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Instruktief en toch leesbaar, dat is de bedoeling van de 
redaktie voor wat de inhoud van Natuurklanken betreft. 
Deze keer echter wel wat erg veel informatie in de vorm 
van lijsten en overzichten. De gegevens die U voorgezet 
krijgt, zijn echter erg interessanto 
De afgelopen winter met zijn vele sneeuw, ijs, rijp en 
ijzel, bracht de vogels in moeilijkheden. Extra aandacht 
voor de vogels dus en daardoor extra veel waarnemingeno 
urn deze ~atuurklanken niet één lange waarnemingenlijst 
te doen worden, vindt U als losse bijlage nog een lijst 
met waarnemingen aan deze Natuurklanken toegevoegd. 
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Gedurende vele weken zijn enkele KNNV-ers dagelijks in 
touw geweest met het voederen van de vogels in het veldo 
Het zaad, brood, vlees, vet en de appels werden geleverd 
door de Dierenbescherming. Het ophalen van het voer, het 
distribueren onder de vogelvoerders en het wegbrengen naar 
de voerplaatsen was een staaltje van goede organisatie. 
Vele vogels, van buizerd tot keep, hebben van de vogel
voedering geprofiteerd. 
Overigens is het bijvoederen van vogels in barre winters 
een punt van diskussie. Er zijn vóór- maar ook tegenstan
ders. Wij hopen in Natuurklanken hier nog aandacht aan te 
besteden. 
Verder willen wij nog melden, dat er de afgelopen winter 
weer te pas en te onpas met kwistige hand zout is ge
strooid. De gevolgen voor ons bomenbestand zullen wel blij
ken als het te laat is. Mocht U bij het~nventariseren van 
onze bermen Engels gras of zeekraal tegenkomen, denkt U 
dan aan onze rubriek "Waargenomen''? 
Tengevolge van de ~eersomstandigheden konden enkele aktivi
teiten, zoals een vogelexcursie en de werkzaamheden op het 
Jeneverbessenterrein niet doorgaan. 
Mogen we nu dan extra veel mensen bij onze komende 
aktiviteiten tegemoet zien? 

De Redactieo 
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I\ Hé. T I s \.J I NT E. R I H E.. T I s \J I l'"l T E..12, 
ALLE. DIE.. "R.E..N \10 L LE-N \VA\" 

Aldus luidt een gedeelte van het refrein van een \kin
der)voorstelling van de Arnhemse Tejatergroep 
Spektakel. 

Januari 1979 begon voor de vogels niet best; ze voelden 
inderdaad wat. in het weekend voor nieuwjaarsdag werd er 
een enorme rush van doortrekkende vogels geconstateerd. 
Kramsvogels, koperwieken, veldleeuweriken, grauwe 'ganzen 
en kolganzen trokken in grote getale zuidwaarts. 

Op oudejaarsdag lag er een dik sneeuwpakket en de vorst 
zette goed in. In onze regio werden regelmatig temperaturen 
van -18"0 gemeten, de sneeuw knerpte onder je laarzen. 
Enkele dagen late:qwaren alle sloten en het Apeldoorns ka
naal dichtgevroren. De ellende begon pas goed voor de 
vogels toen op dinsdagmiddag, na een kleine sneeuwstorm, 
alle voedselbronnen voor de vogels afgesneden waren. 
Nadat de sneeuwstorm uitgeraasd was en de hongerige vogels 
bedelend op de stoep verschenen, werd een grootscheepse 
voederactie op touw gezet. 
Onder auspicien van de Dierenbescherming Epe/Heerde en met 
behulp van enkele KNNV-leden werden een aantal vogelrijke 
plekken onderzocht of er een mogelijkheid tot voederen 
aanwezig was. Enkele leden van de KNNV reden over de 
glibberige IJsseldijk en legden belangrijke vogelconcen
traties vast. Binnendijks werden ook een aantal plaatsen» 
met name Doomgaardcomplexen bezochto 

Langs de grote Wetering werd al sinds enkele dagen ge
voerd door leden van de Dierenbescherming uit Heerde. 
Op vrijdag en z~te~da~ toen de nood het hoogst was, kon 
dankzij de bere1dw1ll1ge hulp van de familie Geerling te 
Zuuk en de familie Kuiper te Heerde veel voer gestrooid 
worden. 
Het voer bestond uit tarwe, mais, erwten, pulpkorrels en 
slachtafval. 
In Veessen en Werven werd het voer op de uiterwaarden niet 
best opgenomen. ~a enkele dagen, toen de vogels hun 
schuwheid verloren, ging dit allengs beter. 
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De grote concentraties meerkoeten konden gelukkig nog ge
noeg groenvoer ~gras) opnemen, omdat het ijs en de sneeuw 
door het stijgende IJsselwater teruggedrongen werd. 
Voor de waterhoentjes, een watervogel die zich min of meer 
in de dekking ophoudt, leverde de vorst veel meer problemen 
op. In Werven, bij het gemaal Pauwel Bakhuis, werden onge
veer 40 kleumende en half bevroren waterhoentjes aange
troffen. 
Het spreekwoord! "De één z'n dood, de ander z'n brood", 
gold hier met rechto Een vastgevroren waterhoen werd ver
orberd door een waterhoen en een meerkoet. 
Zowel de waterhoentjes als de meerkoeten en wilde eenden 
werae·n dit weekend rijkelijk van voer voorzien. 
Voor de waterhoentjes kwam de "korte" dooi net op tijdo 
Maar voor andere vogels kwam dez.e dooi te laat .In Lely
stadhaven werden die zondagmorgen tientallen doodgevroren 
meerkoeten waargenomen. 
In Vorchten voorts: bevroren meerkoeten, houtduiven, een 
torenvalk en een steenuil. Langs het Apeldoornsekanaal 
bij Vosbergen lag een doodgevroren dodaars. 

Hier volgt een lijstje om U een indruk te geven van wat 
er zoal op en in de omgeving van enkele voerplekken 
fourageerde: 

Voerplek l (Oude boomgaard,Vorchten) 
kraai ongeveer 50 
ekster ongeveer 25 
buizerd 3 
bonte kraai l 
ransuil l 
fazant 12 
kramsvogel ongeveer 40 
merel ongeveer 20 
vink 5 
koolmees 6 
pimpelmees 4 
grote lijster 2 
sperwer l 
keep 2 
Voerplek 2 (oude 
buizerd · 
ruigpootbuize:Ild 
ekster 
grote lijster 
vink 

boomgaard,Vorchten) 
2 
l 
4 
2 
4 

Volkskrant 2-1-79 

Voerplek 3 (Langs grote Wetering, Vorchten) 
geelgors 8 
rietgors 8 
buizerd 4 
veldleeuwerik 15 
kraai ongeveer 40 
blauwe reiger 4 
ransuil l 
stormmeeuw ongeveer 20 
kauw ongeveer 30 
spreeuw 3 
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Voerplek 4 (Bruggenhoek-Wapenveld) 

frater 
veldleeuwerik 
zilvermeeuw 
roek 
kraai 
kauw · 
blauw reiger 
kokmeeuw 
stormmeeuw 
knobbelzwaan 

31 
13 

5 
13 
25 

5 
2 

77 
76 

2 

In eerste instantie trekt het slachtafval veel kraai
achtigen en meeuwen aan. Maar na verloop van tijd komen 
er toch ook buizerds en uilen op afo 
Op de voerplekken waar alleen granen gestrooid waren, 
konden maar weinig soorten geteld worden. 
Dat dit voor de buizerds een voordeel was, zal U duide
lijk zijn. Maar al te vaak worden ze verjaagd door 
grote troepen kraaien. ~ij die bewuste voerplekken zaten 
soms urenlang buizerds, vermoedelijk loerend op de 
muizen die het graan ontdekt hadden en nu uit hun schuil
plaatsen onder de sneeuw vandaan kwamen. 

·Tot slot: In de IJsselvallei en op de uiterwaarden werden 
grote troepen rietganzen aangetroffen. 
Op 14 januari 1979 konden tussen Wapenveld en Terwolde 
ongeveer 1400 rietganzen geteld worden. 

Adri Hottin~a. Vorchten. 

NIEUWE OMSLAG NATUURKLANKEN. 

