast. 
Boven Ftan Pitschen(klein Ftan), waar de weiden _dicht begroeid 
waren met Pluimkartelblad en Vlees
kleurige orchis raakten we het pad 
kwijt en werd het lopen wel be
moeilijkt door de overal aanwezige 
drassige zeggenmoerassen, waar we 
een enkele Levendbarende hagedis 
aantroffen. 
Een koeherder met een vals grommen
de hond wees ons tenslotte in welke 
richting we moesten gaan om een pad 
ergens beneden aan de helling te 
kunnen vinden. Na een niet onge
vaarlijke afdaling over de stenige helling kwamen we eindelijk 
bij een pad, waar het bruine vee wel erg vreemd opkeek, toen 
we tussen de struiken door naar beneden kwamen glijden. 
Zoals trouwens zo'n herder de dag doorbrengt, moet hij wel 
totaal onwetend zijn van het bestaan van hart- en vaatziekten. 
Omringd door natuurgeluiden en het monotone getingel van de 
koebellen, zit hij daar in de zon, af en toe zijn hond er op 
uit sturend om een al te zelfstandige koe weer in het gelid 
te brengen. Maar ja, schijn bedriegt en het is niet altijd 
mooi weer. 
Nabij het station boven Scuol begint de zweefbaan, die ons 
naar de berg Motta Naluns (2135 m) zou voeren, waarvan de 
hellingen een beschermd plantengebied vormen. Bij het station 
was het een drukte van belang want er was op dat moment een 
veemarkt aan de gang, waar jongvee werd verhandeld. Dit ge
beurde, zoals een vrachtwagenchauffeur zei, elke week in weer 
een ander plaatsje in het dal. Hier hebben we enkele karakte
ristieke koppen gefotografeerd, zoals we ze zelfs op het Oener 
koefeest nog niet tegenkwamen. 
Boven op de Naluns was de sneeuw nog maar nauwelijks verdwenen 
en overal lagen nog velden sneeuw, waar je tot de knieën in
ging. Op de vlakten, die nog drassig waren van het smeltwater 
zag het wit van de ontelbare crocussen en een klein fragiel 
plantje, de kleine kwastjesbloem(soldanella pusilla). Een niet 
hoger dan 10 cm lang steeltje met een lila franjeklokje,dat 
je niet direkt aan de verwantschap met de sleutelbloem doet 
denken. 
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Verder stond het werkelijk vol met gele alpenanemoon(Pulsatilla 
alpina) de sterk behaard Pulsatilla vernalis(voorjaarsanemoon), 
in zeggenrijke weiden de stengelloze gentiaan, veel bloeiende 
sneeuwheide(Erica carnea en een paar exemplaren van het Donzig 
peperboompje(Daphne cneorum). Uit nog een paar namen blijkt 
dat het niet voor niets beschermd gebied is:Bergvaleriaan 
(Valeriana montana), Alpenviooltje (Viola alpina),Berghuis
look(Sempervivum montanum), Maanvaren en voorzichtig over een 
rotsrand glurend zagen we enkele Murmeltiers voor het hol spe
len. Wat de vogelwereld betreft, althans wat we herkenden: 
Beflijster, Sneeuwvink, Alpenkauw, Kramsvogel en in de namiddag 
bij het dalstation Grauwe klauwier en Putter. · 
's Nachts kreeg trouwens de reputatie van de nachtegaal een 
gevoelige deuk. Nog voor drie uur in de heldere nanacht liet 
een Zwarte roodstaart zijn knarsende maar opgewekte riedeltje 
in de dakgoot onder ons hotelraam horen, en wel zo luidruchtig 
dat we er wakker van werden. 

Vanuit het op een zonnig plateau hoog boven de Inn gelegen 
Sent hebben we meerdere wandelingen gemaakt. Ondanks de vele 
branden, die het dorp zoals zovele in de omgeving geteisterd 
hebben, bezit het dorp erg veel goed onderhouden Engadiner 
huizen met veel sgraffito-versierwerk en kleurige muurschilde
ringen. Bij de ingang van het dorp staat rechts op een heuvel 
de ruine van de oude kerk. 
Vanuit Sent kun je richting Kurhaus Val Sinastra of naar het 
dorpje Ramosch. We gaan de eerste richting en zien dat de 
terrasachtige weilanden uit weinig anders bestaan dan Akelei, 
Grote ratelaar en Veldsalie. Een Hollandse boer zou waarschijn
lijk onwel worden bij het zien van zoveel onkruid. In het 
hellingbos zitten veel Kruisbekken in de naaldbomen en de stuk
ken denappel ploffen in het rond. Even later kwamen we via 
nauwelijks waarneembare veepaadjes midden in een grote kudde 
schapen, maar achter de bergtoppen kwam ondertussen een behoor
lijke zwarte lucht opzetten en Sent lag nog wel een 2 km.weg. 
We bereikten toch nog voor de bui het dorpspleintje en toen 
we even een praatje maakten met een gepensioneerd bergboertje, 
die elke dag zijn tijd zoekbracht met het zagen van eikenhak
hout, kwam schijnbaar op eigen houtje een kudde koeien het \t 
dorp binnenwandelen. Achteraan, na een lange ri · beierende ~ 
dieren, sjokten de oude herder en 
zijn jonge knecht, welke twee maar 
bleven tellen op het plein waar de 
kudde zich verzamelde, want blijk
baar waren enkele koeien in de wir
war van nauwe straatjes het spoor ~e~g, 

bijster geraakt. nuü\ook ......... ..,.lU 

Een ander maal liepen we vanuit ~~Ir 
Sent weer richting Val Sinestra, 



maar nu langs een weide
pad onder langs de stof
fige postautoweg, waar 
in de ruderale weghelling 
de typische planten voor 
dit biotoop, de Wilde 
reseda en de Agrimonie 
groeiden. Langs het 
weinig belopen pad ont
dekten we de in ons 
land zeldzaam voorkomende 
Wilde Weit en iets verder 
Kleine pimpernel. Ook hier 
weer op die zonnige dag I 
veel kleine vlindertjes, \ \tl1t.'bt )t.'e.\T 
waar geen Hollandse naam 
voor bleek te zijn. Op een heester met onaangenaam ruikende 
gele bloempjes zaten enkele grote bronskleurige neven van de 
meikever, de Gouden tor. 
Doorlopend kwamen we in een vochtig stukje naaldbos langs de 
rand van de diepe afgrond met aan de overkant hiervan het ge
hucht Vná. Met een klein beetje neus voor biotoop waren we 
op onze hoede wat planten betrof en jawel, zwaar beschaduwd 
staken drie onaanzienlijke bleekgroene pijpjes uit de rulle 
grond; het orchideetja de Koraalwortel. Een 8 - 25 cm hoog 
plantje, dat parasiteert op een wortelschimmel, die op zijn 
beurt weer voedsel bereidt uit humus en dus saprofyt is. 
Een tiental meters verder de volgende verrassing, een grote 
groep Welriekende nachtorchis of misschien Bergnachtorchis, 
maar omdat de bloem nog in de knop zat, was hierover geen 
zekerheid. Dit stukje bos herbergde nog meer opmerkelijkheden. 
Onze aandacht werd getrokken door een aantal witte vlekken 
in het mos. Naderbij gekomen bleek het Eenbloemig wintergroen 
te zijn, waarvan de mooi gevormde bloem op zijn kop aan het 
steeltje hangt. Weer boven aan de normale weg gekomen kregen 
we als toegift een lange rij Gevlekte orchissen in de vochtige 
humeuze bosrand te zien. 
Bij Val Sinastra kozen we het stenige en moeilijk begaanbare 
pad naar Zuort, uit een paar huizen bestaand, waar Willam 
Mengelberg zijn laatste jaren gewoond heeft, volkomen afge
legen in een dal tussen steile bergkammen. Langs het ~ad 
groeide Kleine ruit, een enkele Gele monnikskap en grote groe
pen Rondbladig wintergroen en Geluksklokje. 
Van Zuort liepen we langs een ander pad terug naar Vná aan de 
andere zijde van de kloof. Onderweg stonden de bermen vol met 
duizenden Gevlekte orchissen, waarvan sommigen volledig bruin
violette bladeren hadden. We hadden gedacht van Vná via een 
of ander sluippad door de kloof wel rechtstreeks terug te 
kunnen naar Sent, maar de beek bleef enkele tientallen meters 
recht onder ons onbereikbaar en we moesten zodoende met een 
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Ons vakantiedoel was dit jaar Zwitserland, maar zowel op 
de heen- als terugreis bleven we een paar dagen in het Zwar
te Woud "hangen". Iedere keer is het weerzien met deze boei
ende landstreek een feest en dit maal wel in het bijzonder, 
omdat we, nauwelijks gearriveerd, al een uitnodiging kregen 
om deel te nemen aan geologisch-botanisch weekend in de 
Wutachschlucht. 
De deelnemers waren Natuurvrienden uit Pforzheim en Mannheim. 
De deskundige leiding kwam uit Kollnau, westelijk Zwarte 
Woud, waar wij steeds in hetzelfde Natuurvriendenhuis ons 
onderdak vinden. Om de Wutach te bereiken moesten we dus ze
ventig kilometer oostwaarts want de Wutach stroomt in het 
oostelijk deel van het Zwarte Woud. 
De geologische geschiedenis van dit deel van het Zwarte Woud 
is fascinerend en laat ~ich overal in het landschap goed af
lezen. 
Er is een tijd geweest, dat de Wutach een bovenloop van de 
Donau was en het water naar de Zwarte Zee stroomde. De laatste 
ijstijd heeft hier verandering in gebracht zodat het water 
nu in de Rijn stroomt en uiteindelijk in de Noordzee terecht 
komt. Van het kristalheldere water is dan niet veel meer over. 
Van west naar oost Zwarte Woud komt men over de Baar-hoog
vlakte. In het oostelijk deel van die hoogvlakte heeft de 
Wutach zich tientallen meters diep door de kalklagen gezaagd. 
Dit geldt ook voor de Gauchach. Beide Schluchten verenigen 
zich iets oostelijk van Bachheim en vormen dan verder ê~n 
Schlucht, de Wutachschlucht. Niet ver van dit punt, onder 
in de kloof van de Gauchachschlucht staat het Natuurvrienden
huis de Burgmühle. De Schlucht maakt hier een scherpe bocht, 
is hier vrij breed en biedt ruimte aan deze voormalige wa
termolen. De stroomversnelling van de Gauchach klettert met 
veel lawaai rond de Burgmühle, waardoor je midden in de 
nacht wakker wordt en denkt dat het hevig regent. 
Ondanks de unieke ligging van de Burgmiihle is het gemakke
lijk te bereiken. Boven aan de Schlucht is een kleine par
keerplaats waar men gemakkelijk de auto kwijt kan. 



Een uitstekend pad leidt de bezoekers enige tientallen meters 
omlaag naar de Burgmühle. Toch kan deze afdaling in een lang
durige tochtveranderen wanneer men aandacht schenkt aan de 
enorm gevarieerde flora links en rechts van het pad. De Burg
mühle is een prachtig startpunt voor wandelingen door de 
Schlucht en omgeving. Langs de riviertjes Gauchach en Wutach 
loopt een smal voetpad en hier en daar een bruggetje wanneer 
oversteken noodzakelijk is. 
Verder is hier alles nog ongerept. ~~ 
Wandelend door de Schlucht waant 
men zich in een tropisch woud. 
Niet voor niets is de Schlucht 
bij botanici zo beroemd. Dertig 
soorten orchideeën groeien en 
bloeien hier. Natuurlijke plan
tengemeenschappen kunnen hier 
nog ongestoord voortbestaan. 
Natuurlijk betreft het hier een 
"beschermd" gebied, maar ook hier 
moest strijd geleverd worden om 
de zaak veilig te stellen. Oost
Europese planten die naar het 
westen zijn opgerukt, zijn de 

Ûn ~.d. ~o 
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Baar-Hoogvlakte niet overgekomen maar hebben hier hun weste
lijk eindpunt gevonden. 
De Schlucht bergt ook diverse ijstijdrelicten. Voor planten
liefhebbers is het hier een dorado. Op sommige plaatsen ver
smalt de Schlucht zich, elders wordt hij weer breder. Dit 
heeft gevolgen voor belichting en temperatuur en werkt een 
grote verscheidenheid van de plantengroei in de hand. Op dro
ge beddinggedeelten do~t hier Het groot hoefblad als pioniers
vegetatie dienst. De bladen zijn meters groot en de hoge zaad
pluimen doen het vooral bij een tegenlicht zonnetje magnifiek. 
Plantennamen noemen heeft weinig zin, Het zou een lange lijst 
worden met veel exoten, Daar waar de kloof erg stijl is, la
ten zich machtige kale rotswanden zien, getekend door vele 
mergellagen. 
Ook buiten de Schlucht op de Hoogvlakte is zeer veel moois 
te zien. Op diverse plaatsen heeft de overheid ten behoeve 
van de amateur-geologen groeven uitgehakt. Hierkan de lief
hebber met hamer en beitel op zoek gaan naar fossielen. 
Borden met prachtig informatiemateriaal geven de bezoeker 
een brok ontstaansgeschiedenis van de streek. Picnictafels 
en banken kompleteren het tot een interessant maar ook kom
fortabel geheel. 
De fauna is natuurlijk ook de moeite waard. Laat ik alleen 
vermelden, dat toen wij na een urenlange tocht op het terras 
van de Burgmühle aan de onvermijdelijke maar ook overheer
lijke Schweinefleisch mit Sauerkraut zaten, boven de Schlucht 
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oen Rode Wouw cirkelde, even later afgelost door een Zwarte 
Wouw. 
Niet ten onrecht was ons bij de start van dit weekend deze 
Burgmühle als "wild romantisch" beschreven. 

Fr.v.Noorden. 

p .s. 
Er bestaat over deze Schlucht en omgeving nogal wat lektuur. 
Die lektuur is wel belangrijk, aangezien anders veel belang
wekkends de bezoeker ontgaat. 

Er zijn van die momenten dat je als vrouw beseft wel wat te kunnen vragen. 
Je zegt dan: 

Sen je eigenlijk a/lid van Natuurmonumenten? 
Het antwoord is vaak vertederend: 
Nee, maar ik wil het best worden! 

Zo heb je al gauw een jonge natuurbeschermer als vriend. 

Uit: Natuurwijzer voorjuar 1978 



-- --. ---·--- -., - ... .... 

Uit de azuurblauwe hemel streek de DC9 neer op het vlieg
veld van Kerkira. Dat was op 4 juli en de overgang van het 
koude Nederland naar het zomerse Griekenland was kompleet. 
Smaragdgroen lag het eiland Korfoe te pralen in de Ionische 
Zee: een schril kontrast met de dorre indruk die Italie,Joe
goslavie, Albanie en Griekenland zelf, vanuit de lucht op 
ons maakten. 
Drie weken lang hadden we het voorrecht in een subtropische 
plantenwereld te vertoeven, verspreid over een lengte van 
62 km, bij een breedte van 4 tot 30 km. Vijf eeuwen over
heersing hebben hun stempel op het eiland gezet. Wat de flora 
betreft: Romeinen zijn verantwoordelijk voor de 2 miljoen 
olijfbomen die in hoofdzaak het aanzien van Corfu bepalen. 
De Venetianen zorgden voor de statige verticalen die de vele 
duizenden cypressen opleveren. Daar tussendoor ziet men: 
oleanders, hibiscus, sinaasappel- en citroenbomen, wijnstok
ken, mirte, bougainvillea, vetplanten die enkele meters lang 
worden, de acanthus waarvan het bladmotief in de klassieke 
bouwkunst terug te vinden is, de blauwe zeedistel, toorts, 
kruipbrem, struikjes marjolein, thijm, palmen, yucca's en 
aloé's. Flora's kinderen groeiden hier uitbundig, jammer 
was het dat vele planten uitgebloeid en verdord waren. De 
bloemenrijkdom van Korfoe is te danken aan de overvloedige 
winterse regens. Door zijn begroeiing en bodem-structuur 
weet dit eiland het regenwater uitstekend vast te houden. 
Zelfs bij temperaturen van 40°C heeft de flora nauwelijks 
van droogte te lijden. 
De Korfioten voelen zich verbonden met de natuur en hebben 
zo'n respect voor bomen dat wij in Holland er nog iets van 
kunnen leren. 
Dat Korfoe één grote olijfboomgaard is komt door de Romeinen. 
Zij waren erg gesteld op olijfolie en gaven daarom een goud
stuk subsidie op elke geplante olijfboom. Dat er wel eens 
teveel bomen op een stukje grond geplant werden, valt dan 
ook te begrijpen. Zo ontstond er een welhaast olympische 
strijd tussen de olijfboompjes om vooral maar van die Griekse 
zon te profiteren. 
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Als gevolg daarvan verkregen de bomen van die grillig ge
spierde stammen. Hen wacht rustig af tot de olijven op de 
grond vallen, waar netten uitgespreid liggen en rolt deze 
dan op. Want zegt men: een Korfioot is te lui om olijven 
van de bomen te plukken en dito om zijn vrouw te slaan. 
En dat zegt heel wat. 
Korfoe is bekend door zijn prachtige stranden: Benitses, 
Mesongi, Kavos, Agios Ge6rgios, Glifada, Kasscopi en Ipsos. 
Er zijn zand- zowel als kiezelstranden, beide even mooi. 
De zee vertoont er alle nuances van blauw en is zeldzaam 
helder. De zeefauna is uitbundig, je ziet hele scholen vissen 
en visjes. Grote scholen sardines zorgen met hun geschitter 
voor een lokaal onweersbuitje terwijl de branding het gerom
mel beduidt. Met een schnorkel over de zeebodem glijdend 
tussen de prachtige begroei!ng, komt men al gauw oog in oog 
te staan met zilveren visjes. De Golf van Kerkira is voor 
mij onvergetelijk geworden. 

Korfoe op zijn mooist is stellig de landstreek Paleo
kastritsa. Vanaf het dorpje Lakones heeft men een prachtig 
uitzicht op de zes baaien. Met penseel noch lens is dit uit
zicht, de rotssilhouetten, de onderwaterwereld, de kleur van 
het water en de begroeiing juist weer te geven. 
Al schnorkelend ziet men grillige rotspunten en grotten on
der water, zo betoverend dat men er urenlang naar zou willen 
kijken. Omdat de baaien van Paleokastritsa aan de westkust 
liggen en de temperatuur van het water dus ettelijke graden 
kouder is dan aan de oostkust, ziet men de meeste badgasten 
niet langer dan een half uur in het water vertoeven. 
Deze streek wordt ook beschreven in Homerus' boek de Odyssee. 
Nabij Lakones werd Odysseu~ gevonden door prinses Nausicaä. 
Met de hulp van haar vader koning Alcinoüs van het zeevarende 
volk der Phaeaken~ kon de held terugkeren naar zijn geliefde 
Ithaca. 
In Kerkira vinden we veel huizen die Venetiaans en Frans aan
doen. Vooral in de Oude Stad heeft men het gevoel in een 

Grielt.se I/aas l'llet 
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miniatuur Venetie te lopen. 
Vaak zijn de huizen hier heel 
hoog gebouwd, omdat men niet 
buiten de stadsmuren mocht bou
wen. Bij de Esplanade vindt men 
een groot cricketveld dat natuur
lijk de Engelsen aangelegd heb
ben. Verder vindt men nog de 
Listongalery waarmee de Franse 
bezetters de Rue de Rivoli in 
Parijs imiteerden. 
Carfu met zijn bewogen verleden 
als gevolg van zijn strategische 
positie, is in de huidige tijd 



een oase in het drukke Europa van nu. Alle oorlogen en be
zettingen zijn vergeten. De Korfioten zijn vriendelijk, be
hulpzaam, gastvrij, goedlachs en onbezorgd. Men zingt er 
veel, danst in café's en op straat. En als een Korfioot 
met je praat legt hij zijn hand op je schouder, want dan 
heb je een beter kontakt van mens tot mens. 

B.Koster. 

Vervolg van pag. 78-165 

grote bocht terug over Val Sinestra, een afstand, waartegen 
onze benen inmiddels begonnen te protesteren. Onderweg weer 
de bekende lange rij koeien, een enkele Nachtsilene en in de 
bosranden Knollathyrus. Op het boven de poetautoweg gelegen 
pad zien we tot besluit een paar Kruisbladgentianen en veel 
Turkse lelies in de knop. 

(wordt vervolgd) Roel Pannekoek. 

t.;, r.·•'' 

Uit De Volkskrant. 



Geen vakantieverhaal eigenlijk; ik heb een tijd in Ierland 
gewerkt en wel vlakbij Bantry aan de Bantry Bay in de county 
Cork en heb in mijn vrije tijd de omgeving verkend en langs 
de kust gezworven. In dit verhaal beperk ik mij tot het wes
ten van de county Cork en wel wat op het kaartje aangegeven 
staat. Het landschap is erg open en wijds, een aantal zeer 
grote baaien met op de schiereilanden bergen van driehonderd 
tot zevenhonderd meter hoog. Grote oppervlakten zijn bedekt 
met hoogveen of zijn kale rotsen, de rest bestaat grotendeels 
uit kleinschalig weiland omringd door stenen muren of boom
wallen waartussen de smalle bochtige weggetjes zich wringen 
met hier en daar wat huizen. Het klimaat is er een school
voorbeeld van een koel zeeklimaat met in de maand juli als 
droogste maand nog steeds 90 mm neerslag met een jaartotaal 
van 1529 mm en een 6emiddelde temperatuur van 7oc in januari 
tot 1500 gemiddeld in juli. De woeste gronden bestaan voor 
een groot deel uit zogenaamd "mountain bog" hoogveenvelden 
begroeit met pijpestrootje, grote.hoeveelheden grootbloemig 
vetblad, ronde zonnedauw en biezen en op de iets drogere 
gronden zeer veel rietorchis, beenbreek, gewone en dopheide, 
gagel en grote stukken begroeid met adelaarsvaren. 
Iets rijkere "bogs" en iets verontreinigde zijn soortenrij
ker. We komen er waterdrieblad, wateraardbei, riet, holpijp, 
wilg en ruwe berk tegen maar ook soorten als eenjarig wolle
gras, teer guichelheil, veenbes, lavendelheide. 
Worden de gronden nog iets droger dan vinden we grote on
doordringbare wildernissen van gaspeldoorn(die het hele jaar 
door bloeit) met adelaarsvaren en een enkele verspreide mei
doorn. Deze woeste gronden worden extensief beweid door scha
pen met een overwegend zwarte kop en zwarte poten, ze verto
nen weinig kudde-instinct en zwerven in een los verband rond 
over de bergen. Ook zie je af en toe nog wel een paar geiten, 
deze komen trouwens hier en daar in het uiterste westen van 
Ierland nog wel verwilderd voor onder andere op het Sheep's 
Head schiereiland, maar niet meer zoveel als voor de tweede 
wereldoorlog. Er zijn er veel de pan ingegaan in die tijd. 
Ierland is zoals zoveel eilanden arm aan wilde dieren. 



Vooral arm is het aan reptielen en amphibieën. De kleine 
hagedis is het enige reptiel wat oorspronkelijk in Ierland 
voorkomt sinds St.Patriek de slangen in de vijfde eeuw het 
land uitbande. De groene kikker en de kleine watersalamander 
zijn de enige amphibieën. Zowel groene kikker als de kleine 
hagedis heb ik rond Bantry waargenomen. Ook van de zoogdie
ren zijn maar weinig in Ierland vertegenwoordigd. In het be
schreven gebied heb ik de volgende waargenomen. De egel,ze
ker twee verschillende soorten vleermuizen(van de vier die 
er in het gebied moeten voorkomen), konijnen natuurlijk, het 
wemelt er van.Bruine rat, huismuis, vos(zijn er tamelijk 
veel en ze laten zich overdag ook nog wel eens zien en 
's nachts horen), das (zitten er ook vrij veel; de grote 
holencomplexen zijn vrij gemakkelijk in de houtwallen te vin
den, verder heb ik een aangereden das een paar dagen bij 
huis verzorgd), hermelijn(twee doodgereden exemplaren en é~n 
levende), otter gezien door vrienden. Op de hoger gelegen 
gronden moet het sneeuwhaas nog voorkomen maar dat hebben we 
niet gezien. Verder grijze zeehonden op het Mizen Head schier
eiland. Vogels zijn er in meer soorten vertegenwoordigd. 
Op de woeste gronden komen weinig vogels voor, je ziet er 
constant roeken en bonte kraaien en misschien ~~n keer een 
raaf, die er azen op dode schapen, maar ook wel alpenkraaien 
é~n keer zelfs een nest met bijna volwassen vogels; verder 
weinig op wat wulpen na. 
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Aan zee een grotere collectie, wulpen, tureluurs, schol
eksters en allerlei kleine strandlopertjes, visdiefje, knob
belzwanen, zwarte zee-eend, gans die het hele jaar op de
zelfde plek te zien was, jan van genten, zilvermeeuw, man
telmeeuw, kievit en aalscholver. 
Tussen de woeste gronden en de kustlijn het hele scala van 
zangvogels, grote hoeveelheden en vaak erg "tam", veldleeu
werik, boeren-, huis-, en oeverzwaluw, grote gele kwikstaart 
witte kwikstaart, ekster, kauw, waterspreeuw, winterkoning, 
tapuit, roodborst, merel, grote lijster, koolmees, pimpel
mees, vink, goudvink, verder torenvalk, blauwe reiger, ijs
vogel, wilde eenden, fazant, waterhoen, meerkoet·, houtduif 
en turkse tortel, koekoek gehoord, een uil(ransuil?). 
De rivierdalen, boomwallen en het enige bos Glengariff forest 
waren zeer rijk aan deze vogels, het was geen zeldzaamheid 
de waterspreeuw b.v. bezig te zien in de vaak nog zuivere 
stroompjes compleet met forel en zalm, maar die laatste heb 
ik niet gezien. Door de constante hoge luchtvochtigheid is 
de epifyten-vegetatie uitzonderlijk rijk en fraai ontwikkeld, 
natuurlijk speelt de zuivere lucht hier een grote rol in mee. 
Vooral eiken en de hier nog veel voorkomende iepen zijn vaak 
bedekt met tapijten van mossen en korstmossen, baardmossen 
van ettelijke centimeters lang zijn hier nog te vinden en de 
eikvarens groeien hier hoog in de bomen. Vooral het Glengarriff 
forest is rijk aan plantjes maar de vaak zeer fraai ontwikkelde 
beboste oevers van de riviertjes doen zeker niet onder evenmin 
als boswallen en in wat mindere mate de fraaie fuchsiaheg~en. 
Ter beperking van het verhaal hieronder een incomplete lijst 
van waargenomen planten. 

y~~~~~~!~-~~~~~-~~-~!~~~~~-!~~~~~~-~~~-~~-~~~~ 
blaaswier 
carrageen(Iers mos) 
kelp 
zeesla 
zeekraal 
lepelblad 
schijnspurrie 
strandduizend
guldenkruid 

lamsoor 
melkkruid 
engels gras 
zeebiet 
zeewinde 
blauwe zeedistel 
reukloze kamille 
koningskaars 
harlekijnorchis 

veel blauwgraslandachtige 
echte koekoeksbloem 
holpijp 

vegetatie 
teer guichelheil 
ogentroost 
veenbes 
boskartelblad 

heermoes 
pitrus 

selderij 
rode ogentroost 
en op kliffen 
en rotsen: 
blaassilene 
wondklaver 
hertshoornweeg
bree 
zeeweegbree 
lamsoor 
melkkruid 
engels gras 



bergnachtorchis 
grote ratelaar 
parentucellia viscosa 
rietorchis 
rood guichelheil 

bomen: 
iep 
es 
lijsterbes 
vuilboom 
zwarte els 
populier 
zomereik 
wintereik 
eenstijliga meidoorn 
sleedoorn 
wilde appel 
wilde pruim 
beuk 

kruiden: 
allium triquetrum 
daslook 
kraailook 
wilde hyacint 
bosanemoon 
gevlekte aronskelk 
speenkruid 
penningkruid 
boswedérik 
heksenkruid(groot) 
witte klaverzuring 
groot springzaad 
steenbreek soorten 
wolfsmelk soorten 
hop 
bosaardbei 
vijfvingerkruid 
hengel 

y~~~!~!!~-~E-~~-~~!~~~! 
muurbloem 
steenbreekvaren 
tongvaren 
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struiken: 
hazelaar 
kardinaalsmuts 
klimop 

gelderee roos 
kamperfoelie 

brem 
hulst 
rhodondendron 
hondsroos 
egela ti.froos 
frambozen 
bramen 
aalbes 
liguster 
fuchsia 

vingerhoedskruid 
bosbes 
struikheide 
robertskruid 
zilverschoon 
bitterzoet 
tongvaren 
steenbreekvaren 
adelaarsvaren 
dubbelloof 
koningsvaren 
Hyperiourn androseanum 
Hypericum calycinum 
St.Janskruid 
liggend hertshooi 
breedbladige orchis 

Menno Boomsluiter. 
Vaassen. 
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Een gebied in Nederland vinden, waar in de vakantie niet 

zoveel mensen heengaan, dat ..,.ras het streven van ons, toen we 
door omstandigheden niet naar een van de buitenlandse K.N.N.V.
kampen konden, zoals we gewild hadden. Dat lukte begin augus
tus. 
Helemaal in het zuidelijkste puntje van Groningen ligt Ter 
Apel met een oud, heel mooi klooster en een fijn wild bos, 
waar het heksenkruid volop groeit. Wat noordelijker ligt het 
plaatsje Sellingen, waar we kampeerden. Er is een oud kerkje, 
dat mooi gerestaureerd is, er staan oude boerderijen, maar 
van de meeste zijn de voorgevels erg vernieuwd, Er staan 
hier merkwaardig genoeg ook nogal wat grote boerderijen leeg. 
Landschappelijk erg aardig is de zandrug zuidelijk van het 
dorp, die weelderig begroeid is met heel oude bomen, vooral 
eiken en waarop de buurtschap Ter Borgh ligt. 
De prachtige boerderijen daar zijn aan de vernieuwingsdrift 
ontsnapt en worden nu in de oude staat hersteld. De heuvel 
vormt een oase in de grote ontginningen, die na de vervening 
zijn ontstaan en gekenmerkt worden door een ontzettend groot
schalige landbouw, die er na rigareuze herverkavelingen nog 
saaier van uiterlijk op zijn geworden. Nu de velden met rog
ge, tarwe, gerst, haver, bieten en een enkel maisveld echter 
in volle wasdom staan en de zon af en toe het graan goud 
kleurt, gaat er toch de charme van iets weelderigs van uit. 
We missen echter pijnlijk de oude bomenwallen en zandwegge
tjes, zoals we ze van het aangrenzende Drentse land kennen. 
Het landschap en daarmee de mens die er in leeft, heeft wel 
een grote tol moeten betalen aan de economische vooruitgang 
van deze streek. Maar misschien voelt men dat niet zo. 