In het vorige nummer van Natuurklanken stond een oproep aan de tekenaars 
onder onze leden omeens een ontwerp voor een nieuwe omalag voor ons -
blad te maken. · 
Tot n~ toe hebben wij twee ontwerpen ontvangen. Dat vinden wij toch 
wel wat weinig. We denken dat we vast nog wel meer creatievelingen 
onder onze lezers hebben. Daarom is de inzendtermijn verlengd tot 
15 april. Wellicht waq de af gel open periode van sneeuw en ijs ook 
niet zo inspirerend. Maar dat zal met het voorjaar ,dat nu op uit
barsten staat wel anders worden! 
Graag de vrucht van uw scheppende arbeid inzenden aan de eindredac
tie, Pelzerpark 31,Epe en wel onder pseudoniem. Wilt u uw ontwerp 
met een zwarte inktpen of viltstift op ware grootte en op wit pa
pier maken? 
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In het januari-nuruwer van Natuurklanken én in de rubriek 
"Tussen heuvels en rivier" van het Noord Veluws Dagblad 
van 6 febr. jl.plaatsten wij een .oproep om waarnemingen 
van Winterkoninkjes aan ons door te geven. Daar deze 
v,ogels echte insec~en-eters zijn, vreesden wij het ergste 
voor de Winterkoning in deze winter van sneeuw, ijs en 
veel ijzel. Uit de vele reacties mogen we concluderen, dat 
de winter tot nu toe nog lang niet alle Winterkoninkjes · 
heeft "opgeruimd". Maar laten wij niet te vroeg juichen, 
want terwijl wij dit schrijven, ligt er buiten nog een 
best pak sneeuw en is de vorst nog niet geweken. Als we 
nog steeds meldingen van Winterkoninkjes krijgen, zal on
derstaande lijst in de e.v. Natuurklanken wel aangevuld 
moeten worden. Laten we ,het tenminste hopen. . 
Diverse waarnemers wisten te vertellen, dat zg. universeel
zaad ook door de Winterkonin6 wordt gegeten. In·universeel
zaad zitten gedroogde insecten verwerkt en die pikt het 
winterkoninkje er uit. Uit de meldingen blijkt duidelijk, 
dat het winterkoninkje luwe plekjes opzoekt. 
Opvallend groot is het aantal meldingen van niet- KNNV-leden. 
Uit zeer vele telefonische reacties, vooral na:v. ·de artike
len in onze rubriek "Tussen heuvels en rivier'', blijken tal 
van mensen aandacht aan de vogelwereld te schenken, niet 
alleen door vogels waar te nemen, maar ze ook in moeilijke 
klimatologische omstandigheden daadwerkelijk bij te staano 
Het opvallend grote aantal reacties van krantenlezers zal 
mede veroorzaakt zijn door de prima illustratie van Els 
Koopmans. Dezelfde illustratie treft U hierbij aano 
En nu de winterkoning - waarnemingen: 

27/1 Burg.v.Walsemlaan, Epe, gedurende 3 

28/1 
1/2 

.· 2/2 
27/1 

een plantenkas. 
Boerderij Sprengen Niersen 
Klaverkamp, Epe 
Land van jonker, Wissel 
De Leegte, Hoge,Weerd, Epe 

dagen in 
'1' .Deerenberg 
'E. Koopmans-G. 
Rowan .Koster 
Rowan Koster 
L.Muller 
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21/1 
5/2 
6/2 

+9/2 
6/2 

6/2 
10/2 
7/2 

7/2 
7/2 
9/2 

9/2 

6/2 

10/2 

10/2 

20/2 

Nieuwe Land, Epe 
2 ex.in bossage Krugerstr.Vaassen 
in achtertuin Brummerkampsstraat, 

Hr Hamminga 
Mw.Dekker 

Wapenveld Hr Kroeze 
Gannenburgerweg,Vaassen,geregeld 2 ex. 
in varkensschuur.Vliegen door lucht
gat onder in schuurdeur. 
Dagelijks 2 ex. rond huis Bösweg,Epe. 
Bg.2 ex.nog steeds aanwezig,zo meldt 
K1einegracht,Hattem.Regelmatig rond 
huis;bovendien 5 à 6 spreeuwen, maar 
dan wel opvallend klein.Wat kan dat 
zijn? 
Larixweg, Epe 
Gildeland, Epe 
t/m 9/2 regelmatig bij huis, 
Laarenk, Epe 
t/m 9/2 regelmatig rond huis .en de 
sta1,Bprengenkampweg, Vaassen 
Vegtelarij, ~pe. Bij huis 
stapel boomstammetjes. Uit 
de stammetjes kropen dit na
jaar oranje wormpjes, die 
konden trouwens ook springen. 
Stammetjes toen met kokend 
water overgoten.Beestjes waren 
nl. zo vies voor de poes. Niet 
alle wo~es zijn echter dood 
gegaan en nu komt dagelijks 
een winterkoninkje om van die 
wormpjes te eten. Mw. N.N. 

Hr Borgonjen. 
Hr Wassen 
Hr Wassen 

Mw.de Kruyf 
Mw.Degenaar 
.l:!iv. Drevijn 

Mw. Demaret 

Y. Roe1ants 

Pelzerpark, Epe, dagelijks 
rond huis. Mw.Herweijer. 
Wildekampseweg, Wapenveld. 

'w'in(e.tkon · 

In zeer beschutte achtertuim 
grote volière met toestemming 

hoe..veel overleven d.e.ze 
winl:..er? 

van u.R.M. viïf (!)winterkoninkjes tegelijk 
in tuin.Onder lnge afstand 3 à 4 meter. 
Waarnemer: voorzitter Vogel ver. "De Vriendschap'~ 
Hr Steenbergen. 
tijdens felle kou in Oene. 3 ex. onder auto 
achter de schuur in de luwte. Overnachten 
waarschijnlijk in de schuur. Mw • .bultman. 



16/2 Norelweg, Epe. Reeds vele weken 3 ex. rond 
huis •. Teg~n het huis een winterkoninkjes-nest 
van vler Jaar oud. Eerste jaar wàs het een 
speellschijn)-nest. Tweede jaar werd er gebroed. 
Derde en vierde jaar weer een speelnest. Volgens 
waarneemster komen er iedere avond drie winter
koninkjes in het nest slapen. Alvor~echter 
in het nest te gaan, verorb~ren de winterkonink
jes eerst de vliegen, die in een bakje bij het 
nest hangen. Deze vliegen worden overdag .door 
Mw. R. volop in huis (ook midden in de winter) 
gevangeno Mw.Ruitinga. 

Mw. Ruitinga wist ook nog te melden, dat 
winterkoninkjes in Z,eeland in zwaluwnesten 
de nacht doorbrengen. 

DAUWNETEL 

F. van Noorden 
19 -2-'79 

Op blz. 137 van N.K. lees ik, dat Henk Menke de dauwnetel 
signaleerde. in Ernst. Hij vindt de plant op 5 plaatsen en 
zegt, dat de laatst~ jaren ons maar enkele vondsten bekend 
zijn.(In Ernst of ook elder~). 
Ik wil hierbij aantekenen, dat de droge sloot naast ons 
huis "stikt" van de dauwnetel. t!;lk voorjaar neem ik. me voor 
deze droge sloot te inventariseren(als daar belangstelling 
voor is):wie helpt? Maar verleden jaar werd hij in juni 
"kats" gemaaid door de Heide Mij. Weg bloemenpracht, dus 
maar wachten tot volgend jaar. Op het defensieterrein achter 
Kallenkata zijn alle onderste zandkorrels naar boven gehaald, 
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geen zandkorral zit meer op zl.jn eigen plaats, het eens zo 
prachtige historisch en geolog~sch gebied is omgeploegd, zo 
grondig,dat een aardverschuiving het niet beter zou hebben gedaan. 
Als stille getuigen liggen de .tonnenz":'are granietblokken nog 
over de vlakte uit te kijken, resten van de gletschers, die 
eens het land van Steenwijk bedekten. Men zegt, dat de wolfs
klauw in dit gebied· nog groeide, maar het zal wel een wonder 
zijn als deze plant nog ergens terugkomt. 
Het maandblad "Groei en bloei" besteedde juist een artikel 
aan deze plant, ook als kamerplant. Hoewel Heukels de wolfs
klauw (Lycopodium clavatum) beschrijft als,vrij algemeen, zal 
dit in de loop der jaren ook wel.veranderd zijn. 
Nu hebben we spijt, dat we hem niet in de tuin ~ehaald hebben, 
ik dacht, dat het moeilijk was hem te verplanten. 'vel .hebben · 
we de ganzenbloemen, vlasleeuwenbek en wilde margrieten in de 
tuin g~zet en ze beloonden ons met een uitbundige bloemen
pracht deze zomer. 
Ook de oranje bekerzwam is nergens meer te vinden, ze groeiden 
bij honderden op het stukje achter ons huis, wel vonden we in 
onze tuin dit jaar de ruitjesbovist, stinkzwammen, inktzwam 
en zwavelkopjes, wel doodgewoon, maar in eigen tuin is dat 
een leuke ontdekking. 

A.de Brueijs-Jansen. 
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Op ll februari was door de afdeling een winterwandeling 
gepland naar het landgoed "De Dellen'' ten noordwesten 
van Epe. 
Het landgoed heeft al een vrij lange geschiedenis achter 
de rug. Het is namelijk in 1803 ohtstaan, toen het bewind 
van de toenmalige ·•Bataafsche Republiek" aan de lui tenant
generaal H.W. Daendels*als erkenning van zijn verdiensten 
voor de Republiek, hem een uitgestrekt heidegebied schonk. 
Het terrein werd als volgt omschreven: "een stuk woeste 
heydegront ten nombre van vijfhondart morgens ( + 425 ha) 
op de Veluwe in het zogenaamt Heerderdel gesitueerd". 
De schenking moeten we overigens wel tussen haakjes plaatsen, 
want in die tijd was zuinigheid nog een goede Hollandse 
deugd, waarin de overheid het voorbeeld gaf door de grond 
in erfpacht te schenken. Het was aanvankelijk de bedoeling 
van Daendels de heide te ontginnen tot landbouwgrond en hij 
begon dan ook met het aanplanten van bos en windsingels 
om de toekomstige akkers enige beschaming te geven tegen 
de wind die over de, toen nog onafzienbare, heidevelden aan 
kwam jagen. 

- ~--- • H.W.Daendels ~1762-1818) was in 1795 
brigadegeneraal onder generaal Pichegru 
en nam deel aan de staatsgreep in 1798. 

1 J/~~,~. In 1807 werd hij benoemd tot Gouverneur-
~( ~ . Generaal in de Aziatische Kolonien, waar-~/ \-/M ~}\~ uit hij in 1811 door Hapoleon werd terug-

~ ;j; f. , geroepen. Vervolgeris was hij van 1815-1818 
~- -'- ~.i:&f Gouverneur-Generaal van de lfeder1andse 

~_}/~ ~ Bezittingen aan de kust van Guinea. 

~~ ~ ~ <t7 ~ "'-Y·.-
rt!ii/Jfi1)1~1 . 



Door het ontbreken van kunstmest, leden deze plannen 
schipbreuk en begon men zich toe te leggen op de bosbouw. 
De, vooral in het noordelijk deel, nog aanwezige + 150 -
jarige pijnbomen, eiken enz. herinneren nog aan dëze 
beginperiode. 
In 1851 werd de bekende weerkundige Prof. ~h.H.O.Buys
Ballot (1817-1890) eigenaar van het landgoed. Deze werd 
weer opgevolgd door zijn zoon Mr C.S.Buys-Ballot. 
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Nad~:~-t dèze in 1929 overleed werd hij volgens zijn wens begra
ven op het landgoed. Korte tijd hierna werd de stichting 
"Het Gelders Landschap" eigenaresse van "De Dellen". 
Maar nu de wandeling zelf, het was mét recht een winter
wandeling, voor de zeven deelnemers die zich niet door de 
weersomstandigheden hadden laten weerhouden. De grond 
was hard bevroren en voor het grootste deel bedekt met 
bevroren sneeuw of spiegelglad ijs. Ondanks deze belemme-

. ringen was het toch een geslaagde wandeling. 
Het vertrekpunt was bij de Elizabethshoeve. Opvallend 
zijn op deze plaats een aantal acacia's. Deze naam is 
misleidend, de wetenschappelijke naam is namelijk Robinia 
pseudo-acacia. Onze oosterburen noemen hem dan ook terecht 
"falsche Akasie". Het is een lid van de vlinderbloemfamilie 
uit N.Amerika, die erg mooi bloeit met hangende trossen, 
witte geurige bloemen. 
De wetenschappelijke naam "acacia" hoort bij de bekende 
mimosa, die met zijn gele bloemen veel wordt gekweekt in 
het middellandse zeegebied. 
Toen we even verder het bos in waren, vonden we een werk
plaats van de grote bonte specht. Deze vogel eet graag·de 
zaden uit de dennekegels, maar een probleem hierbij is 
het openhakken van de kegels om de zaden te bereiken. 

Hij zoekt dan voor zijn beitel
werk een geschikte werkbank in 
de vorm van een spleet of gat 
in een stam waar hij de denna
appels in vastklemt om ze ver
volgens met geweld open te 
hakken, de zogenaamde 
"spechtensmidse". 
Nu we het toch over spechten 
hebben: we zagen, vooral in de 
beukensingels, verschillende spech
tengaten, soms drie of vier 
bOven elkaaro 
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Misschien heeft U zich wel eens afgevraagd of ze zo kort op 
elkaar nestelen, maar dat is niet het geval. Als een 
spechtennest voor de tweede keer in gebruik wordt genomen, 
wordt al het oude nestmateriaal verwijderd en vervolgens 
wordt de bodem uitgehakt tot op het harde hout. Na een 
aantal broedsels wordt de afstand tussen nestbodem ~n vlieg
gat echter zo groot, da~de vogel onder het oorspronkelijke 
vlieggat een tweede en soms nog een derde of vierde gat 
uithakt. Dan wordt het dus een soort flat zonder verdiepings
vloeren. Overigens is er wel eens geconstateerd dat beneden 
een specht zat te broeden en boven een vleermuizenfamilie 
zijn intrek had genomen. 
Verder hebben we de verschillende naaldhoutsoorten, die hier 
voorkomen, nog eens goed kunnen bekijken, zoals de pijnboom, 
Weymouthden, doornden (ook wel pekden genoemd), de Deuglas
spar, fijnspar enz. 
Voor veel mensen is het verschil tussen de vele naaldhout
soorten een onduidelijke zaak, vandaar dat ik aan het eind 
van dit artikel een overzicht heb opgesteld van de meeste 

naaldbomen die we in onze omgeving 
kunnen aantreffen, met hun kenmerken en 
het land van herkomst. Bent U geinteres
seerd, maar denkt U, dat houd ik toch 
nooit uit elkaar, dan zou ik zeggen, 
knip de samenvatting uit en·ga er mee 
naar De Dellen of een ander gebied en 
zoek de verschillen aan de hand van de 
lijst eens op. U zult zien dat het 
echt wel meevalt. 

Omdat het Gelders Landschap niet zo rigoreus te werk gaat 
met het verwijderen van dood hout, kunnen we in De Dellen 
diverse houtzwammen aantreffen. 
In deze winterperiode uiteraard alleen de winterharde 
soorten. Tijdens de wandeling zagen we een mooi,ontwikkeld 
exemplaar van de doolhofzwam (Daedalea quercina) met een 
doorsnede van 15 à 20 cm. In het achtervoegsel van deze 
naam herkent U misschien al het latijnse woord "quercus' 1 

dat eik betekent. Hij komt dan ook voornamelijk op eiken 
voor, in ons geval een zomereik. 



Zijn nederlandse naam dankt hij aan zijn langgerekte 
poriën en gangen, die de onderkant een doolhofáchtig 
aanzien geven. Verder zagen we nog de gele korstzwam 
(Stereum hirsutum), en vele exemplaren van de berke
zwam (Piptoporus betulinus). Ook vonden we nog enkele 
bevroren exemplaren van het fopelfenbankje (Lenzites 
betulina). Ook deze paddestoel heeft een toepasselijke 
naam', aan de bovenkant lijkt hij op het gewone elfen
bankje, maar bekijken we de onderkant, dan valt hij 
snel door de mand, aangezien hij in plaats van fijne 
poriën, grote langgerekte poriën heeft, op het eerste 
gezicht lijkt het zelfs wel een plaatjeszwam. 
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verder zagen,we vele diersporen, die echter moeilijk op 
naam waren t~brengen, door de beurtelings bevroren en 
ontdooide sneeuwlaag. De hier en daar aanwezige uit
werpselen in de vorm van langwerpige keutels(+ 8 x 1,2 mm) 
brachten het gezeschap ook de nodige problemen. 
De diersporengids bracht_ ,-zij het na de excursie 
uitkomst, het bleken reeenkeutels te zijn. 
Door het moeilijk begaanbare terrein hebben we de 
wandeling enigszins bekort, zodat we ca. 15.30 u. weer 
terug waren bij de auto's. 