Westelijk van 'l'er Borgh en Sellingen bevindt zich over de 
Ruiten Aa een ontginning van Staatsbosbeheer met veel grove 
dennen en leuke stukjes hei. Je kunt er prettig fietsen, 
maar het biedt voor ons Veluwenaren botanisch niet veel 
nieuws. Opvallend is wel de weelderige bloei langs de weg
getjes van zandblauwtjes en grasklokjes. Belderblauw is een 
kleur, die in de Nederlandse bloemenwereld niet zo erg veel 
voorkomt. 
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bomen en struiken er langs, maar de grasbermen zijn saai en 
heel netjes. We schrikken echter als we de Ruiten-Aa langs 
de weg naar Ter Apel zien. De oeverplanten en zelfs de plan
ten in het water zijn bespoten en hangen er geel en verminkt 
bij. Ook langs veel greppels is dit het geval. 
Daarom trekken een paar oude bosjes in dit cultuurland ons 
extra aan. Ze liggen oostelijk van de weg. Al fietsende zien 
we, daar waar de gifspuit niet is gebruikt, een gezellige 
begroeiing van smalbladig wilgenroosje, lisdodde, wederik, 
boerenwormkruid en duizendblad. Het bosje, waar we door aan
getrokken werden, blijkt een natuurreservaatje te zijn, het 
Bos van Roelinge. 
Het is een typisch eikenbos, erg wild, oerbosachtig, vol hoge 
adelaarsvarens. Het meest opvallende is echter, dat op veel 
plaatsen, ja zelfs op het pad, lelietjes van dalen groeien, 
Het moet hier zoet geuren in mei. Een enkel plekje dalkruid 
vinden we ook nog. 
De bermen langs de hoofdweg zijn eveneens de moeite waard, ze 
zijn ook hier duidelijk de vluchtgebieden voor de wilde plan
ten. Erg mooi staan er purperrode hemelssleutels te bloeien. 

Omdat de kaart nog veenresten aangeeft, even over de Duitse 
grens, fietsen we een mooie zomerdag die kant op met als 
eindbestemming het Eemsgebied. Het Ruiten-Aa kanaal is erg 
aardig. Het veen is echter ook hier overal ontgonnen. Een 
kleine met be~ken begrensde zandwinningskuil vlak over de 
grens, geeft een fijn rustpunt. Er staat water in waarboven 
libellen jagen, die op hun beurt weer opgegeten worden door 
de snelle huis- en boerenzwaluwanpie over het water scheren. 
Af en toe rust zo'n grote libel op het vochtige zand en kun
nen we het dier met de bewegeliJke, grote kop bekiJ'kep. ' . . 
Heel veel zien we er een libellensoort .:··"'' r.·, · , •; 
met een leiblauwe, platte rug, de .· .;:1:~-. 

• ·'t·~ 
orthetrum cancellatum. ) i~·; 
Op de akkerdistels zijn veel vlin- · '~. 
ders bezig, vooral citroentjes en 
witjes. 
Het aardigst is hier de ak~ergrond, 
die hier met een mooi afgestoken 
profiel in de groeve eindigt. 
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Het is zand met daar doorheen gemengd allemaal stukken turf 
en ijzeroer, een vreemd gezicht en duidelijk door mensen zo 
samengesteld. 
Na een heerlijke rit door eindeloze graanvelden met een con
stant geel, roze en wit van boerenwormkruid, smalbladig wil
genroosje en duizendblad langs wegen en greppels en met enor
me combines, die een grote stroom tarwe uit hun muil spuwen 
in hoge ijzeren wagens met trekkers ervoor, ontdekken we in
eens een verandering. Het geel is nu van Jacobskruiskruid, 
het roze van Zwolse anjer en het wit van wilde peen en wilde 
bertram. We zitten nu dus in het Eemsgebied. 
Leuk, dat je aan de flora merkt, dat je de rivier,nadert. 
Wij kennen dat van het overgangsgebied van Veluwe naar IJssel
dal. 
De Eems heeft hier veel bochten en 
vertakkingen, waardoor een erg lief
lijk landschap is ontstaan, met bos
jes langs de kant en een grote plan
tenweelde. We vertoeven lang tussen 
een wirwar van leverkruid, wilde 
bertram, ruig wilgenroosje, katte
staart, engelwortel, riet, brand
netel, haagwinde, vlasleeuwenbek, 
echt walstro en kleefkruid. 
De hop klimt tot hoog in een oude 
spar en laat daar zijn bellen 
bunfelen in de wind en het grote 
warkruid woekert in de brandnetel
wildernis. 
Er zijn hier veel vlinders. Opvallend is het grote aantal 
dagpauwogen op de rose leverkruidbloemen en we zien de zo
mervorm van het landkaartje, dat we in mei in zijn voorjaars
generatie in Friesland ontmoetten. 
Blauwe beekjuffers, de libellelt met zwartblauwe vleugels 
zien we hier ook. Een paar jonge buizerden zit voortdurend 
te schreeuwen op de hekkapalen achter ons. Wat ons erg 
nieuwsgierig mnkt is een heuvelachtig landschap aan de over
kant van de rivier. Er groeit zo te zien kort ~ras op en 
hier en daar staat een oude den. We fietsen een zandig karre
spoor langs,evenwijdig aan de Eems, waarbij we genieten van 
het roze van grote pollen Zwolse anjer en hemelsleutel. 
Grasklokjes spikkelen hun blauw er doorheen. 
Dan trappen we een hoge brug over, die ons naar Steinbild 
aan de andere oever brengt. 
De heuvels blijken de uitlopers te z~Jn van een oud stuk 
heidelandschap, afgewisseld met akkertjes en bosjes. Het weg
getje langs de rand is een bloementuintje, deze keer met veel 
bloeiende thijm tussen het geel van echt walstro, gele com
posietjes, zandblauwtjes, grasklokjes en vooral veel roze 
van anjertjes. 



Doordat de struikhei ook al be
gint te bloeien, is het geheel 
erg feestelijk. 
We fietsen later nog een stuk 
stroomafwaarts langs de lin
keroever. Waar de kronkels 
van de Eems het pad naderen 
zien we weer de weelderige 
oeverbegroeiing, die geregeld 
onze aandacht vraagt. 
We vinden een stuk waar de 
enorme planten van de grote 
engelwortel staan, prachtige 
stoere planten, bijna uitge
bloeid, maar in het lager 
wordende licht sprookjes
achtig rose tegen het water 
afstekend. 

Glidkruid, munt, wilde peen en als klap op de vuurpijl een 
zijbeek blauw van de volop bloeiende langbladige ereprijs. 
Alle eerder genoemde oeverplanten staan hier ook, zodat we 
met schaamte terugdenken aan de Ruiten-Aa in Groningen, 
evenals deze beek gekanaliseerd, maar wat een rijkdom hier! 
Zo kan het dus ook. Eerlijkheidshalve moet ik vermelden, 
dat we ook in dit Duitse gebied een enkele keer de gevolgen 
van de opzettelijke onkruidverdelging zagen, 
We weten zeker, dat we een andere keer een lange tocht op 
de fiets of te voet langs de Eems willen maken. 
Gidsjes hiervoor zijn ter plaatse te koop. 

E.Koopmans-Gromm~. 

Waarnemingslijst al ingestuurd? 
-------------------------------

Hebt u afgelopen zomer nog eerste waarnamingadata genoteerd 
van onze zomergasten? Zo ja, in het maart-nummer van dit 
jaar werd een speciale lijst bijgesloten, waarop u deze 
waarnemingen kunt invullen. Wilt u deze lijst ingevuld zo 
spoedig mogelijk opsturen naar W.J.Viertelhauzen, Blekers
weg 30, Epe. In het volgende Natuurklankennummer kunnen wij 
dan alle waarnemingen in ~~n overziehtslijst verwerken. 
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Als je een convocatie schrijft onder het motto "wie gaat 
er mee naar Vlieland varen ••• "moet je natuurlijk niet kla
gen als je dan inderdaad moet vertrekken in een grauwe och
tendschemer en een zicht van 20 meter. 
De grauwheid bleef, maar in Friesland was het minder mistig. 
Op de kade van Harlingen werden we uitgezwaaid door deelne
mers die de boot gemist hadden. De waddanzee liet niet meer 
toe dan de constatering dat de Richel echt bestaat en toen 
ontscheepten we op Vlieland, voor velen van ons een onbekende 
schakel in de ketting van waddeneilanden. 
Het huisnummer behoorde aan een nachtclub die terecht bleef 
slapen, maar precies honderd nummers verder, aan het eind 
van het knusse dorpsstraatje, stond een gastvrije boerderij: 
uitwendig een monument en inwendig een voor onze groep van 
ongeveer 25 mensen een bijzonder praktisch en gezellig ver
blijf. 
De zaterdagmiddag werd gevuld met een excursie naar de super
markt. Onze massale inkopen frustreerden de Vlielandse huis
moeders danig. Eén mompelde iets in de geest van:"'t is dat 
we van ze moeten eten ••• " Maar dat alles, aangepakt door 
enthousiaste handen, resulteerde in een stevig bord snert, 
aangevuld met zo'n enorme hoeveelheid roggebrood met spek, 
dat we daar 2 dagen later nog van aten. 
's Avonds draaide Bert Kop dia's, o.a. een heel mooie serie 
van water- en windpatronen in duinen en op stranden. 
De zondag was bestemd voor een wandeling door de duinen. Het 
was weer een sombere dag, maar over Vlielands weinig begroei
de blonde duinen lag een fijn~'sfeer. Voor kleur zorgden de 
esdoorn- en abelensingels die de zwarte dennebos.sen van Oost
Vlieland tegen de zeewind moesten beschermen. Het voetpaadje 
door de duinen, afgewisseld met loofbosjes, was gevarieerd 
genoeg. We stonden af en toe stil bij duinvormen en vegetatie. 
Kruipwilg, kraaihei, dophei wezen op nogal schrale bodem. 
En passant werd een verlaten weitje ontdaan van een aantal 
kilo's champignons. Via een vlakte met cranberries kwamen we 
terecht op de hoge zeereep. 



We picknickten in een beschut delletje bij paal 49 - in het 
gezicht van het fietspad, waar een aantal zondagsbootgangers 
op de afgesproken tijd af kwamen zakken. De fietsen werden 
herverkaveld - zo'n kamp gaat al snel op een commune lijken -
en de stugge wandelaars gingen langs het strand naar Oost te
rug. Met de wind in de rug gelukkig, want de grauwe nevel 
ging langzamerhand over in motregen. 
's Avonds liet Dik Koopmans dia's zien van vorige herfstkam
pen in de Ardennen en het K.N.N.V.-kamp in Susch. 
De maandagochtend werd besteed aan velerlei fouragewerk. Er 
werden op grote schaal fietsen en zelfs tandems gehuurd, want 
Vlieland mag dan een klein eiland zijn, om het verre westen 
te bereiken dat 's middags op het programma stond, hadden de 
voeten wel pedalen nodig. Geheel toevallig trof het halve 
kamp zichzelf om koffietijd in het stamhotel Bruine - in 
herfstkampen wordt de inwendige mens met zorg gekoesterd. 
We zouden het verre westen die dag niet bereiken. Na een half 
uur wind en wolkbreuken maakte zelfs de kopgroep rechtsomkeert. 
Verscheidene deelnemers vonden dat ze genoeg geleden hadden 
om een gang naar de slijter te rechtvaardigen en met Beren
burg of vergelijkbare geneesmiddelen de levensgeesten wat vro
lijker te stemmen. 
Wie de wisselvalligheden kent van het kustklimaat, zal het 
niet verbazen dat het droog was op het moment dat we thuis
kwamen. En dat bleef het. Voor het verre westen was het in
tussen te laat, maar er was ruimte voor priv~ excursies, b.v. 
naar het mini-kweldertja vlak achter ons verblijf of naar het 
Vuurboetsduin, dat met zijn ruim 40 meter hoogte een heel 
klein vuurtorentje torst. 
Op de terugweg verzamelden we in de zandige dennebossen een 
zak vol gele ridderzwammen. Helaas vonden die, ondanks onder
zoek door een deskundige commissie toch niet de aftrek die de 
champignons een dag te voren hadden genoten. 
'a Avonds werd er van alles gedaan, zelfs pogingen tot volks
dansen. Dinsdag, de laatste hele dag, moest ons naar de Kroons
polders brengen. Deze dag 
werd dan ook de bekroning 
van het kamp. Iedereen 
heeft genoten van deze 
fiets- en wandeldag, van 
de ontzaglijke wijdte van 
de waddenkust met z'n i 
massa's vogels en van de ~ ~ 
buienwolken die vanuit . · 
de noordzoo over hot eiland I l 
trokken. Niet minder ove- . 1'11 ~~ 
rigens ook van de koffie ~ 
met cranberrytaart in het fope.CJddiZ.W'Om 
Pos thuis. 
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Tussen de fouragerende wadvogels ontdekte Leo van Leeuwen iets 
rossige op hoge poten. Een flamingo zeker, spotte iemand. 't Wás 
een flamingo. De heenweg hadden we langs de waddenkust gefietst. 
Die is landschappelijk zo bijzonder omdat op Vlieland, dat geen 
weide- en kweldergebied heeft zoals de andere waddeneilanden, 
de duinen tot aan de waddanzee reiken. 
De Kroonspolders zijn natte vlakten, variërend van zilt tot 
zoet, ingesloten door stuifdijken, waarmee ooit de waterstaats
man Kroon de Vliehors met het eiland liet verhelen.(Op Ter
schelling heeft hij op dezelfde manier de Noordvaarder met 
het eiland verenigd. Ook daar zijn prachtige natuurgebieden 
ontstaan). 
Na een lange dag fietsten de meesten terug door de duinen, 
langs een bijzonder mooi afwisselend fietspad, dat af en toe 
een kijkje over de zeereep heen op de noordzee bood en op 
~~n plaats zelfs op de twee zeeën tegelijk. 
's Avonds gingen we naar een wat toeristische diavoorstelling 
in het dorpskerkje. Toch wel boeiend, nu we al wat vertrouwd 
waren geraakt met het eiland. We zagen de vader van onze 
vriendelijke gastvrouw als laatste postmeester te paard, die 
de post - met een boot van Texel over het Eierlandse Gat 
gebracht - over de Vliehors naar het Posthuis bracht. 
Woensdagochtend zette Marian iedereen aan het schoonmaken. 
Na een laatste bakje koffie in het zonnetje zeulde ieder 
zijn bagage naar de boot. De waddenzee zag er heel wat vro
lijker uit dan de vorige zaterdag. Na een laatste blik op de 
Richel(ja, die bleek zelfs bij hoog water nog te bestaan)en 
de aiders zochten we lekker beschut plekje op,uit de wind, 
in de zon. een 

Henk Menke. 