H.J. v.Woerden. 

Roeken mogen blijven 
NEEDE (ANP) - De vrij zeldza

me roekenkolonie op de oude be
graafplaats in het Gelderse Neede 
zal voorlopig niet worden ver
jaagd. B en W hebben dat besloten. 
De roeken (beschermde vogels) 
zijn reeds jaren onderwerp van 
strijd. Het ministeriè van land· 
bouw weigerde B en W van Neede 
onlangs een vergunning voor het 
verjagen van de kolonie. ~it om
dat geen vrees bes~aat"voor meer 
dan toelaatbare Jandbouwscha
de", aldus het ministerie. 

Het Parool 17-1-79 

Jacht op kievit 
SCHOORL- (ANP) - De stich

ting Kritisch Faunabeheer heeft 
een dri~rend ~eroep gedaan op het 
Europese parlement en de Raad 
van Ji;uropa ervoor te zorgen dàt 
de jacht op de kievit en het rapen 
van kievitseieren in alle lidstaten 
wordt verboden. De stièhtlng zegt 
dat ee.n internationaal verbod de 
enig juiste manier is om de kievit 
te beschermen. De petitie is mede-

. ondertekend door natuurbescher
. mingsorganisaties uit- België, Ier-
land en Frankrijk. · · 

Het Parool 23-1-79 

. 't Is toch zo le-Ûk een groot gezin. 
Wij waren thuis met z'n vijven. Ik ging 
vaak met m'n vriendje mee, daar waren 
er negen. Ach, er is plaats genoeg hoor. 
Als je over Nederland vllegt, zie je nog 
zoveel groen.' 

Minister van wetenschapsbeleid 
in intervieuw met Vrij Nederland 
24-1-79 

I Auto door .. 
j . ' 

sneeuw 
tegen boom 

- Met \(erwondingen aan haar ge
zicht werd zaterdagavond mevrouw 
C. B. uit Apeldoorn naar het Juliana
ziekenhuis in die plaats overgebracht. 
Zij zat bij de Vaassenaar -~, G. B. in 
de auto die op de Marijkew.lg in Vaas
sen richting lndustriE!weif·:; reed, De 
chauffeur wilde uitwijk(!n voor een 
hoop sneeuw en raakte daarbij in een 
slip waardoor hij tegen een boom 
reed. De auto liep flinke schade.op. 

Nrd. Vel. Dagbl. 
24-2-79 
Hoe liep het met 
de boom af?(red.) 



DE VOORNAAMSTE IN ONZE OMGEVING AAN TE TREFFEN NAALDBOMEN (CONIFERAEl 

GESLACHT 

HEMLOCKSPAR- TSUGA 

Deuglosspar _Pseudo~sugo 

ZILVERSPAR _ABIES 

SPAR - PICEA 

LORK -LAR I X 

DEN _ PINUS 

JENEVERBES _JUNIPERUS 

TAXUS _TAXUS 

SOORT 

WAmerika on se h~mlockspo r _ 

T. heterophyllo. 

Douglosspor. 

Ps. menziesit. 

Zilverspar. 
A albe 

Reuzenzilverspo r. 

A grondis. 

Sitko spar. 
P. sitchensis. 

Spor(fijnspor, kerstboom) 
P obies. 

Koukcsische spar. 
P. oriënto lis. 

Eu rcpese lork 
L. decfdua 
Japanse lork 
L leptalepis 

P.ij n boom (grove de n,vliegden) 
P sylvestris 

Zwarte den.,vor.oustrioco. 
P.nigra. oostenrijkse den. 

Berg den. 

P montane. 

Zeeden. 
P. pinast er. 

Doornden. 

P. rigide. 

var corsicono. 

corsrccanse den. 

Weymouth den. 
P.strobus. 

Jenever b es. 
J comrnunis. 

Taxus. 
T. boccato. 

NAALDEN 

In twee r1Jen, plat, puntig, tot 2cm. 
Twee witte strepen aan de onderzijde. 
Dikwijls gedra~iè met onderzijde naar bovP.n. 

Plat,(l - 1,5 mm) tot 4 cm. 
Bovenzijde glanzend, onderkant dof met twee 
onduidelijke witte strepen 

In twee rlJen, plat (l-1,5 mm), onderling 
even lang. Twee duidelijke witte strepen aan 
onderzijde. 
In twee rlJen, nlat (1,5-2 mm). Afwisselend 
lang en kort. T~ee duidelijke wi~te strepen 
a8.1l onàerzijde. 

Plat, tot 2 cm, scnerp s~~~elig. 

Vier~~nt, puntig, 1,5-2,5 cm 

Rolrond, stoep, 0.5-l c~, dien: ingeplant 

Jo~;e twijgen ;e~l;~~22, ~~~1. 
N~~:!.Je;: v:~llen :;.:;: , i;: !1~;...~:.-:..r ~::-ui.n 

Jon~e ~~lJ~en YO~d~si:tig, ~2!l:~,r~ 
:I::. .. ~l:::.e!'l v:-:2.le!! ~-~ i~ ~':::!-~:.'=!.:-:- -:''.JS.f'"eel 

2 n.:l.-<lè.er.. per '::..ln~:e~, Olall\o.'g~oe~:, tot 7,5 cm, 
gec!r3.~iè.. "rii!'"1.:t~.:.:.r::no;:-pen !'liet h3.rsig. 

2 na~lden p2r bunde , dJnker~roen, meer dan 
9 er:;, stijf, dicht nge:;:l-,r..t, lo.Jdre:::ht op 
tv;i~ge~. Win-:erl·:no;. er;, ni-2~ harsig. 

Als var. austriac~, naalden echter ru~mer 
ingeplano en schuin naar voren wijzend, vaak 
g~~-~o_::_c. _ en _ ____gei:!:"3.8..id.. __ g~i_i3 ~-::--:,en. 

2 naRlien per b~ndel, donkergroen, 3-8 cm 

2 naalden per bundel, 15-2~ c~. Winterk~oppenl 
niet harsig. Vorstgevoelig. 

3 nartlè.eTI. per b~ndel, tot 9 cm, geel groen, 
stijf. 

KEGELS 

1,5 -2,5 cm, hangend, 
lichtbruin 

Tot 18 cm, hangend. 
U!tstekende, drietan
dige dekschubben 

Rechtopstaand. 
Vallen bij rijpheid 
uiteen · 

Rechtopstaand. 
Vallen bij rijpheid 
uiteen. 

10 cm 

10-15 cm, hangend 

6 - 9 cm, talrijk 

OPMERKINGEN 

W. Verenigae Staten 

W. Verenigde Staten. 
Levert Oregon-pine 

Europa. 
~e~ert dennehout 

W. Verenigde Staten 

W. Verenigde Staten 
Graag op moer8ssige ~rond 

Europa. Levert vurenhout 

Ka~kasus, Klein Azi~ 

2 - 2,5 cm, ell!ptiscri Alpen, Karoaten 
rechte schubben - -

2 - 2,5 c~, ell~otisc~ Japan. A~~plant hier besta~t ui 
o=~eoo~e~ 3cnuooen l deze soort. 

3 - 6 c~, hangend 

5 - 8 cm, hangend, 
geelbruin 

5 - 8 cm, hangend 

3 - 7 cm, hangend en 
afs-caa..'1d 

9 - 18 cm, groot en 
breed 

3 -7 cm; harde ge
d:::ornde schubben. 
Bl~jven vel= jaren 
:hancen . 

~oord Europa, Siber~ë, 
oorspronkelijk inl3nds. 
Lever·t grenenhout 
Zuid en Oost Europa. 
Levert Europees grenen 

Zuid-Italië en Corsica, 
Levert Europees grenen. 