Vondsten en waarneminge!'. van het Vliekamp. 

Bloeiende planten: 
ossetong, zandblauwtje, zeeaster, slijkgras,zeeraket,engels 
gras, knikkende distel, fraai duizendguldenkruid, jacobs
kruiskruid(vorm met alleen schijfbloemen) akkermelkdistel, 
guichelheil, zeekamille, dophei, thrincia,moerasvergeetrnijniet. 
Paddestoelen: 
papegaaizwrurunetje, gele ridderzwam, oranjegele wasplaat, 
reuzenbovist, geringde vlekplaat, fijnschubbige boleet. 
Vogels: 
flamingo op het wad, kluten, eiders, kepen, koperwieken• 
Schelpen: 
wulken, fuikhorentjes, penhorentjes, fossiele hartschelpen, 
noorse hartschelp. 



Per Tie~s door 

Op 16 juni waren we in twee groepen vanaf het vliegveld 
bij Portland in Oregon vertrokken. Elke groep had voor een 
paar dagen een Amerikaan als begeleider en verder moesten we 
zelf de weg door Amerika vinden. Het terrein was meteen sterk 
heuvelachtig en omdat niet iedereen voldoende geoefend was, 
viel de groep al spoedig uiteen. 
Ik sloot me aan bij een groepje van vijf. De eerste hellingen 
werden te voet afgelegd, maar na enkele dagen was dit niet 
meer nodig, omdat de krachten allengs toenamen. Per dag werd 
zo'n 100 à 150 km afgelegd. Dit was nodig om het einddoel 
tijdig te bereiken. Haar zo fietsende vonden ·we toch ver
schillende planten, zo o.a. beargrass (Xerophyllum tenas), 
Dit is een lelie-achtige en bloeit eens in de viif à zeven 
jaar. Gelukkig trof ik deze plant een paar ~aal bloeiende 
aan. In Oregon stonden langs de weg nog al wat lupines,maar 
ook Suphar Flower (Eriogonum flavum).Nadat we in Bates over
nacht hadden, vond ik de volgende ochtend een vrij hoge ~lant 
met groenachtige bloemen. Het was Green Gentian(Fraseia 
specioca) • .8en eind verder stond Akelei formosa. Debloemen 
hiervan zijn rood met geel en tevens stond daar Bleu Pensternon 
een mooie blauwe bloem en Scarlet Gilia(Gilia aggregata), 
Onderweg naar Hereford vond ik Scarlet False Mallow(Spaeral 
coccinera). Steeds verder trekken we van de kust af. Dat be
tekent, dat we andere planten vinden, zoals de Indian Paint
brush(Costilleja miniata). Tevens stond hier een hele mooie 
distel de Elk Thistle(Cirsium vulgare). 
De kranten worden op het platteland niet aan huis bezorgd. 
Ze worden per auto r6ndgebracht in daarvonr bevestigde bussen 
gedeponeerd. Ook voor de post staan dergelijke bussen langs 
de weg. 
Een van de kunstwerken waar we langs komen is de Browleedam. 
Deze is aangelegd voor de electriciteitsvoorziening. In de 
buurt hiervan vond ik een voor Nederland aloude tuinplant 
n.l. de stokroos. Een ander maal vond ik een mooie gele 
bloem. Het bleek te zijn Blazingstar(Mentselia Laevicauli). 
Na een lange klim over de ·., hi te ::Sird vond ik een veldje 
Camas(Camassia guamash). De bloemen zijn blauwachtig van kleur. 
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De bollen worden door de Indianen 
verzameld en gegeten. 
Slechts eenmaal heb ik op mijn 
tocht een orchidee gevonden. 
Het was de White Bogorchid 
(Habeneria dilatata). 
Langs de Lochsia rivier trof ik 
een veldje Clarkia's(Clarkia 
pulchilla) aan en verder een vrij 
hoog opgroeiende malva n.l. de 

indion 
< p~intbrush 

Seashore Mallow(Hibiscus militaris). 
Langzamerhand kwamen we in een droger gebied en 
hier en daar mooie gele cactusjes langs de weg. Het is de 
Plaincactus(Opuntia poliacantha). En zo naderden we Yellow
stonepark. Het waR er erg druk en dat was ook geen wonder. 
Het was juist Indenpendance Day. Weldra zagen we de eerste 
geisers maar het doel was een bezoek aan Old Faithfull. 
Deze geiser stoot eens in de vijf kwartier± 40.000 1. water 
uit in àe vorm van stoom. Ook loopt de Great Divide door het 
park. Dit is de grote waterscheiding tussen Stille- en Ar
lantische Oceaan. 
Ook op de Togwoteepas(2700 m) vond ik nog een paar bloemen. 
Een daarvan is Marschmarigold(Caltha leptosapala). 
Niet al tijd w;:s het Heer even zonnig. Zo hadden we in Jeffrey 
City een fikse onweersbui, die gepaard ging met hagel, maar 
na een paar uur was de lucht opgeklaard, zodat we die dag 
nog tot in Lamante kwamen. ~r wachtte ons nog een hoge pas 
n.l. de Hoosierpas(3800 m). Als we echter aan de voet zijn, 
blijkt dat we nog maar 500 meter moeten klimmen, zodat het 
achteraf erg meeviel. We zouden niet lang meer in de bergen 
zijn, want na een paar dagen ging het bergafwaarts en kwamen 
we in vlaksebied. De bergen lagen achter ons.We kwamen toen 
in het gebied van de prairies en graanvelden. Onze richting 
vanaf Yellowstone is zuidoost. Dat betekende, dat het overdag 
erg warm werd, daarom vertrokken we 's ochtends bijtijds. 
De laatste tijd maakten we de tocht met zijn drie~n. In de 
buurt van Pittsburg(Kansas) werd een van ons door een auto 
aangereden en moest met een beenfraktuur in een ziekenhuis 
worden opcenomen. Het plezier om verder te trekken was hier
door verdwenen, zodat we besloten van hier naar huis terug 
te keren. 

H.Waanders. 



YORK'SHIR~ 
DALt~ 

Tot op de dag van vandaag zijn we druk bezig met Nederland 
op de spade te nemen. Sinds de laatste 5000 jaar van het be
staan van Nederland is er nu geen origineel stukje Hollandse 
grond meer te vinden. Dat had er uit moeten zien als een oer
woud van loofbomen. Het laatste restant ervan werd in 1871 
nabij Apeldoorn gekapt. Wat we ervan gemaakt hebben kunnen we 
zelf aanschouwen: het Hollandse landschap met een historie 
van duizenden eeuwen is binnen een eeuw grondig door ons ver
anderd. Deze veranderingen zijn niet ten koste gegaan van de 
welvaart, maar wel ten koste van ons welzijn. 
In enkele natuurmonumenten vinden we nog schamele resten van 
wat zou kunnen lijken op ons oorspronkelijk milieu. En moch
ten er meer gebieden zijn, die betrekkelijk weinig veranderd 
zijn, dan verdient het aanbeveling deze in stand te houden. 
Denken we daarbij aan een Nationaal Landschapspark, dan vind 
ik dat we daarbij grootschaligheid moeten vermijden. In on
derstaand betoog geef ik een voorbeeld hoe het kan. 

Engeland, dat de naam heeft ouderwets te zijn, is al veel 
verder dan wij. Men vindt er, Wales meegerekend, 10 nationale 
parken. Enkele van deze parken hebben we bezocht. Gaan we uit 
van het Yorkshire Dales National Park. Wie hier rondgedwaald 
heeft, weet dat dit, wat je noemt, een Nationaal Landschaps
park is. De inwoners zelf zijn niet blij met het woord "na
tionaal", omdat de meeste grond particulier bezit is. Maar 
ze beamen met Shakespeare dat een naam er niet veel toe doet. 
Het park in kwestie werd al in 1954 gesticht. Er zijn twee 
hoofddoelstellingen: 
a. het natuurschoon beschermen en ontplooien; men heeft zorg 

voor het landschapskarakter, het culturele erfdeel en de 
flora en fauna; 
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b. rustige recreatiegebieden, die het gereserveerde "ouderwetse" 
milieu niet mogen schaden. 

Is dit alles niet tegenstrijdig met de belangen van de bewoners? 
Laten we voorop stellen dat er meer welzijn dan welvaart is. 
Maar ook dat deze mensen hun Park niet op de spade willen of 
kunnen nemen. 
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Laat staan, dat men 
slopen wil. Door de 
hebben de boeren en 
erg moeilijk gehad. 

al het oude 
tijden heen 
nu nog, het 

De Yorkshire Dales zijn gelegen 
in het Penninisch Gebergte. 
Het meeste land ligt op 200 m 
hoogte en de Pen-y-ghen is 700 m 
hoog. 
Kalksteenformaties, onderaardse 
rivieren en grotten maken dit 
gebied ook geologisch erg in
teressant. Bos zal men er niet ~ 
veel vinden, alleen bij het 
dorpje Grassington vinden we 

~. . .. 

nog restanten van het oorspron
kelijke bos. Daar vindt men de 
mountain ash(lijsterbes) en 
enkele kalkminnende planten op 
de zonnige hellingen. 

DALEN 
M(T KAR)TVtRSC"YHS 

Dit unieke gebied van bomen, bosland, muren, eindeloze woeste 
heidevelden, oude loodmijnen, watervallen en kloven dient be
waard te worden. 
De Nationale Park Commissie is op haar manier doende het 
specifieke karakter van de Dales te handhaven. Zij verleent 
gratis advies bij wijzigingen in het landschap en oefent 
toezicht uit op gemeentelijke bemoei!ngen met het landschap. 
Ook heeft men allerlei afspraken gemaakt met grondeigenaars 
over de toegang tot het land en over landschapsonderhoud 
volgens de aloude wijze. Ook plant men het nodige aan en 
restaureert architectonisch-historisch belangrijke gebouwen. 
Ondanks de ongerepte indruk is het gebied erg kwetsbaar. 
Het is een dorado voor wandelaars. Er is tot en met reke
ning met hen gehouden. Het Nationale Park organiseert gere
geld wandeltochten en het is de moeite waard om mee te doen. 
Wel zal men af en toe hindernissen als muurtjes en hekken 
moeten nemen. En voor het betere voetenwerk kan ik de Pennine 
Walk adviseren, die langs de Pen-Y-Ghent loopt. 
Maar ook met de auto kan men prachtige tochten maken. 
Er zijn zoveel attrakties en bezienswaardigheden, dat ieder 
verblijf nog te kort is. 
De rust die men overal vindt is grandioos. Yorkshire is nog 
niet door de toerist ontdekt, maar sinds 200 jaar zijn de 
Engelsen hier al met sportief wandelen bezig geweest. 
Men kon er makkelijk komen, want men had destijds de stad York 
tot het spoorwegknooppunt van Engeland gemaakt. 
Aan zomerhuisjes is echter moeilijk te komen. Zelf hebben w~J 
in het plaatsje Kettlewell een 17de eeuwse cottage(boeren
woning) met dikke muren bewoond, het zag er netjes uit en was 
van alle comfort voorzien. 



De eigenaars willen het dit jaar graag aan Nederlanders ver
huren. De huurprijs bedraagt in het hoogseizoen f.270,- per 
week, en dat is vandaagde dag erg laag. Als u interesse heeft 
wil mijn vrouw u graag helpen. 

En zo maakte u kennis met een kleinschalig stukje Engeland, 
waar nog echte rust te vinden is en dat is een groot con
trast met dat wat u in ons land vindt. 
Tevens is dit een bijdrage in de meningsvorming omtrent de 
realisatie van landschapsparken in Nederland. 

B.Koster. 

d~ v(g)~ftfblf1lb\~K'ii 
-l:e ~rxJiJ'V~~ ~!li\1 

Eind juli van het afeelopen jaar was ik een weekend te 
gast bij onze zuiderburen. Ik had veel gelezen en gehoord 
over de "beroemde" vogelmarkt te Antwerpen. 
Op zondagmoreen is het een drukte van belang en worden er 
tussen de patatten door vo~els verhandeld. Maar niet alleen 
vogels, ook honden, katten en konijnen worden dan te koop 
aangeboden. 
Wat de vor,els betreft: enkele jaren geleden verwisselden 
hiernog grote partijen vinken, geelgorzen, kwikstaarten van 
eigenaar. Nadat ik mijn ogen goed de kost had gegeven, bleek 
dat nu nog alleen vogels verkocht mochten worden die in 
Belcie op de lijst van schadelijk wild voorkomen. 
De inheemse soorten die nu nog or de markt warde 1 aangeboden 
zijn: ekster, kraai, kauw en vlaamse gaai, dus ad soorten 
die bij ons op de zwarte lijst van de jager staan. 
Hoewel ik het zelf treurig vind dat hier eksters en kraaien 
naast sprekende Daretta's te koop aangeboden worden, moeten 
we eerst naar eigen bodem kijken. ~ant ook hier worden met 
de regelmaat van de klok kauwtjes en eksters aangeboden. 
Het is zo aardig om een tamlile ekster(gerrit) in een kooitje 
te hebben. 
U proeft misschien wel uit dit korte relaas dat ik enerzijds 
blij ben dat er geen wildzang op deze markt meer verhandeld 
mag worden, maar dat er anderzijds toch no~ vogels verkocht 
worden voor het menselijk vermaak. En deze vogels horen in 
de natuur en niet in een gazen dwangbuis. 

Adrie. 
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lHUI SKOt\S T 
Dit is m~Jn droom- het kleine huis aan de rivier; 
het rusteloaze scheren van de zwaluw gaat er 
langs dak en raam; de roodborst nestelt bij de vlier. 
Een schip zeilt traag voorbij; de bel luidt over 't water. 

En als ik nader waar de dijk zich buigt door 't land, 
richt kort zich op die in den lagen tuin gebogen 
over de spade staat - em met de vrije h~nd 
weert zij het helle licht beschuttend van de oogen. 

Hoe ken ik dit gebaar, hoe is het mij vertrouwd,-
dit sterke opzien van wie daag'lijks naar de lucht en 
het wiss'lend, open water turend, rustig oud 
werd in dit dijkland en zijn ruime wolkenvluchten 

Er is een scherp herkennen van elkaar en 
dan komt zij langs het smalle klinkerpad geloopen,
maar keert nog terug en stoot de stroeve huisdeur open. 
Dit oogenblik - wat tellen z66veel bitt're jaren? 

Ida. Gerhardt. 

Uit: 
De muze zwerft door Neder land 1956. 



De waarnemingen zijn voor verantwoordelijkheid van de waar
nemers. 

27/5 
30/4 

3/9 

30/4 
1/5 

7/5 
9/5 
4/6 

23/7 

Tapuit 
Havik 
Buizerd 

Ransuil 
Oeverloper 

Zwartkop 
Buizerd 
Wielewaal 

Ooievaar 

25/9 Tjiftjaf 

t/m begin Okt. 

17/9 Steenuil 

28/9 + 30/9 
Kramsvogel 

24/9 Koekoek 

Wisseleeveen 
Ossestal, Epe 
Norelholt Epe 4 ex. 
w.o. 2 juv. 
(Buizerd heeft hier 
in omgeving gebroed. 
Red.) 
2 p. omg.Vorchten 
6 p. Golfbaan 
Hattem 

B.Coster + Jr. 
11 

11 

A.H. 