Vaak in struikvorm. Europese 
gebergten tot boomgrens. 

Niddellandse Zee-gebied. Levert 
Frans grenen. Zeer harsrijk 
hout. Harswinning. 

O.Verenigde Staten. 

.., :-_a1.lè.eTI ::er bur_è.el, 7-13 cr;J, fi~n en zacht.! T~;-:2~cl!l, sma:i., rech1l, 0. Ve;r::~:::igde_Stater.. Levert het 
h----o_ ... ~. I zgn. >'~!nee F1ne. 

~~leien i::1 kra!:.3er-. V<=lr.. 3- .:-:egel bes 

:;2..-<.: .. ..:e::--. v-:..:-. ::3-:a .. -f'~.le t·.-;;._~';s':=::-. ·:e:-S-::!."'ei...:, l. ... -~!::- I s.~n:!.. !lVrucht ::J.e"t s::rp
i~er.3 .::::'.:.i.j!" .. :_-:_.-L:- irl 2 r:...~e!"' ... P'~:-.. -i~.-pls.-::!:..::ni:~r.. ;~ig !"O.:·j --:~hul:::el. 

Oorspr. inlands. 

~-,!"op?.., N ?erzië, ~·· -h.fr-i ... a. 
·~ors~,r. inhmis. 
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(De waarnemingen zijn voor de verantwoordelij~heid van 
de waarnemers) 

steenuil 

Bosuil 

Ransuil 

6/l 

30/l 
14/1 
26/1 
3/l 
3/l 

19/2 

18/l 

26/l 

30/l 
29/l 

18/2 

12.30 uur Wilgenweg. Zonovergoten 
winterlandschap zat steenuil zich 
te warmen zoals spreeuwen en 
kauwen dat overal deden op schoor
stenen. 
dagelijks centr~ Heerde 
Vorchten 
v.Walsemschool Ernst 
Voorst 
Nijbroek 
Oene -in zieke toestand naar Mw. 
B.gebracht.Steenuil is later op-
gehaald door "Hospitaal v.vogels" 
te Gorssel. 
Vossenbroek 
Bongerdpl·. Epe. Roept 's-nachts 
om huis. 
idem 
Dood ex. onder balkon.R.had tamme 
duif gegrepen en is met wegvliegen 

J.Blaak 
W.Tol 
A.H. 
B.Koster 
WN.S. 
W .v.S 

Mw.Bultman 
W.v.s. 

E.K..G. 

verongelukt.Duif leeft nog. E.K.G. 
Slotgraskamp,Epe.eveneens veron
gelukt Hr Roovers 

Uil (. welke?)l7 /2 Glorialaan ,Epe. Licht èx. Bg. 

Bosuil jan. 

Veldleeuwe- jan. 
rik 

dec. 

13/2 

13/2 

14/l 
15/l 

Ransuil blijkt ook licht ex.te 
zijno 
Gehoord bij voerplaats jeneverbes
bos, Vaassen. 
eerste helft regelmatig boven 
sneeuwvelden van Wissel 
enz.gedurende hele winter in Fle
vopolder.Ook veel langs Rijksweg 
A 28; 
(..dooi;6 gr.boven nul) 
Flevopolder,richting 
Hoenwaard -duidelijke 
groepen + spreeuwen. 

grote zwerm 
Z - N. 
trek - grote 

voerplaats Vorchterbroek 15 ex. 
Bij de Wijnberg bij Vossenbroek 

J.Steenman. 

Y .Roelants 

J.Blaak 

W.v.s. 
AR. 
W.v.s. 
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Kuifleeuwerik 18/1 Vossenbroek 10 ex. 
4/2 Hoenwaard 4 ex. 

W.v.s. 
Wov.S. 

Pestvogel 7/1 Wapenveld W.v.s. 

Kneu 

Appelvink 

Kleine Zwaan 
Witoogeend 

Beflijster ±. 
Grote Trap 

Canadese Gans 

Rietgans 

Grauwe üans 

Dodaars 

30/1 
16/2 
28/1 

2/1 
16/2 

6/1 
17/1 

10/1 

20/1 

10/2 
11/2 
20/1 
14/1 

21/1 

13/12 
6/1 

14/1 

27/11 
29/1 

jan. 

21/1 
1/2 
6/2 
6/1 

24/1 

2 ex.Bongerdplein,Epe. 
Groep in berk Glorialaan,Epe 
Wijfje op voertafel,~lorial.Epe 

E.K.G. 
E.K.G, 
.11'. v.N. 

geregelde gast in tuin Wapenveld. W.v.S. 
Pelzerpark, Epe. G.Overman. 

IJssel, Zwolleo W.v.S. 
Vaassense sluis, Apeldokanaal. W.v.S. 

Centrum Heerde. W.Tol 

4 à 5 ex. Flevopolder omg.Almere. A.H. 

7 ex •. Bijselseweg, Hoophuizen. A.H. 
idem, na tip van Adri H. EKG/F.v.No 
ca. 300 ex.langs IJssel 
ca.l400 ex.langs IJssel,zowel 
buiten- als binnendijks A.H. 
honderden IJsseluiterwaard 
Vorchten/Heerde EoK.G. · 
14 ex. Wapenvelderbroek A.H. 
ca.· 14 ex. IJsseluiterwaarden 
Marle. A.Ho 

ca.lOO ex.boven Wapenveld rich-
ting ZW. W.v.s. 
doortrek van Gr.Ganzen,Vorchteno A.Ho 
75 á 100 \Grauwe-of Riet-) over 
Epe richting ZW. •s-Middags onver-
wacht dooi. E.K.ü-. 
Door heel de Flevopolder overal 
grote en kleine concentraties 
Gr.ganzen.Ook veel rietganzen. 
Ze zitten in de bermen van de we
gen en laten zich tot op enkele 
meters benaderen. F.v.No 

Wetering achter Oene. 
3 ex. kana~l bij Vosbergen. 
Apeldoorns kanaal. 
div.ex. uiterwaarden IJssel. 
sluis Wapenveld. 

E.K.ü. 
w.v.s. 
W.v.S 
F.v.N. 
W.v.S. 



IJsduiker 24/1 

Kuifduiker 9/2 
Parelduiker 24/1 

1/2 

Nonnetje 1/2 
6/2 

Zwarte Ruiter 5/11 

Visarend 5/11 

Smient 12;11 

Witgatje 

IJsvogel 
Klapekster 
Havik 

Rode Wouw 

Zanglijster 

Boomkruiper 

21/1 

25/11 
27/1 
17/2 

26/11 

10/12 

10/12 
2/1 

jan/feb. 

17/2 

17/2 

12/2 
24/1 
jan. 

sluis Wapenveld 
3 ex.IJssel.Oene/Vorchten. 
sluis Wapenveld. 
kanaal bi"j Vosbergen. 
kanaal bij Vosbergen, 5 ex. 
div. Apeldoorns kanaal, 
Wapenveld -Apeldoorn 
mannetje, A'doorns kanaal 
Blocq v. Kuffeler -vele ex. 
Wetering achter Oene, 2 
paartjes. 
idem. 
1 ex. overvliegend Marle
waarden. 
Zwarte Kolk, Wapenveld. 
14 ex.Hoenwaard, Hattem. 
a/d IJssel vele ex. tussen 
Vorchten/Heerde 
Hoophuizen 
Land van Jonker, Wissel. 
Land van Jonker. 
Hoenwaard, Hattem. 
Oldebroekerheide, Heerde. 
Oldebroekerheide. 
bij Wissel, maakte jacht op 
leeuweriken, miste voortdu
rend, streek,neer in eiko 
geregeld omg. jeneverbes
bos. 
Laarstraat, Ernst, overvlie
gend W - 0. 
al enige weken in de tuin, 
Klaverkamp, Epe 
Vegtelarij, Epe. 
7 ex. Hoenwaard. 
Glorialaan, Epe, Diverse 
malen in tuin. 

W.v.S" 
v.WH. 
W.v.s. 
W.v.S" 
W.v.S. 

W.v.s. 
v.WH. 
F.v.N 

E.K.G. 

A.H. 
A.H. 
A.H. 

E.K.G. 
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A.H. 
E • .K. G. 
F.v.N 
A.H. 
A.H. 
A.H. 