A.H. 
Rezenberg Hattem A.H. 
3 p. omg.Wapenveld A.H. 
2 ex.roepend omg. 
Vorchten A.H. 
Ooievaarpaar heeft 
2 pullen. Op andere 
dak van "ooievaar
boerderij" zingt een 
zwarte roodstaart 
Zingend tuin Gloria
laan 
Tjiftjaf,zingend in 
tuin Kla~~bee~,Epe 
Hoepend einde Zw. 
landstr. Epe 
± 20 ex.Henderklip
pen. 
In duikvlucht in 
koolplanten rur.s en 
halend en op paal 
oppeuzelend. 
Salland. 

A.H. 

v.N. 

v.W.B. 

v.WTH. 
R.v.Zellem
v.Klaveren 

E.K.G. 
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4/10 

21/10 

8/10 
6/10 

27/10 
zomer 

1/5 
6/5 
3/10 

24/8 
23/9 

Visdiefje 

Bonte kraai 

IJsvogel 
IJsvogel 

IJsvogel 
'78 Wulp 

Eemmeerdijk Flevopolder. 
Nog latere waarnemingen? 
Vele ex.Flevopolder. Zijn 
er eerdere waarnemingen? 
Beek Wisselseveen. 
Viskwekerij 't Hol, 
Niersen 
Idem 
16 p.omg. Vorchten -
Veessen 

Roek 19 p. Menispark Heerde 
Braamsluiper Pastorietuin Vorchten 
Grote groepen meeuwen in V-formatie over 
Zw.landstr.Epe richting ZW. Onbekend 
vliegpatroon voor waarnemer. 
Br.kiekendief. Juv.Wapenvelderbroek 
Buizerd 2 albino ex. Lage Gul-

broek Heerde 
29/9 Gr.gele kwik- Engelse Werk Zwolle 

staart 
11/10 Zwarte wouw Tongaranseheide 

eind sept.Bosuil Op 3 data waargenomen 
Sparrelaan Epe 

28/9 

11/9 

12/10 

1/5 
3/9 

3/9 

. Sperwer 

Boomvalk 

jagend boven land v • 
Jonker 
1 p. in de Dellen heeft 
2 vliegvlugge jongen. 

Zwarte stern Eemmeerdijk Flevopolder. 

Boomklever 
Goudpl,evier 

Kievit 

Nog latere waarnemingen? 
2 p.Bonenberg,Heerde 
± 550 ex Wapenvelder
broek 
± 5000 ex 11 

26/9 Hoek 70 ex vliegveld Teuge 
enorme koperwiekentrek 

Vorchten 
Veldleeuwerikkentrek Vorchten 

9 op 10/10 In nacht 

10/10 
12 op 

17/10 
20/8 
11;10 

13/10 In de nacht doortrek~ende zang-
lijsters Vorchten 

Doortrekkende wulpen Vorchten 
Doortrek van regenwulpen Vorchten 
Koperwiek massa Flevopolder 

V .N. 

v.N. 
Rowan Coster 
Jan-Joris 
Loohuis 

11 

A.H. 
A.H. 
A.B. 

v.W.H. 
A.H. 

A.H. 
A.H. 

R.v.Zellem
v.Klaveren 

mw.Godschalk 

A.H. 

A.[, 

v.N. 
A.H. 

A.B. 
A.H. 
A.H. 

A.H. 
A.H. 

A.H. 
A. ll. 
A.H. 
E.K.G./ 
V .N. 



zomer '78. Das. Van deze zeldzame en beschermde diersoort 
zijn ons vier waarnemingen uit onze om
geving gemeld: twee maal werd een Das door 
een hond dood gebeten en twee maal werd 
een Das slachtoffer van het autoverkeer. 

E.K.G. = E.Koopmans-Gromm~ ; A.H. = Adri Hottinga 
v.W.H. = van Waveren Hogervorst. v.N. = van Noorden. 

DIT JAAR ONTZAGLIJK VEEL PADDES'l'OELEN 

'( /9 Dwars liggt~.rzw<uu - Lentinus lepideus. Op 
biels bij Frans Moors Epe 

10/9 Waaierbuisjeszwam - Polyporus varius 
Dellen 

2/10 Rechte koraalzwam - namaria striota, 

E.K.G. 

E.K.G. 

v.Neslaantje Epe E.K.G. 
3/10 Weidechampion - Agaricus campester. In 

ligusterhaa~ Emwastl'aat :Cpe L.K.G. 
3/10 Roodsteliga fluweelboleet- boletus chrysen-

teron (var. versicolor) v. Walsemlaan, Epe B.K.G. 
6/10 Grote sponszwam - Matiseeola crispa 

Tongerenseweg Epe E.K.G. 
23/9 Rupsendoder - Cordyceps militaris + 10 

ex. Land van Jonker H.Menke 
15/9 Rose sporige satijn~wam - Rhodophillus 

mammosus(syn.Nolanea mammosus). Kenmerkend: 
visluchtje(traan).Land van Jonker. H.Menke 

8/10 Mycena longiseta op dennekegel. Niet al-
gemeen, ook op dennehout en tussen mos. H.Menke 

~0/9 Pruik- of egelstakelzwam - hericiurn 
arinaceus H.v.Woerden 

30/9 Rechte koraalzwam Ramaria stricta, 
Tongeren H.v.Woerden 

Bg waarnemingen zijn door dhr.Sieders gedetermineerd. 

8/10 Panteramaniet - Amanita pantherina, 
v.Walsemlaan hoek Officiersweg Epe 
(hier niet algemeen) A.Sieders 

14/10 Larixboleet - Boletua viscidus (zeldzaam) 
Tongeren A.Sieders 

sept./Grote parasolzwam - Lepiota praeera 
okt. Zeer Yeel meldingen van deze paddestoel, 

hoofdzakelijk in wegbermen. 
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Nagekomen waarnemingen. 

10/9 Duivelsnaaigaren op 2 plaatsen. 
Renderklippen 

7/9 
okt. 
21/9 

Kleine Varkenskers tuin Eongardplein Epe 
Grondster " " 
Kruipend stalkruid Ketelmeerdijk Flevo

polder 
juli/aug. Heelblaadje IJsseldijk op 2 plaatsen 

bij Houtweg Oene 

27/9 
11/10 

Gr.fjsvogelvll~der Oene 
Atalanta, pistooltje, koolwitje, 
op zeeaster in Flevopolder 
Oliekever Oene 

kl.vos 

27/9 
11/10 Adder, Tongaranseheide 

21/9 Grauwe gors, trek van groenvink, kneu 
en gr. gors, Wilp 

13/10Buizerd, "zwerm" van 16 ex. , langzaam 
zwevend op thermiek over Twello, rich
ting NO-ZW 

31/10Veren van geplukte sperwer, vermoedelijk 
door havik, Nieuwe beek, Vaassen 

eind Aalscholver - Kievitaveld 
okt. 

3/11 Huismus met lange slierten nestmateriaal 
Glorialaan, Epe 

5/11 Ekster, vliegend met nestmateriaal, 
de Dellen 

6/11 Visarend, Kolken bij Kloosterbos 
7/11 Visarend, viskwekerij 1 t Hof 

9/11 Slechtvalk tracht raaf te verdrijven 
Bosje Kortebroekweg Vaassen 

7/11 Blauwe reiger, Grintgroeveweg Epe 
vist 2 goudvissen uit vijver en komt 
later met kikker in de snavel, haalt 
spartelende kikker paar maal door de 
ver en slikt hem dan in 

15/11 Visarend, Koekenbergweg,Epe 
15/11 Klapekster, Tongerenee heide 

NATUUHHISTOiliSCH ARCBIEF 
==========~=;=========== 

de 
vi;l-

E.K.G. 
E.K.G. 
E.K.G. 

v.N. 

L.Muller 

Mw Bultman 

E.K.G./v.N. 
Mw Bultman 
R.v.Zellem/ 
v.Klaveren 

v. Soest 

v.Soeat 

Y. Roelants 
G.Geerdink. 

v.N. 

v.N. 
mw. Hot tin ga 
Jan Joris 
Lohuie 

Y.Roelants 

mw. Le Fèvre 
(R.v.Zellem
(v. Klaveren 

Weet u, dat u als K.N.N.V.-lid voor gegevens uit onze 
streek en soms zelfs uit het buitenland, terecht kunt 
bij de Natuurhistorisch Secretaris H.van Woerden, tel. 
05788-3122 te Vaassen(Vuurdoornstraat 104). 
Bij hem komen, als iedere excursieleider zich aan de 
afspraak houdt, alle excursieverslagen in de vorm van 
soortenlijsten en vindplaatsen terecht. 
Verder bieden natuurlijk de vele waarnemingenrubrieken 
en verslagen in dit blad een hoop informatie voor wie 
wat meer wil weten. 



Zoeklichtjes op de waarnemingen van de 
oliekever en de dwarsliggerzwam. 

"De Oliekever 

Een oliekever tussen het gras vinden is een aardige bele
venis, vooral wanneer het een wijfje is. We zien ze gewoon
lijk tusseu hoog gras. Het zijn vrij grote, trage dieren, 
prachtig donker-staalblauw. 
Veel kevers geven ons nauwelijks felegenheid ze goed te be
kijken. Ze rennen snel weg of gaan zelfs op de vleugels. 
Ze tillen bij zo'n gelegenheid de dekschilden(voorvleugels) 
op en vouwen de vliezige achtervleugels uit. Iedereen heeft 
dit wel eens bij het lievenheersbeestje ervaren. 
Bij de trage, grote oliekevers niets van dit alles. Ze kunnen 
niet eens vlieg.~n. lhm schlld•jn zi.in erf; kort en achtervleu
gels hebben ze hel~maal niet. ~e grazen tussen de planten en 
hebben nooit haast. Ze kennen een ander middel dan de vlucht 
om aan hun vijanden te ontkomen, Oliekevers persen n.l. bij 
gevaar een olieachtige vloeistof llit allerlei openingen van 
hun lichaam, b.v. bij de scharnieren van de poten en kopborst
stuk en achterlijf. Dit vocht iR eigenlijk een soort bloed, 
dat echter bij insecten niet in een gesloten aderstelsel 
stroomt. Het bevat ook feen gewone rode bloedlichaampjes, 
maar is gelig. Het enige bloedvat, dat bij insecten aan de 
rugzijde ligt, heeft meteen de functie van hart. Het stuwt 
bloed vrij door alle lichaamsdelen en het bloed komt door 
zeven spleten weer in het "hart" terug. Dit gelig bloed nu 
lijkt ov olie, vandaar de naam oliekever. Hoewel meer kever
soorten dit afweerr.üddel gebruiken, is het bij oliekevers 
het meest ~pvallend. Sommige familieleden van de oliekever 
scheiden een bijtende vloeistof af, die cru1tharidine bevat 
en blaren op onze huid veL·oorza;tkt. 

ben wi.ifjesoliE:}~ever heeft, wanneer ze haar 2000 tot 
10.000 eitjes meedraagt, een monstrueus groot achterlijf, dat 
ver buiten de toch al korte dekschilden uitsteekt en werke
J.ijk voortgesleept wordt door de aanstaande moeder.(Fabre 
ze;~t van deze dieren:"uncoutL beetles •.•• their wing cases 
,yawning over their back' like the tails ol' a fat mans coat 
thCJ t is far too tigl1 t fur thei r wearer1'). 

Dat ze zoveel eieren legt is nodig omdat de kleine olie
keverlarfjes maar zo'n geringe kans hebben het tot een vol
wassen kever te brengen, 
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De duizenden miniem-kleine larfjes 
die onder de grond uit de eieren 
komen, hebben haakjes aan al hun 
poten. Ze eten eerst helemaal niets 
maar blijven de hele winter tussen 
de eierschalen zitten. Pas als er 
in het voorjaar weer bloemen bloei
en, komen ze boven de grond en klau-

• teren naar boven tot in een bloem. 
Daar blijven ze zitten wachten op 
het eerste het beste insect, dat 
de bloem bezoekt. Ze springen op 
het insect, klemmen zich er aan 

vast met hun haakpootjes en reizen mee. Met een enorm risico, 
want het insect dat de onvrijwillige lift geeft, moet een een
zaam levende bijensoort zijn en dan nog een wijfje, dat een 
ei heeft gelegd of gaat leggen. Het bijenei, plus -het voedsel 
dat erbij gebracht wordt door de bij, is h~~ eerste voedsel, 
dat de oliekeverlarve eet. Vrij snel hierna ,-felt het triungu
linelarfje en krijgt een totaal ander uiterlijk, ongeveer als 
een dikke worm met korte pootjes. Hij leeft verder van het 
bijenvoedsel, dat voor het jonge bijtje bestemd is en door de 
bijenmoeder steeds wordt aangedragen. Het merkwaardige is, 
dat de oliekeverlarve in de nectarbrij ronddrijft. Omdat er 
kans zou zijn, dat hierbij zijn ademopeningen, die normaal 
aan de zijkant van een insectenlichaam uitkomen met dit kle
verige spul zouden verstoppen, zijn deze openingen in dit 
stadium boven op zijn rug te vinden. Heeft het larfje genoeg 
gegeten, dan verpopt het zich. Nu zouden we verwachten, dat 
uit de pop in het voorjaar dan eindelijk de oliekever tevoor
schijn komt, maar het was slechts een schijnpop, want na de 
vervelling leeft het dier weer voort als een nieuwe larve. 
Pas nadat deze larve weer verpopt is tot een echte pop, komt 
uit de pophuid de volwassen oliekever. 
Al met al heeft de oliekever 5 verschillende verschijnings
vormen gehad. Voorwaar, een opmerkelijk dier! 

E.K.G. 

D'w'A'R .SLtG.&ET2ZVAM 
Deze zwam ie in Nederlard noral zeld~èo.<t!;t. 

Nu de oude spoorbiels VL ons Ve 1 -c;v:elijntje alle.r.'IJeGe in de 
tuinen terecht zijn sekomen, is het best mogelijk, dat u de 
zwam ook in uw tui~ bebt. llqarom even ePn beschrijving. 
De dwarslit~erzwam zit a3n het hout vast met een erg harde 
wort0l, Hij maakt een wittige indruk, maar ~e hoed draa~t 
platte lichtbruine schubjes. De onderkant van de hoed heeft 
witgele plaatjes, die no~al VP~ uit elkaar Ptaa~l. Een ander 
kenmerk L::, dat dez•• .i_)l:-w.tjes (lamellEn) er:~n gezaabde rand 
hebben, ongPveer zo: ........,.......,.,..........,..., ~......, 

en een beet~e langs de steel afl-p0n. 
Hij Beurt enignzins zoetie, nair appel3. De grootte varieert 
van .:t. 4 cm tot wel 20 cm. 
\1ilt u de paddestoel.•?mverl..::r.r•er wactrschuv.ren als u hen mogelijk 
gezieü h•bt? 1'el.0~7e0-2083. 

·--



x 

x 

x 

x 

x 
x 

x 

x 
x 
x 

VOGELWAARNENINGEN 1978 LAND VAll JONKER EN OMGEVING 
===================:====~====~===================== 

De omgeving van het Landje van Jonker geeft een zeer geva
rieerd parkachtig landschap te zien met: weiden, bosperceel
ties, houtwallen, vrijstaande bomen, beken en sloten. 
Dit verklaart de grote variatie in de waarnemingen. 
Onderstaande waarnemingen van oktober 1977 t/m september '78 
zijn gedaan door: Rowan Koster, A.Hottinga, Fr.v.Noorden, 
E.Koopmans-Gromm~ en \ri.Viertelhauzen. 
De broedparen zijn van een X voorzien. 

Blauwe reiger Kramsvogel 
Wilde eend x Zanglijster 
Zomertaling Koperwiek 
Buizerd x Merel 
Sperwer 'l'apui t 
Torenvalk Paapje 
Patrijs x Roodborst 
Fazant x Spotvogel 
Waterhoen x Zwartkop 
Kievit x Tuinfluiter 
Watersnip x Grasmus 
Wulp Braamsluiper 
Kokmeeuw x Fitis 
Houtduif x Tjiftjaf 
Tortelduif Goudhaantje 
Turkse tortel x Koolmees 
IJsvogel x Pimpelmees 
Groene specht x Matkopmees 
Grote bonte specht Groenvink 
Veldleeuwerik x Staartmees 
Boerenzwaluw x Kneu 
Huiszwaluw Goudvink 
Graspieper x Vink 
Witte kwikstaart Keep 
Winterkoning Huismus 
Heggemus x Ringmus 
Grote lijster Spreeuw 

x 

Zwarte kraai 
Bonte kraai 
Roek 
Kauw 
Ekster 
Vlaamse gaai 

F.v.Noorden 

Noteert u nu reeds voor volgend jaar? 
22/4 Geologische excursie 
28/4 Vogelzang excursie. 



Boomkruipers 

\ -

.Ik heb veel .boomkruipers g~zien dit j~ar, vooral in de win
ter en vroeg in het voorjaar • 

. Boomkruipers zie je in parken maar ook net zo goed in l0of
bossen. Ze hebben een kromme snavel waarmee ze voedsel uit 
spleten en gaten halen. \ 
Boomk~uipers hebben een schudkleur zodat ze bijna niet te· 
zien zijn. Het wonderlijke van de bOomkruip~r is, da~ hij 
altijd naar boven klimt, weg~liegt en weer opnieuw begint. 
Ook gebeurt dat als het vrouwtje voedsel haalt, onmiddellijk 
vliegt ze weg, haalt voedsel en als z.e terug komt, begint 

.ze onder aan de stam en klimt naar het nest toe. De helder
witte· buik en de omlaag gebogen snave 1...,... vallen het me·est op. 
Niet zo gauw met een andere vogel te verwarren. Het is een · 
klein vogeltje. 
Boomkruipers zwerven in de winter samen met mezen rond. 
In de winter kun je hem in de tuin krijgen als er veel bomen 
in de tuin staan. Het vogeltje zul je nooit op de grond 
zien lopen. Je hebt nog een soort boomkruiper maat die is 
niet zoveel aan bossen en parken g.ehecht. 
Deze soort heet de kortsnavelboomkruiper. Allebei hebben ze 
een oogstreep. Deze laatste soort komt hier weinig voor. 

Rowan Koster. 

CONTRIBUTIE. 
Heeft u eraan gedacht dat deze per 1 januari 1979 
wordt verhoogd tot f. 25,- per lid en f. 5.- per 
huisgenootlid? 
Wilt u het bedrag overmaken op 

rekening nummer 53 13 41 542 
A.B.N. Apeldoorn 
t.n.v. K.N.N.V. Epe- Heerde 
Gironummer bank: 830071 
Gironummer t.n.v~ de pen~ingmeester 989945 
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8160 A~ EPE 
tel. 05780-5800 
telex 49100 
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uw kenmerk : 
uw ~rief d.d.: 

onderwerp: 

bijlagen: 

Subsidie. 

Geacht bestuur, 

ons kenmerk: 

Het bestuur van de afdeling Epe-Heerde 
van de Koninklijke Nederlandse Natuur
historische Vereniging, 
p/a de heer C.J. Drevijn, 
Beekweide 12, 
E p e. 

afd.: nr.: 
FIN-IJ 

epe, 2 4' Ot<T,' 1978 

Hierbij delen wij u mede, dat de raad d~zer gemeente in zijn vergadering 
van 12 oktober 1978 heeft besloten uw afdeling ingaande 1978 een jaar
lijks subsidie ;e verlenen van I 1.000,-- onder voorwaarde dat het sub
sidie wordt•verleend voor de jaren waarin ook het maaien van het "land 
van Jonker" plaatsvindt. 

In verband met de betaalbaarstelling van dit subsidie zullen ~ij· gaarne 
van u vernemen op welke wijze dit kan geschieden. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en.Wethouders van Epe, 
de sekretaris, 

_.,-, 

~~·-

verzoeke bij antwoord datum en kenmerk aan te halen en verschilleÇide zaken niet 1n één brief te behandelen 

postrekeningnr. 847054. bankrekeningnr. 31. 75. 20.202 bij de rabo- bank te epe. I. n. v. gemeente epe 



[en laterdagmorgen 

in de bqs}en van 
tn~eerde 

Om u een indruk te geven wat men zomaar op een gewone za
terdagmorgen in de omgeving van Heerde tegen kan komen, het 
volgende verhaal. 
In het kader van de nieuwe SOVON- wintertellingen bezocht ik 
atlasblok 27-24-Heerde. U heeft misschien wel gelezen(Vogel
jaar) waar het om gaat of persoonlijk een oproep gekregen 
om mee te doen aan de maandelijkse wintertellingen. 
Nadat de 5 jaren broedvogelonderzoek in 1977 afgesloten wa
ren, werd besloten om aan de hand van maandelijkse tellingen 
een indruk te krijgen van de vogelbevolking het gehele jaar 
door. In de praktijk houdt dit in dat er ~~nmaal in de maand 
een atlasblok met een oppervlakte van 2500 ha. (5x5 km) op 
vogels onderzocht moet worden. 
Een goede methode is dan om enkele standaardbiotopen te on
derzoeken en de rest van het gebied in te schatten aan de 
hand van de gegeven code. Deze code voor de aantallen geldt 
alleen voor pleisterende vogels en niet voor doortrekkers of 
hoog overvliegende vogels. 
Code: 
F - overvliegende vo~els en doortrekkers 
G - pleisterende vogels 
H - A - 1 - 1 exemplaar 

B - 2 - 10 
c -11 - 100 
D -101 - 1000 
E - 1001 - 10.000 

Resultaten en methode. 

Ook voor het atlasblok Heerde waren de avond tevoren via de 
topografische kaart enkele standaardbiotopen uitgedestilleerd. 

a. Tonnenberg en Ossenberg 

b. Heerderstrand 
c. Dellen 

- heidelandschap met sterk ge
accidenteerd karakter 

- kunstmatig aangelegde plas 
- boslandschap met oud geboomte 

en open plekken 



d. gedeelte van de Oldebroekse
heide 

e. de Dreef en het Zwolsebos 

Heidelandschap met over
gangen naar het gesloten 
boslandschap 

- resp. open en gesloten bos-
landschap 

Verder let men dan op de verhouding naaldhout-loofhout en de 
leeftijd van het bos. Deze onderverdeling is beslist noodza
kelijk, wil men tenminste in de desbetreffende maand zoveel 
mogelijk soorten in een atlasblok waarnemen. 
Het'verhoogt de trefkans, de mogelijkheid dus dat men een 
soort ook werkelijk ontmoet en de verwachtingen voor het at-
lasblok ingevuld worden. ' 
Vrb.: een roodborst wordt niet in een open heidelandschap 

waargenomen, maar wel in de bosrand of een gesloten 
loofhoutops tand; 
een boomleeuwerik heeft zijn territorium aan de bos
rand bij een heideveld of stuifzand en niet in een 
dichte naaldhoutopstand. 

Waarnemingen OE 21.10.1278: 

Soort Code Soort Code 
Tafeleend G-B Merel G-D 
Grauwe gans F Grote lijster G-C 
Sperwer G-B Roodborst G-C 
Havik G-B Goudhaantje G-D 
Torenvalk G-B Koolmees G-D 
Kokmeeuw G-C Pimpelmees G-D 
Stormmeeuw G-B Zwarte mees G-D 
Houtduif G-D Kuifmees G-D 
Turkse tortel G-C Glanskopmees G-C 
Groene specht G-B Matkopmees G-D 
Gr.bonte specht G-C Staartmees G-C 
Zwarte specht G-B Boomklever G-B 
Boomleeuwerik G-B Boomkruiper G-C 
Veldlleeuwerik G-C Barrosijs F 
Graspieper G-C Goudvink G-C 
Klapekster G-B Vink G-D 
Winterkoning G-C Keep G-C 
Heggemus G-C Huismus G-D 
Kramsvogel G-D Hingmus G-C 
Zanglijs ter G-C Zwarte kraai G-C 
Koperwiek G-D Kauw G-C 
Beflijster G-B Ekster G-C 
Vl.gaai G-D 

Een lijst waar enkele soorten aan ontbreken • 
. Het zijn misschien soorten die al vertrokken Z1Jn naar zui
delijke landen of zich deze morgen niet lieten horen. 
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Men kan eindeloos filosoferen over vragen als: waar is nu die 
buizerd gebleven; vermoedelijk naar de polder of de IJssel~ 
vallei waar meer voedsel voorhanden is. Voor iedere soort 
zou men dit uit kunnen rafelen. 
Voor de vogelaar die wat meer wil weten over de verspreiding 
van onze vogels buiten het broedseizoen is dit een bijzonder 
interessant project. Het kost minder tijd als een broedvogel
inventarisatie en levert vaak soorten op die niet veel waar
genomen worden. Het nieuwe SOVON-project leent zich bij uit
stek om een indruk te krijgen van de vogelbftvolking in onze 
dorpen of gewoon in uw eigen tuin of het park waar u wel eens 
wandelt. 
Graag wil ik contact opnemen met hen die een atlasblok of een 
gedeelte ervan voor hun rekening willen nemen. Ook hier geldt 

"vele handen maken licht werk." 

Advies:Adrie Hottinga 
Kerkweg 13 
Vorchten 
05783-297 

Uit De Volkskrant. 



PADDtSTOELEN 
BEKtKEN 

-~~~~~~ 
Dinsdag 10 oktober hebben we paddestoelen gezocht en bekeken. 
We Z1Jn ~ 1 uur vertrokken en kwamen ± 3 uur op school. 
We gingen met de hele klas op de fiets naar het bos. 
We gingen de paddestoelen bekijken. We moesten opschrijven 
hoe die heetten en of ze plaatjes of een spons hadden. 
Ook waarop ze groeiden. 
Mevrouw Koopmans zei bij het bos dat we niet mochten gillen 
en hollen. 
We moesten(als we het hadden) spiegel, vergrootglas, een pad
destoelenboekje meenemen. 
We hebben veel paddestoelen gezien b.v. cantharel(echte), 
boleet, gele russula, korstmossoort, vliegenzwam, melkzwam, 
elfenbankje, trechterzwam en nog veel meer. We hebben ook 
nog soorten mos gevonden b.v.veenmos, rendiermos en we heb
ben ook nog een hol gezien. Ook nog heel véél veren van een 
specht. Op 't laatst mochten we een paar paddestoelen plukken 
waar er heel veel van waren. 
Toen gingen we weer naar huis. 
Ik vond het erg leuk dat mevrouw Koopmans en twee andere 
dames meegingen. 

78-201 

Dorien Stegeman, Rianne van Egteren 
Klas 4b Hoge Weerdschool. 

Noot redaktie: veenmos moet zijn haarmos. 
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We zijn met de hele klas onder leiding van mevrouw Koop
mans naar het bos geweest. 
Via de Hoge Weerd en de Kamperweg kwamen we eindelijk op de 
plaats van bestemming. Het was toen ongeveer kwart over een. 
Mevrouw Koopmans vertelde dat we geen paddestoelen mochten 
plukken. Ook mochten we niet verder het bos in, dan dat we de 
fietsen nog konden zien. 
We kregen papier en een stuk karton en moesten de naam, de 
kleur en de groeiplaats van de paddestoelen opschrijven. 
Ook of het plaatjes- of buisjeszwammen(boleten) waren. 
De namen die we niet wisten, mochten we vragen. 
Met een spiegeltje keken we onder de paddestoelen. We zagen 
hele mooie zoals: zwavelkopje, vliegenzwam, eekhoorntjes
brood, cantharel, gele russula, melkzwam, het meniezwammetje 
en elfenbankje. 
Mevrouw Gerards vond de echte cantharel, maar ook de valse 
cantharel werd gevonden. 
Ook le~rden we een paar mossoorten zoals rendiermos, korst
mos en veenmos. 
We hebben ook verschillende eikebladen gevonden waarop gal
appeltjes zaten. De meniezwammetjes groeiden op een stok. 
Ze zijn oranje en net hele kleine stipjes. Later op de middag 
moesten we de briefjes met de namen van de paddestoelen erop 
bij mevrouw Koopmans inleveren. Ze noemde toen een paddestoel 
en wees iemand aan die hem mocht plukken. 
Daarna stapten we met zijn allen weer op de fiets en gingen 
naar school terug. Daar schreef mevrouw Koopmans de namen van 
de paddestoelen op. 
We bedanken de moeders die mee zijn geweest en ma.vrouw Koopmans 
hartelijk voor de fijne middag! 

Mariälle, Milja, Jacqueline, 
Richard en Sander. 

Klas 4b, 5b Hoge Weerd. 

Noot redaktie: veenmos moet zijn haarmos. 