JoBlaak 

Y.Roelants 

Hr.de Vos. 

.M.& H.Vonk. 
Mw.Boomsma 
W.v.S. 

.J:t' o Vol~ o 
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Sardijnse 28/1 bij Sprengen, Heerde. 
Grasmus 
Velduil 22/1 

Holenduif 26/11 

Goudplevie~6/ll 
Frater 30/12 

Waterlandseweg Flevopolder,over 
afstand van ca.8 KM.zeven veld
uilen in de berm.Daarna op 
Gooise weg nog 2 ex. 
15 ex. Vorchterbroek 
607 ex. Wapenvelderbroek 

8 ex. langs fietspad Grote 
Wetering, Wapenveld 

Roerdomp 6/1 IJsseluiterwaarden, Marle 

Witte Kwik-30/12 Vorchten-dorp 
staart 17/2 ajd IJssel 
Boomklever 16/1 

24/1 
Roerdomp 

Keep 
9/2 

16/1 
29/1 

jan/feb. 

jan/feb. 

Grauwe 19/2 
Kiekendief 

15/1 
Grote Zaag.l6/2 
bek 6/1 

jan/feb. 

Middelste 21/1 
Zaagbek 

Meerkoet 
24/1 
26/12 

15/l 

bij de Wijnberg bij Vossenbroek 
8 boomklevers - Hoenwaard 
kanaal Vosbergen 

Vredenborglaan, Epe 2 x. 
De Leegte, Epe,dagelijks op 
voedertafel. 
dagelijks 4 -12 ex.op voerplaats 
Glorialaan, Epe 
vele meldingen uit div.plaatsen 
Waterzuivering Apeldoorn, al ge
ruime tijd waargenomen.Nu echter 
twee waterhoentjes gegrepen. 
Oostvaardersdijk, Flevopolder 
kanaal Vossenbroek 
paartje, uiterwaarden Veessen 
Blocq v. Kuffeler/Flevopolder 
div. paart.jes. 

paartje - tochtsloot gemaal 
achter Kloosterbos 
Sluis Wapenveld 
ca. 2500 Uiterwaarden Klooster
bos-Welsurn 
Bongerdplein, Epe .v{andel t over 
tuinmuurtje en vliegt in boom 
(nb). 
~eregeld in parkvijver,Beekstr. 
Epe. 

R.+ J.v. 
Zellem 

A.H. 
A.H. 

A.H. 

A.H. 

A.H. 
A.H. 
W.v.So 
W.V.S. 

W.v.B. 

Mw.v.Ardennen 

L.Muller 

F.v.N. 

F.v.N. 
W.v.S. 
.1!,. V .N. 

F.v.N. 

E.K.G. 
W.v.S. 

A.H. 

E.K.G. 

E.K.~. 



Kievit 

Koperwiek 

Rietgors 

Koolmees 
Pimpelmees 

Zwartkopje 
Ringmus 

Barmsijs 
Wulp 

Roek 

Bonte 
kraai 

ca. 

1.3/2 temp. sterk opgelopen.Flevopolder 
10 U:2 ex. overvliegend W - 0. 

.30/ll 
8/9 

10/l) 

.14/l 

17/l 

19/2 

25/12 
14/2 

17/l 

18/2 

8/2 

ll U:ca. 60 ex. OVervliegend W -0. 
eind januari. Fagenberg in tuin 
Heerde. 
Knibbelakker, Epe 
2 ex. Emmalaan,Heerde 

8 ex. op voerplaats Zijbroek, 
Vorchten 
op wintervoer in tuin Slotgras
kamp, Epe 
Oene 

jan/feb. Steeds wanneer temperatuur 
even oploopt, wordt zang gemeld. 
Voertafel centrum Vaassen 
Glorialaan, Epe. Voor het eerst 
deze winter op voertafel, 4 ex. 
Op voertafel, Slotgraskamp, Epe 
4 ex. · 
pas sinds enkele dagen 4 ex. op 
voertafel. Oene 
8 ex. Twello 
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.1Ir Waanders 
S.Remmelts 
1lw.~akker 

A.H. 

J.Blaak 
Mw.Bultman 

J oPolman 

J.Blaak 

JlllW. ..tJul tman 
W.v.s. 

25/ll 8 ex. Hoophuizen A.H. 
.30/12 19 ex. Vorchterbroek AoH. 
15/12 12 ex. Flevopolder vl. richting 

W - O. F.v.N. 
5/ll .30 ex. Zijbroek~Vorchten A.H. 

21/12 meer dan 50 ex. Houtweg/IJsseldijk. E.K.G. 
21/12 honderden ex.(ca.400), waarbij. wat 

zwarte kraaien en een enkele bonte 
kraai, Hogeland, Epe. F.v.N. 
jan/feb. Papestraat/Veenweg Wissel, 
altijd div. exemplaren. F.v.l~. 
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Patrijs 

Fuut 

Tureluur 
Dwèrggors 

15/1 
21/1 

17/2 

17/2 

6 ex. Oene 
Scherpenhof, 1 ex.luid roepend. 
2 ex. kanaal langs Veerallee, 
Zw.olle 
aan de IJssel 
half jan. diverse malen waargeno
men, jeneverbesbos, Vaassen. 

Mw.Bultman 
E.K.G. 

..1:!-..v.N. 

A.H. 

Y.Roelants 
"t??? 10/1 Hoge Weerd, Epe, vogel iets kleiner 

dan Heggemus met orai:l.je vlekje 
achter de ogen. 1Vlw. Demaret 

!Vlw.Geerlings Geelgors 

Notenkr,a
ker 
Smelleken 

19/2 
14/2 

19/2 
30/11 
14/1 

2/1 

27/1 
30/1 

Grote bonte 5/12 
Specht 13/1 

Zwarte 4/1 
Specht 

Beekenwalweg, Zuuk, Groep. 
10 ex. rond huis, Sprengenkamp
weg, Vaassen. 
geregeld op voerplaats, Oene 
div. ex. Knibbelakker, Epe 
8 ex. voerplaats Zijdeveld
Vorchten. 
1 ex. op voertafel tussen 
wen, centrum Vaassen 
Korte Enkweg, Epe 
Land van Jonker 

spreeu-

aan pinda's op voertafel,Vaassen · 
geregeld Dennenlaan, Epe 
dagelijks aan pinda's in de tuin, 
Pelzerpark, .B.:pe 
Gortel 

Groene 
Specht 

15/2 Pelzerpark, Epe. Op rug van 
schaap. 

Zwarte Mees 1/1 4 ex. Welna 
Sijsje 10/12 groep Oranjeweg, Ernst 
Goudvink 9/12 Land van Jonker 

dec/jan. af en toe Knibbelakker, 
Epe 

19/2 Glorialaan, Epe 

Y.Roelants 
lVlw. Bultman 
S.Remmelts 

A.Ho 

Ja Polman 
J.Bouchette 
F.v.N. 
J.Polman 

·~ 

T.H.S. 
H.owan Koster 

T.H.S. 

S.Remmelts 
Rowan Koster 
Rowan Koster 

S.Remmelts 
.H'. V .N. 



Sperwer 

Heggemus 

Geoorde 
Fuut 
Waterhoen 

Kerkuil 
Buizerd 

Grote 
Lijster 

14/1 

23/1 
6/2 

3/1 

5/1 

/1 

79-53 

Korte Enkweg in achtertuin met 
prooi (merel) J~Bouchette 
idem, maar prooi nu een spreeuw. 
Bosweg, Epe. Dood tegen ruit. Heeft 
voordien veel merels opgegeten. Hr Wassen 
Vredenborglaan, Epe. Met prooi 
lmerel) Mw.v.Ardennen 
Vredenborglaan, Epe. Vliegt tegen 
raam,blijft eyen versuft liggen, 
vliegt dan weg. Niet meer terugge-
keerd. · Mw.v.Ardennen 
omg.Slotgraskamp, Epe. Tussen de 
huizen. J. Blaak 
Verder nög veel meldingen van Sperwer 
in dorp Epe. Kennelijk met prooidieren 
mee naar dorp getrokken. · 

januari. wordt veel waargenomen, maar 
2 ex. tegelijk in voederhuisje werd 
gemeld door: S.Remmelts 
januari. 2 ex. aan de IJssel ToH-S. 