IN TONGE.REN 1978 

'Roe si vl ekkenz.....;am 

Op zaterdag 14 oktober stonden we in de dichte mist bij 
het kruispunt Tongeren te wachten op de deelnemers van de 
paddestoelenexcursie, welke in samenwerking met de afdeling 
Deventer was georganiseerd. Aangezien de Deventer deelnemers 
waren opgehouden door de dichte mist hadden we tijd om al
vast een korte verkenning van een deel van het excursieter
rein te maken. Dat zag er veelbelovend uit; in de kortst mo
gelijke tijd konden we al een stuk of tien soorten noteren. 
Het duurde niet lang of de overige deelnemers kwamen onze 
gelederen versterken. Jammer dat er zo weinig leden van onze 
eigen afdeling waren. 
Toen het gezelschap voltallig leek te zijn(± 20 personen) 
konden we onder deskundige leiding van de heer en mevrouw 
Piepenbroek met het serieze werk beginnen. 
Al snel bleek dat vrijwel alle deelnemers al heel wat van 
paddestoelen afwisten. Maar met name de heer v.d.Berg uit 
Wijhe en de heerSieders uit Epe ontpopten zich weer als 
bijna professionele paddestoelenkenners. 
Al vrij in het begin van de route vonden we de vrij zeldzame 
dennevoetzwam(Phaeolus schweinitzii), die een diameter van 
wel 30 cm kan bereiken. Hij parasiteert doorgaans op de voet 
van dennebomen. Een andere parasiet, maar dan ~~n die para
siteert op zijn soortgenoten, was de truffelknotszwam 
(Cordyceps ophioglossoide~) die altijd voorkomt op de steke
lige hertetruffel(Elaphomyces variegatus) 
Vervolgens kwamen we in een oude 
beukenlaan, waar we verrast werden 
door de hierbij tientallen aanwe
zige witte bultzwammen(Trametes 
gibbosa) die dakpansgewijze op de 
dode beukenstobben groeiden. 
Typisch bij deze paddestoelen is 
de altijd op de paddestoelen 
voorkomende algengroei, waardoor 
de paddestoel in een later sta
dium een duidelijk groene kleur 
krijgt. 
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Overigens hadden we deze beukenlaan met zijn sporen van de 
hier vroeger aanwezige landbouwgronden, ook al bezocht tij
dens de geologie-excursie van enkele weken geleden. 
Nu hoef je bij geologie niet alleen "in" de bodem te kijken, 
zodat we toen al op een dode heukenstam een vreemdsoortige, 
bloemkoolachtige paddestoel hadden opgemerkt, die voorlopig 
werd gedetermineerd als de zeer zeldzame kammetjes stekel
zwam(Hericium clathroides). Nadere determinatie, die enigs
zins bemoeilijkt werd doordat het een vrij jong exemplaar 
betrof, leek de eerste determinatie te bevestigen. Toen de 
paddestoel zich echter tot een fors exemplaar ontwikkelde, 
bleek aan de hand van de tot 4 cm lange stekels e'n een mi
croscopisch sporenonderzoek, dat het de eveneens zeer zeld
zame Egelstekelzwam(Hericium erinaceus) betrof. In de neder
landetalige paddestoelengidsen wordt deze soort niet genoemd, 
maar dank zij een in de uitgebreide bibliotheek van de heer 
Sieders voorkomend boekwerk, zijn microscoop en de heer Sie
ders zelf, kon hij toch op naam worden gebracht. 
Uiteraard genoot dit pronkstuk de volle 
belangstelling van de deelnemers. ~~~~fl~~=~;;~~ 
Verder zagen we hier op de vele dode 
of aangetaste bomen een drietal soor
ten bundelzwammen, de porceleinzwam 
(Oudemansiella mucida) en zijn fa-
milielid de niet algemene bcukwor-
telzwam(üudemansiella radicata). 
Een volgend excursiepunt was de 
leemkuil met zijn orneeving. 
De hier aanwezige lemige en da~r
door wat rijkere bodem geeft weer 
goede kansen aan andere soorten 
paddestoelen, zoals de hier jaar- ,=-
lijks voorkomende grote s~~ns- ·- 'BE..U\<.\JOR.TE-L 'v-/A N 
zwam, een zeldzame versch1Jn1ng 1n l 
onze bossen,hoewel de indruk bestaat dat hij de r~atste jaren 
in aantal toeneemt. ~ 
Verder treffen we hier altijd de dodelijk giftige, groene 
knolamaniet aan(Amanitha phalloides). Deze knolzwam bevat 
drie gifstoffen, waarvan amanitine naast phalloidine, het 
belantrijkste is. Acht tot vier en twintig uur nadat men van 
deze paddestoelen heeft gegeten, doen zich de eerste ver
giftigingsv~rschijnselen voer, welke bestaan uit maagpijn, 
braken, diarrhee, transpiratie en nerveuze storingen. De 
lever wordt ernstig aangetast en kan niet meer of slechts 
gedeeltelijk functioneren. Ten gevolge hiervan raakt men na 
twee ~ drie dagen in coma, waarna binnen drie tot vijf dagen 
de dood volgt. Hoewel in de moderne reneeskunde middelen be
schikbaar zijn om het gif te neutraliseren, blijft het pro
bleém, dat men doorgaans te laat is om in te erijpen. 



Ik hoop dat u na dit opbeurende zijsprongetje de buik nog 
niet vol hebt van de paddestoelen, zodat we nog even terug 
kunnen gaan naar de overige paddestoelen die we hier in ruime 
mate aantroffen. Zoals niet minder dan negen verschillende 
vertegenwoordigers van de uitgebreide boletenfamilie w.o. 
de zeldzame boletus viscidus, die geen officiële nederlandse 
naam heeft. Aangezien hij evenals de gele ringboleet(boletus 
grevillei) onder larixen groeit en een kleverige hoed heeft 
(viscidus=kleverig) hebben we hem voorlopig maar tot klevige 
larixboleet gedoopt.(Hij wordt ook de grijze boleet genoemd). 

Het zou echter te ver voeren om de ruim honderd ter plaatse 
gedetermineerde soorten hier te gaan noemen. Bij determina
tie thuis van enige meegebrachte soorten en een nader bezoek 
aan het terrein kwam de score zelfs op het enorm hoge aantal 
van 130 stuks, zodat we, ondanks de tot het einde van de 
excursie (± 15.0J uur) aanwezige mist, kunnen stellen dat 
onze excursie zeker niet de mist is ingegaan. 
Een volledige lijst van de gevonden paddestoelen en een teke
ning van het bezochte terrein is aan het einde van dit arti
kel opgenomen. 

Overigens is het interessant om de resultaten te vergelijken 
met de excursie van 6 oktober 1968 waarbij 106 soorten werden 
aangetroffen. Hieronder bevonden zich ± 20 exemplaren welke 
nu niet zijn gevonden. Bij de excursie van vorig jaar sep
tember, met een vrij droge nazomer, werden in hetzelfde ge
bied"slechts" 50 soorten aangetroffen. ·· 
Het is m.i. aan te bevelen om regelmatig een uitgebreide 
paddestoeleninventarisatie van het terrein te maken, waarbij 
vermoedelijke interessante conclusies omtrent voorkomen en 
de frequentie hiervan kunnen worden getrokken. 

lJ .J. van \-loerden. 

Noot redaktie: De hier genoemde Egelstekelzwam is ook bekend 
onder de naam Pruikzwam. (zie waarnemingenlijst.) 
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LIJST VAN GEVONDEN SOORTEN PADD~STOELEN TIJDENS DE 
EXCURSIE NAAR TONGEREN(OMGEVING LEENKUIL EN KCEWEG) 
D.D. 14 OKTOBER 1978. 

Afkortingen: z = zeldzaam; v.z. = vrij zeldzaam. 

Schijfzwammen 

1. Zwarte knoopzwarn, phaeobulgaria inquinans 
2. Paarse knoopzwarn, coryne sarcaides 

Kernzwammen 
3. Geweizwam, xylaria hypoxylon 
4. Roestbruin kogelzwammetje, hypocylon ferrugineum 
5. Neniezwammetje, neetria cinnabarina 

Parasiterende knotszwammen 
6. Truffelknotszwam, cordyceps ophioglossoides 
1. Rupsendoder, cordyceps militaris 

Hertentruffels 
8. Stekelige hertentruffel, elaphomyces variegatus 

Korstzwammen 
9. Gele korstzwam, stereum bursuturn 

10. Paarse korstzwam, stereuro purpurewn 
11. Oranje aderzwam. phlebia radiata 
12. Gerimpelde korstzwam, stereum rugasurn 
13. Spekzwoerdzwam, merulius tremallosus 

Köraalzwammen 
14. Witte koraalzwam, clavulina cristata 
15. Rechte koraalzwam, ramaria stricta 
16. Grote sponszwam, sparasnis crispa 

Stekelzwammen 
17. Egelstekelzwam of pruikz\oTam, herci urn erinaceus 

Op hout groeiende buisjes- of gaatjeszwammen 
18. Berkezwam, piptaperus betulinus 
19. Dennemoorder, fomes annosus 
20. Dennevoetzwam, phaeolus schweinitzii 
21. Echte tonderzwam, fornes fomentarius 
22. Platte tonderzwam, ganoderma applanatum 
23. Waaierbuisjeszwam, polyporus varius 
24. Witte bultzwam. trametes gibbosa 
25. Elfenbankje, trametes versicolor 
26. Fopelfenbankje, lenzites betulina 
27. Grijze gaatjeszwam, bjerkandera adustra 
28. Bittere kaaszwam, tyromyces stipticus 
29. Reuzenzwam, meripilus giganteus 

~· 



Bundelridderzwammen 
30. Bruine bundelridderzwam, lyophyllum aggregatum 
31. Sombere bundelridderzwam, lyophyllum congloba~um 

Opmerking: 
Beide soorten zijn vaak niet van elkaar te onderscheiden en 
worden ook wel als één soort beschouwd. 

Ridderzwammen 
32. Glanzende ridderzwam, tricholoma portentosurn 
33. Pupergele ridderzwam, tricholomopsis rutilans 
34. Breedplaat streephoed, tricholomopsis platyphylla 
35. Paarse schijnridder, lepista nuda 
36. Pekzwammetje, tephrocybe carbonarium(op brandplek) 
37. Honingzwam, armillaria mellea 

Trechterzwammen 
38. Witte weidetrechterzwam, clitocybe dealbata 
39. Nçvelzwam, clitocybe nebularis 
40. Roodbruine trechterzwam, clitocybe inversa 
4·1. Rodekoolzwam(amethystzwam), laccaria amethystina 
42. Fopzwam, laccaria laccata 
43. Waaiertje, schizophyllum commune 

Collybia 
44. Roestvlekkenzwam, collybia maculata 
45. Grijze vorkplaat, cantharellula umbonata 
46. Eikebladzwammetje, collybia dryophila 
47. Fluweelpootje, flammulina velutipes 
48. Botercollybia, collybia butyracea 

Schelpzwammen 
49. Denneschelpzwam, panellus mitis 

'l1aai lingen 
50. Takjestaailing, marasmius ramealis 
51. Harige taailing, marasmius(collybia)confluens 

Oudemansiella 
52. Porceleinzwam, oudemansiella mucida 
53. Beukwortelzwam, oudemansiella radicata 
54. Ooesterzwam, pleurotus ostreatus 

Jl1ycena 
55. Kleine bloedsteelmycea, mycena sanguinolenta 
56. Graskleefsteelmycena, mycena epipterygia 
57. Fraaisteelmycena, mycena inclinata 
58. Helmmycena, mycena galericulata 

Knolzwammen 
59. Vliegenzwam, aruanita musc~J.ria 
60. Roodbruine slanke amaniet, amanita vaginata(var.fulva) 
61. Groene knolamaniet, amanita phalloides 
62. Gele knolamaniet, amanita citrina 

78-207 
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63. Parelamaniet, amanita rubescens 
64. Hertezwam, pluteus cervinus 
65. Een bijzondere vondst is: Leucocoprinus brebissoni z. 

Het lijkt op een parasolzwam,"etje, het heeft geen 
nederlandse naam(zie artikel Natura okt.'78 blz.246). 

Franjehoeden 
66. Witsteelfranjehoed, psathyrella hydrophila 
67. Tranende franjehoed, psathyrella velutina 
68. Kopergroenzwam, stropharia aeruginosa 

Zwavelkop 
69. Gewone zwavelkop, hypholoma fasciculare 
10. Rode zwavelkop, hypholoma sublateritium 
71. Denfiezwavelkop, hypholoma capnoides 

Inktzwammen 
72. Geschubde inktzwam, coprinus comatus 
73. Glimmerinktzwam, coprinus micaceus 
74. Zwerminktzwam, coprinus disseminatus 
75. Kleine viltinktzwam, coprinus xanthotrix = 

domesticus 
76. Okergele korrelhoed, cystoderma amiantbinurn 

Bundelzwammen 
77. Goudvlies bundelzwam, pholiota aurivella 
78. SchubLige bundelzwam, pholiota squarrosa 
79. Brandplek-bundelzwam, pholiota carbonaria 
80. Slijmige blekerik, pholiota lenta 
81. StobbezwamJ,:etje, kuehneromyces mutabilis 

Vezelkoppen 
82. Satijnvezelkop, inocybe ~eophylla 
83. Geelbruine spleetvezelkop, inocybe fastigiata 

Vaalhoeden 
84. Radijs~aalhoed, hebeloma crustuliniforme 
85. Oranjebloesemzwam, hebeloma sacchariolens 

·Go:r-dijnzwammen 
86. Witgelaarsde gordelsteel, cortinarius torvus 
87. Vaaggegorclelde gordijn2.wam, cortinarius ancmalus 
88. Vlaks teelgo ·dijnzw2,w, cortinarius flexipes 
89. Kaneelkleurig breeksteeltje, conocybe tenera 
90. Geelbruin mosklokje, ~alerina hypnorum 

Vlamhoeden 
91. Dennevlamhoed, gymnopilus penetrans 
92. Prachtvlamhoed, gymnopilus spectabilis 
93. Grote molenaar, clitop::lus prunulus 
94. Va.lse hanekar:1, hygrophoropsi s auran ti a ca 
95. Gewone krulzoorn, paxillus ·involutus 

Boleten 
96. Bruine ringboleet,. boletus luteus 

~· 

v.z. --.-



97. Roodsteliga fluweelboleet, boletus chrysanteren 
98. Gele ringboleet, boletus grevillei 
99. Kastanjeboleet, boletus badius 

100. Eekhoorntjesbrood, boletus edulis 
101. Klevrige larixboleet of grijze boleet, boletus viscidus ~· 
102. Beukeboleet, boletus scaber 
103. Gewone heksenboleet, boletus erythropus 

Rusaula 
104. Broze russula, russul a fi·agilis 
105. Geelwitte russula, russula ochrolcuca 
106. Regenboogrussula, russula cyanoxantha 
107, Zwartpurperen russula, russula atropurpurea 
108. Braakrussula, russula emetica 
109. Bleke braakrussula, russula betularum 
110. Groene berkerussula, rusaula aeruginea 
111. Okerkleurige beukerussula, russula fellea 
112. Grofplaatrussula, rusaula nigricans 
113. Rusaula parazurea 

Melkzwammen 
114. Rimpelige melkzwam, lactarius tabidus 
115. Baardige melkzwam, lactarius torminasus 
116. Bitterzoete melkzwam, lactarius subdulcis 
117. Zwartgroene melkzwam, lactarius necator 
118. Kaneelkleurige melkzwam, lactarius quietus 
119. Grijsgroene melkzwam, lactarius blennius 
120. Waterige melkzwam. lactarius cimecarius 
121. Grote stinkzwam, phallus impudicus 
122. Zwavelmelkzwam, lactarius chrysorheus 

Stuifzwammen 
123. Aardappelbovist, scleroderma citrinum 
124. Zachtstekelige stuifzwam, lycoperdon malle 
125. Parelstuifzwam, lycoperdon perlaturn 
126. Bleeknestzwammetje, cyathus olla 

Trilzwammen 
127. Zwarte trilzwam, exidia glandulosa 
128~ Kleverige koraalzwam, calocera viscosa 
129. Gele hoorntjes, calocera cornea 
130. Oranje dropzwam, dacrymyces stillatus. 

NB Aan de oorspronkelijke excursielijst zijn een 15-tal 
soorten toegevoegd, die vlak voor of na 14 oktober in 
hetzelfde terrein zijn gevonden. Verschillende soorten 
slijmzwamn;en zijn niet in de lijst o;:;genomen.De zeld
zame soorten zijn aangeduid met z.(totaal 6), de vrij 
zeldzame soorten met v.z.(totaal 9). 
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e lezing die dr. W.J.A.Schipper uit Dronten afgelopen 
don er a voor de leden van de KNNV in het Hof van Gelre 
hield, had als onderwerp:"Kiekendieven". In zijn welkomst
woord had voorzitter J.van Zellem de leden triomfantelijk 
de beker getoond, een geschenk van de organisatoren van 
de dahliatentoonstelling in Heerde, waaraan de KNNV zijn 
medewerking verleende met een wilde planten inzending. 
Ook sprak hij zijn waardering uit over het blad "Natuur
klanken", dat de vereniging, dank zij de noeste arbeid van 
enkelen uit kan geven. 