19/1 Korte Enkweg. Epe · J. Bouchette 
Hr Martene 14/1 B.v.Walsemlaan, Epe, in tuin 

januari: Sluis bij Kloosterbos, 
ex• in deplorabele toestand. 

l5/l Land v. Jonker, in de beek. 
+ 5/2 

18(2 
17/l 
20/1 
11/2 

sinds 14/2 rond huis. 
in berm op klein konijn. 
met prooi langs IJssel. · 
wit ex. Tongerenseweg, Epe 
jan/feb. Land v. Jonker 4 exo 

div. 
F. V .N. 

F.v.N. 

Mw.Bultman 
1lr Smink 
S.Remmelts 

E.K.G./F.v.N. 
F.v.N. 

21/1 3ex. IJsseluiterwaarden bij vogel-
concentraties. 

31;12 8 ex. omgeving Vorchten 
17/l dagelijks in tuin, Bongerdplein, 

Epe 

l!:.K.G. 
A.H. 

E.K.G. 
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Torenvalk 

1\/Ierel 

Kauw 

Waterral 
Ruigpoot
buizerd 

Kramsvogel 

Kleine 
Zwaan 

Wilde 
Zwaan 

Blauwe 
Reiger 

Kuifeend 

Toppereend 

Groenling 

16/1 

14/1 

18/2 

25/11 

31/12 
17/1 
6/1 

18/1 

19/2 

jan/feb. regelmatig boven Epe 
Diverse meldingen van Torenvalken, 
Alle uit Epe. · 

regelmatig zeker 24 ex. in tuin. 
Vredenborglaan, Epe. 

rond toren NH.-kerk, Epe. Hele 
maand constant ca. 25 ex. 
rond toren NH.-kerk ca. 60 ex. 
Hoophuizen 
Vorchterbroek 
Ho ge Land, Epe 
Veessen 

januari. Land v.Jonker, aldoor 
bij voerplaats (appelen) 
in jan. geregeld in tuin Bongerd
plein; in feb. niet meer 
sinds begin jan. Begon met 1 ex. 
nu 4 á 5 ex. (appels). 
dec./jan. "heleboel 11

, Knibbelak
ker, Epe. 

25/11 135 ex. Hoophuizen 

9/2 

10/2 

19/2 

31;1 

17/2 

1/2 

6/2 

2 ex. tussen Knobbelzwanen, 
uiterwaarden IJsselbij Veessen 
5 ex. Flevopolder bij Elburg 
jan/feb. Blocq v.Kuffeler, Flevo
polder, 12 ex. 
Zuuk, Beek-en-Wa..l-weg, l ex. 
wordt gevoerd. 
1 paartje kanaal langs Veerallee 
bWOlle, centrum stad. 
op zelfde plek nu tientallen ex. 
+ tafeleenden 
kanaal bij Vosbergen 
Apeldoorns kanaal. Apeldoorn
Wapenveld 
dec/jan/feb. vele waarnemingen, 
geregelde .bezoekers van voertafels. 

F.v.N. 

Mw.v.Ardenne 

E.K.G. 
F.v.N 
A.H. 
A.H. 
F.v.N. 
A.H. 

F.v.N. 

E.K.G. 

.J:t' .v.N. 

S.Remmelts 

v.WH. 
E.:K.G. 

F.v.N, 

Mw.Geerlings 

Ev.Drevijn 

.J:I'. v.N. 
W.v.S. 

W.v.B: 

~.Bo Door de bijzondere weersomstandigheden is het aantal 
waarnemingen overstelpend groot ·Los in. dit nummer vindt 
u ook nog enkele lijsten met waarnemingen • Daar zijn ook de 
hier gebruikte afkortingen voor de namen van de waarnemers 
verklaard, 
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Evenals vorig jaar iri Natuurklanken weer een overzicht 
van de data waarop voor de eerste maal in 1978 de 
diverse zomergasten werden waargenomen. 
Gelukkig stuurde een groter aantal leden de lijst in. 

· Doet U dit jaar ook mee ·t 
Nogmaals, ook als slechts enkele vogelsoorten door U 
worden waargenomen, note.er de data en vul deze in op 
de losse overzichtslijst, welke is bijgesloten achter 
in dit Natuurklankennummer. 
Wilt U de lijst insturen vóór 1 september 1979 aan 
W.J. Viertelhauzen, Blekersweg 30, Epe. 

Waarnemers 1978: 
1. L •. van Broekhoven en A.J.van Broekhoven-Vinc:2.nt. 
2. A.Hottinga. 
3· E.Koopmans-Grommé. 
4. F. van Na.orden. 
5· E.Nijhoff-Rombach. 
6e R. Pannekoek. 
7. Y.Roelants 
8. W.J.Viertelhauzen. 

De tussen haakjes geplaatse-data ZlJn de eerste waarne
mingsdata 1977. Indien geen lokatie is aangegeven, zijn 
de waarnemingen gedaan binnen regio Epe/Heerde. 
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Roodborsttapuit lll/3) 

16/3 - 8 
~8/3 - 2 Zalk 

Tjiftjaf (ll/3) 

12/3 - 2 
16/3 - 8 
29/3 - 3 
29/3 - 4 
29/3 - 5 
l/4 - 6 
2/4 - l 
4/4 - 7 Apeldoorn 
5/4 - 7 

Boompieper (7/3) 

3/3 - 2 
26/4 - 7 Uddel 
28/4 - 8 
29/4 - 6 
30/4 - 3 

Paapje ( 20/5) 

28/4 - 5 
l/5 - 2 Zalk 
5/5 - 8 Hulshorst 

Rietzanger (8/4) 

30/4 - 2 Flevopolder 
5/5 - 8 Harderwijk 

Gekraagde roodstaart (1/5) 

9/4 - l 
6/5 - 8 
7/5 - 2 

Visdief ( 21/4) 

6/4- 4 Flevopolder 
20/4 - 8 Harderwijk 
30/4 - 2 .if'levopolder 
3/5 - 7 

Zomertaling (7/5) 

l/4 - 8 Terschelling 
' 16/4 - 2 Zalk 

4/5 - 3 
, Zwarte roodstaart ll7/3) 

18/3 - 2 Zalk 
4/4 - 8 
5/4 - l 
6/4 - 5 

22/4 - 6 Zwolle 
28/4 - 7 

Boerenzwaluw (18;4') 

3/4 - 8 
12/4 - 2 
21/4 - 6 
21/4 - 7 
22/4 - 5 
23/4 - 3 Amsterdam 
25/4 - 3 

Fitis (7/4) 

2/4 - 3 Flevopolder 
7/4 - 8 
9/4 - l Deventer 

12;4 - 2 
15/4 - l 
20/4 7 
25/4 - 3 
27/4 - 5 

. Zwartkop ll6/3 

12/4 - 3 
20/4 - 7 
30/4 - 2 
4/5 - 8 

Nachtegaal (25/4) 

4/5 - 4 Weerribben 



Snor l8/4) 

30/4 ~ 2 Flevopolder 
4/5 - 4 Weerribben 
5/5 - 8 Hoophuizen 
7/5 - l Flevopolder 

Gele kwikstaart (8/4) 

21/3 - 4 Flevopolder 
8/4 8 Flevopolder 
'3/5 - 7 

·Tapuit (29/4) 

30/3 - 8 Terschelling 
26/4 - 7 Uddel 
29/4 - 2 Zalk 
21/5 - 5 

Braamsluiper l25/4) 

24/4 - 3 
26/4- 7 ,Apeldoorn 
30/4 - 8 
l/5 .... 7 
4/5 - 6 
6/5 - 2 
7/5 - l Flevopolder 

Grasmus l28/4) 

30/4- - 2 
4/5 - 3 
4/5 - 5 
5/5 - 8 Hulshorst 

.. 6/5 - 8 
7/5 - l Flevopolder 

27/5 - 6 . 
3/6 - 7 

Huiszwaluw (7/5) 

25/4 - 2 Hattem 
27/4 - 8 
8/5 - 7 . 