De heer Schipper ontrafelde aan de hand van dia's en 
grafieken de biologie van de drie soorten kiekendieven in 
Nederland. De bruine, de blauwe en de grauwe kiekendieven 
nemen, nadat ze aan het eind van de zestiger jaren bijna 
verdwenen waren, in het vogelleven in de IJsselmeerpolders 
een belangrijke plaats in. Ze leven naast elkaar, afhanke
lijk van de aanwezigheid van moerassen en veengebieden, van 
bomen en struiken en de aanwezigheid van prooidieren, zoals 
muizen, mollen, konijnen en kleine zangvogels. De verschil
lende soorten zijn ook afhankelijk van de vegetatie. 
Zo bouwt de bruine kiekendief zijn nest in een zelf open
gehakt plateautje in het rietveld boven het water. Voorts 
zijn klimatologische omstandigheden van invloed op het 
voortbestaan van de soort, vooral jonge vogels zijn gevoe
lig voor langdurige neerslag. De problemen met de landbouw
bestrijdingsmiddelen schijnen goeddeels opgelost te zijn. 

Met een kort filmpje bracht dr.Schipper zijn toehoorders 
in verrukking. Het was een kostelijk gezicht de nestjongen 
door de moeder te zien voeren. Tevoren had zij in de lucht 
de prooi van het jagende mannetje overgenomen. 
Aan het slot van zijn betoog schilderde de spreker hoe aan 
de hand van de studie van enkele soorten een dieper inzicht 
van het gehele gebeuren in de natuur kan worden verkregen. 
Voorzitter van Zellem sloot deze belangwekkende avond met 
de opwekking om het herfstweekend van 14/15/16 oktober er 
met de KNNV op uit te trekken om op Vlieland de vogeltrek 
van nabij mee te maken. D.Koopmans. 
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Milieu is een deftig woord voor omgeving. 
Tegenwoordig heeft iedereen de mond vol over milieu, hoewel 
.•...•• Soms lijkt het er op, dat de milieumode al weer 
over zijn hoogtepunt heen is. Toch zou, zeker wat de over
heid betreft, het milieu veel beter beschermd kunnen en m6é
ten worden. De overheid moet er voor waken, dat onze omge
ving zo leefbaar mogelijk blijft. Het tegenovergestelde 
zien we nu vaak gebeuren. Vaak gaat de overheid de omgeving 
te lijf op een wijze waarbij men zich afvraagt of al die 
energie en geld niet beter besteed kunnen worden. 
Nu het weer herfst is ziet Epe er weer feestelijk uit. 
Niet alleen door een t.b.v. een winkeliersaktie aangebrachte 
feestverlichting en tientallen knalrode affiches, ook onze 
bomen en struiken hebben het dorp in prachtige kleuren ver
pakt. Kastanje, beuk, ahorn en nog vele andere soorten zorgen 
voor een kleurenrijkdom waar iedereen van geniet. Onder de 
bomen komt een tapijt van zachte tinten te liggen. 
Afgezien nog van de biologische waarde van zo'n bladerkleed, 
gaat hier voor vele mensen een grote schoonheid van uit. 
De overheid denkt hier anders over. Zo kwamen de overheids
dienaren begin november met een enorm apparaat a;.;.Jldraeen 
en eingen met een enorm milieuvervuile .. lawaai de bladeren 
te lijf in het plantsoen l.o. de Emmastraat. Men had er zo'n 
enorme haast mee, dat men al aan de slag ging, terwijl de 
bladeren nog voor een flink deel aan de bomen zaten en er 
tijdens het ruimen steeds nieuw blad viel. 
Mogen we nu ook al niet meer de herfst beleven? 
Een bontgekleurde herfst is een grandioos natuurverschijnsel 
die letterlijk kleur geeft aan onze steeds cleaner wordende 
omgeving. De herfst is voor velen een schoonheidsbeleven en 
draagt bij tot een gevoel van welbevinden. En ..• het kost 
niets. Maar alles wat niets kost, wat niet is om te rekenen 
in tabellen en uiteindelijk in winst, kan niet goed zijn. 
Daarom wel feestlampjes e.d. maar geen blad in de parken en dus 
wordt die bladertroep snel opgeruimd. 

F.v.Noorden. 
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15 deelnemers hebben die zaterdagochtend een goede kijk ge
kregen op het vogelleven van een doorsnee herfstmorgen in het 
weidevogelreservaat in Oostelijk Flevoland. 
40 vogelsoorten werden waargenomen. Sommige daarvan in bij
zonder grote aantallen zoals de smient(vele honderden) en 
verzamelde kievitten en spreeuwen(eveneens vele honderden). 
Trekgedrag was te bespeuren van graspiepers en l'eeuwerikken. 
Unieke waarnemingen waren de roerdomp(die doodbedaard lo
pend een groot weiland overstak) en de ruigpootbuizerd(die 
wiebelend en met gestrekte vleugels bovenop kleine boompjes 
zittend) voor ons "parterre" OJ) jacht was. Bepaald ongevTOon! 
Leuke waarnemingen waren eveneens de jagende blauwe kieken
dieven, buizerds, watersnippen, dodaars en (vermoedelijk?) 
smelleken. · 

~pvallend was -in het jonge bos- het grote aantal roodborsten. 
Deze behoren tot de noordelijke vorm (met grotere oranje borst) 
die gedurende de wintermaanden de plaats innemen van onze "eigen" 
roodborsten, welke op hun beurt zijn weggetrokken naar zuide
lijker streken. 
De overige waargenomen soorten waren niet zozeer spectakulair, maar 
droegen wel bij tot een geslaagd toeven in de verstilde sfeer 
van een wijds landschap, waarin het altijd goed "vogelen "is. 
Ekskursieleider: Wim van Wavaren Hogervorst. 

GEWESTELIJKE PADDES'110ELENEXCURSIE 
=======;========================= 

7 oktober naar het Kloosterbos in Wapenveld. 
In totaal ± 80 soorten genoteerd. 
Belangrijke vondsten: 
Kluifjeszwamrnen(Helvella) 
Draadknotszwammetjes(Typhula ~hacorrhiza) 
Verschillende vezelkoppen o.a.: de gevlekte 
(inocybe maculata). 
Verschillende mycena's o.a.: 
de melksteelmycena(myc.galopus) 
de kleine bloedsteelmycena(myc.sanguinolenta) 
Variëteit van de geschubde stropharia, een niet algemene 
soort n.l. stropharia thrausta. 
Verschillende trechterzwammen o.a. 
Clitocybe dealbata(witte weidetrechterzwam) 
Clitocybe inversa(de roodbruine trechterzwam). 
Enkele bijzondere houtzwamruen: 
de dunne, ruige boomzwam(innonotus cuticularis) 
een kussenvormige houtzwam, die vochtdruppeltjes afscheidt 
(innonontus dryades) en hapalopilus nidulans(geen Nederlandse 
naam). 

A.Sieders. 



i l 

[e.n 
In het septembernummer van Natuurklanken was geen ruimte 
meer om aandacht te besteden aan de zeer geslaagde presen
tatie van de K.N.N.V. op de Dahliatentoonstelling te Heerde. 
Via panelen, maar ook d.m.v. lektuur op een kraam uitgestald, 
werd het publiek over het KNNV-werk voorgelicht. 
Dank aan allen, die de stand hebben helpen opbouwen. 
Ook hartelijk dank aan allen, die de stand tijdens de ten
toonstellingsdagen hebben "bemand". 
De plantenkwis, onderdeel van de KNNV-stand heeft vele ten
toonstellingsbezoekers aan het puzzelen gezet. Hopelijk 
heeft deze kwis de belangstelling voor wilde planten bij het 
publiek aangewakkerd. Helaas niet ~én deelnemer heeft alle 
planten goed geraden. Het grote struikelblok bleken bere
klauw en engelwortel te zijn. Bijna iedereen heeft de engel
wortel voor bereklauw aangezien. 
Om het verschil tussen deze twee planten het publiek duide
lijk te maken heeft H • .Menke in de wekelijkse rubriek"Tussen 
heuvels en rivier", die zowel in de Zwolse Courant als het 
Noord Veluws Dagblad verschijnt, deze planten naast elkaar 
beschreven. Een overdruk van dit artikel vindt u elders 
in deze Natuurklanken. 

Bui\:.en \ands E>ez.oek 
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Evenals in het voorjaar, kreeg Epe op 15 oktober een 
gezelschap buitenlanders op bezoek uit Gronau. Ging in het 
voorjaar de belangstelling vooral uit naar bestuurlijke 
zaken, ditmaal wilden de GronauHrs wat meer kennis nemen 
van onze omgeving. Als onderdeel van deze dag stond een 
twee uur durende wandeling op het programma. Ongeveer 45 
bezoekers namen deel aan deze wandeling. Hieronder waren 
diverse Epenaren, want ook de gemeente Gronau kent een 
dorp waarvan de naam gelijk is aan ons Epe. Nu was de voor
afgaande week een stralende herfstweek geweest maar tij~ens 
het weekend liet de zon het afweten en was het mistig. 
Maar de herfstsfeer bleef. De Duitse gasten wisten het te 
waarderen en spraken over "het hoogtepunt" van de dag. 
Het bos en de heide lieten zich dan ook van hun beste kant 
zien. De wandelroute begon bij het hartekamp en liep via 
het Natuurpad(waarvan de gasten het bekende gidsje ont
vingen) naar de schaapskooi. Massa's paddestoelen op voch
tige moskussens, prachtig bedauwde spinnewebben tussen laag 
geboomte en heidestruiken, wat konijntjes en een eekhoorn, 
maakten ook voor de begeleiders Chr.Drevijn en Fr.v.Noorden 
de wandeling tot een feestelijke gebeurtenis. De grote 
hoeveelheden Steinpilzen (Bekhoorntjesbrood) deed onze 
gasten watertanden, maar ons parool was: "Händchen zu 
llause". 

Meeloper. 
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De plantenkwis 
Op de dahlia-tentoonste.lling m He~r~e had de Koninklij~e 

Nederlandse Natuurhistorische Veremgmg een stand. Daarm 
had ook een enorm boeket wilde plant~': een ~laats. gekreg~n. 
Bezoekers konden meedoen aan een priJSvraag)e. Uit een .liJst 
van 20 wilde planten konden deelnemers ~r lO.~anstrepen die ~e 
in het boeket herkende~. Niet zo een~oudig hhJkhaar, wal'!t er IS 
wel enthousiast "gekwisd", maar er IS ge~~ .enkel.~ goede mzen
ding uit de bus gekomen. Jammer; de priJSJ_es hh)ven staan tot 
een volgende keer. 

Misschien hebben we het wat 
te moeilijk gemaakt. Onze keus 
was ook niet onbeperkt. Sep
tember is een uitstekende 
maand voor dahlia's en andere 
kleurige laatbloeiers uit Ame
rika of Azië, maar voor onze in
heemse flora is het bloeiseizoen 
van verreweg de meeste, gewo
ne soorten dan voorbij. En we 
wilden ons beperken tot juist 
die soorten die je elke dag te
genkomt. 

Een van dP moeilijkheden was 
de keus tussen Engelwortel en 
Bereklauw. Op deze soorten en 
hun verschillen willen we daarom 
iets uitgebreider ingaan. Het zijn 
allebei forse planten, die je ove
rallangs wegbermen en slootkan
ten kunt vinden. Ze hebben alle· 
bei schermbloemen: een massa 
heel kleine bloempjes staan in 
dichte schermen bij elkaar en 
vormen zo een opvallend geheel. 
En opvallen willen deze scherm
bloemen. want ze zijn voor hun 
bestuiving op insekten aangewe
zen. Dat is ook een vim de rede
nen om eens speciaal naar deze 
planten te kijken als ze bloeien: 
de witte schermen van de Bere
klauw en de soms wat naar roze 
neigende van de Engelwortel vor
men gedekte tafels voor een hele 
schare van kevertjes, zweefvlie
gen en allerlei ander vliegend 
spul. 

Met de versch11len tussen de 
twee soorten hebben zelfs men
sen die zich al jarenlang met wil
de planten bezighouden, soms 
nog moeite. Toch zijn ze groo~ge
noeg om je, met wat oefenmg, 
niet meer te vergissen. 

bladeren: dat betekent dat een 
bladstengel niet één groot blad 
draagt maar een aantal kleinere. 

Bij de Engelwortel zijn die 
deelblaadjes allemaal van onge
veer dezelfde grootte en regelma
tig van vorm. Bij de. Bereklauw !s 
het blad niet zo netJes regelmatig 
opgedeeld; naar de bladeinden 
toe is de deling niet meer volle
dig. Daar vind je dus diep inge· 
sneden bladgedeelten in plaats 
van losse blaadjes. 

De Bereklauw groeit langs alle 
wegbermen. De Engelwortel 
zoekt wat vochtiger grond en 
neemt ook wel genoegen met 
minder licht en minder voedsel. 
Je vindt hem langs slootkanten, 
lage graslanden, moerasbossen 
en dergelijke. 

Engelwortel en Bereklauw: het 
zijn wel intrigerende namen. Het 
aardige boek "Planten en hun 
naam" van H. Kleijn zegt er o.a. 

. het volgende van: "De verklaring 
van Bereklauw moeten we zoe
ken in de vorm van het blad, die 
men met de klauw van een beer 
vergeleek. De naam lijkt me erg 
oud: hij komt in een groot deel 
van Europa voor. De naam En
gelwortel is u.i.t de kr'!id~unde E?:f
komstig. (HIJ heet m t LatiJn 
Angélica). Aan de plant werd 
grote geneeskracht toegedacht b!~ 
allerlei kwalen, o.a. de pest. HIJ 
zou zo wil een van de legenden 
om 'deze plant, door aartsengel 
Raphaël daartoe aangewezen 
zijn. Misschien is de naam van 
een andere soort, de Grote Engel
wortel die in het Latijn Angélica 
archa~gélica heet, wel op die le
gende terug te voeren. De Grote 
Engelwortel groeit bij ons langs 
de grote rivieren, maar is nogal 
zeldzaam. We zagen hem wel 
veel in de grienden van de Bies
bosch. 

Ook de Bereklauw heeft een 
fors familielid: de Perzische of 
Reuzen-Bereklauw. Bij ons een 
mooie solitaire tuinplant die wel 
3 meter hoog kan worden. Het is 
een twee- of driejarige plant die • 
in tegenstelling tot de gewone 
Bereklauw - na de bloei sterft. 
Korrespondentie: KNNV, Glo
rialaan 5, Epe, tel. 05780-3331 . 

"Herfststukjes'' ziet u het 
mooist in de vrije natuur. Plukt 
U de fraaie paddestoelen niet? 
Tekenen of fotograferen is veel 
mooier! 

De Bereklauw is ruw, haast 
prikkerig behaard en de Engel· 
wortel kaal en glad. Het grootste 
verschil zit echter in de bladeren: 
ze hebben allebei samengestelde 
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