28/5 - 5 

Zwarte stern 
29/4 - 2 Hattem 
29/4 - 7 ? 
5/5 - 8 Harderwijk 

Bonte vliegenvanger (20/4) 

14/4 - l 
28/4- - 2 
28/4 - 7 
,29/4- - 6 

2/5 - 8 
6/5 - 4 
9/5 - 3 

Tuinfluiter (24/4-) 

l/5 - 7 
4-/5 - 6 
4/5 - 8 

14-/5 - 2 
14/5 - 3 Ruinen 
20/5 - 3 

Koekoek (23/4) 

20/4- - 2 
29/4- - 3 Den Nul 

.29/4- - 4 Fortmond 
29/4- - 7 FQrtmond 
3/5 - 5 
4-/5 - 8 
6/5 - l 
6/5- 4' 
9/5 - 7 
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Oeverzwaluw (19/4) 

30/4 - 2 Flevopolder 
5/5 - 8 Hoophuizen 
9/5 - 7 Deventer 

Fluiter (16/5) 

28/5 - 8 

Tortelduif (8/5) 

29/4 - 3 Den Nul 
29/4 - 4 Fortmond 
29/4 - 7 Fortmond 
30/4 - 8 
12/5 - 2 
23/5 - 7 
29/5 - 5 

Gierzwaluw (29/4) 

24/4 - 8 Utrecht 
25/4 - 3 Apeldoorn 
27/4 - 3 
30/4 - 2 Hattem 
1/5 - 5 
2/5 - 7 Apeldoorn 
4/5 - 8 

Nachtzwaluw (23/6) 

28/5 - 8 

Grauwe vliegenvanger (15/5) 

15/5 - 5 
19/5 - 2 
21/5 - 3 

Kleine karekiet (29/4) 

30/4 - 2 Flevopolder 
5/5 - 8 Hoophuizen 
7/5 - 1 Flevopolder 

27/5 - 6 
28/7 - 7 

Spotvogel (5/5) 

.L3/5 - 2 
14/5 - 7 Loenen 
26/5 - 3 
27/5 - 7 
31/5 - 5 

Grote karekiet (29/5) 

5/5 - 8 Harderwijk 

Wielewaal (12/5) 

15/5 - 5 
4/6 - 2 

Bosrietzanger (19/5) 

30/4 - 2 Flevopolder 
5/5 - 8 Hoophuizen 

.. 



Er kwamen heel wat meldingen binnen van vogels, die 
de afgelopen zomer in en bij onze dorpen hun jo~gen 
grootbrachten. 
~ong en oud deden ons soms heel interessante yerhalen
over wat ze allemaal zagen. 
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Er was een grauwe vliegenvanger, die op een schrikdraad
kastje zijn nestje gebouwd had in Ernst. 
Er was een bonte specht, die zo verwoed probeerde, de 
openingen van betonnen nestkastjes te vergroten, dat 
zijn geweld de kool- en pimpelmezen verjoeg. Een 
andere bonte specht hakte een mezenkastje open, waar
door de mezen vluchtten en. daarna •.• ging er een mussen
paar in huizen! Een mezenpaar zag hun in noeste vlijt 
bijeengezochte mostapijtje door -ook al - een bonte 
specht uit hun nestkastje gooien. Z~ maakten het wel 
bont allemaal! 
Beter liep het af met het rnezenpaartje, dat geregeld 
wol kwam pikken uit een kleedje, dat toen maar door 
de eigenares hiervoor werd opgeofferd. 
Roodborstjes blijken no9al eens binnen menselijke 
woningen te broeden en eén paar roodborstjes had een 
oude mat die te drogen hing als nestplaats gekozen.· 
Spreeuwen en mussen broeden soms zij aan zij onder de 
dakpannen en houtduiven_hebben zelfs midden in october 
nog kale jongen op hun dunne nestvloertje! 
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In de nu volgende lijst zult U verrassende dingen 
vindeno De waarnemingen blijven uiteraard voor ver
antwoordelijkheid van de waarnemers. Wilt U bijzonder
heden over de waarnemingen, dan kunt U zich het beste 
met de waarnemers zelf in verbinding stellen. Hunnamen 
en de afkortingen, waaronder ze vermeld zijn, vindt U 
hieronder: 
Leerlingen Hoge Weerd
school, o.l.v. Hr H.H. 
Cos. 
Hendrik J.Scheffer, 
Mar co v. Apèren, 
Marlies Oogjen, 
Didi Jager, 
Jeannette v.d. 
Wetering, 
Gerrie v.Loenen, 
Jacqueline Mulder, 
Caroline v.Essen, 
Kirsa Hofma, 
Gijsbert v.d.Woude, 
Leerlingen Burgov. 
Walsernschool, o.l.v. 
B. Koster. 
Monique Gerrits, 
Leonie v.Hille, 
Bertine Bomhof, 

Epe, 
Epe, 
Epe, 
Epe, 

Epe, 
Epe, 
Epe, 
.l!:pe, 
Epe, 
Epe, 

HJS 
vA 
MO 
Di 

JvdW 
GvL 
JM 
C.v.E 
KH 
livdW 

Ernst, lVlG 
Ernst, Lv.ti 
Ernst, BB 

G.Ruys, 
Hr Brummel, 
MwoZonnenberg, 
Mw.Jonkheere, 
Hr Bultman, 
Mw. v.Zon-de 

Boer, 
Hr Langeveld, 
Mw.Colombijn, 
lVJW • v. Lo oy, 

Epe, 
Ernst, 

Epe, 
Epe, 
Epe, 

Ernst, 
Epe, 
Epe, 
Epe, 

Ru 
Bru 
:llo 
Jo 
Bu 

z 
La 
Co 
Lo 

H.H. Cos, 
Jo.Bouchette, 
!Vlw.li.Overman, 
Mw.S.Remmelts, 
lVlw. Vente, 
F.voNoorden, 
Mw.T.Deerenberg, 
.Fam. Smink, 
M.Breukemeyer, 
Y.Roelants, 
Mw.Herweijer, 
J.Jansen, 

Epe, Co 
Epe, Bou 
Epe, Ov 
Ep~, Re 
Epe, Ve 
Epe, No 
Epe, Dee 
Epe, Sm 

E. Kooprnans-
Grommé , Epe , EKG 

Hr Posthauer, 
Hr Steenbergen, 

Vaassen,Br 
Vaassen,Roe 

Epe, Her 
Vaassen,Ja 

Ernst, Po 
Epe, t>t 

D. Broekhoven,Yaassen,Bro 
Hr.v.Waveren 

Hogevorst, Epe, WH 
Hr v. Boest,Wapenveld,So 



Zwarte Mees, Roe, WH. 
Koolmees, EKG,Di,JM,KH,GW,Co, 

Her,Po,Bt,Z,La,Lo,WH, . 
Hou,Ov,No,Dee,Sm,Br, 
Hoe,LvH, BB. 

Pimpelmees, Dee,l'fo, Sm,Roem 
LvH,Her,Bu,Z,Lo,Bou, 
WH. 

Staartmees, WH. 
Matkopmees, Dee, Roe,WH. 
Glanskopmees, Roe. 
Kuifmees, Roe, WH. 
Kramsvogel, So. 
Zanglijster, Bou, No,Dee,Roe, 

BB,Bru, Zo,Lo,EKG,WH. 
Merel,Dee,HJS,vA,MO,JW,Di,CvE, 

Co,Bou,Ov,Ve,No,Roe,Ko, 
LvH,BB,Ja,St,Bru,Zo,Z, 
La,üo,Lo,EKG,WH,Bro. 

Grote Lijster, Bou,Roe,WH,Her, 
Co ,EKG, Bro., 

Veldleeuwerik,WH, Roe. 
Boomleeuwerik, So. Buiten be

bouwde kom. 
Graspieper,So, WH. Buiten be-

bouwde kom. 
Boompieper,Lo. 
Gekraagde roodstaart,Le,Ko., 
Zwarte roodstaart, EKG, WH. 
Roodborst,GW, Dee, Sm, Roe,Po, 

~o,La,Lo,Bou, WH., 
Witte kwikstaart,Co,Bou,Roe,Z, 

EKG, WH. ' 
Gele kwikstaart, So. 
Heggemus, No,Dee,Roe,EKG,Bou, 

WH,Ko. 
Bra~sluiper,No,Ro,WH,EKG. 

Zwartkop, Roe,WH, EKG. 
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Tuinfluiter, Z,Bou, WH. 
Tjift~af, Dee,Roe,Lo,EKG, 

. H, Bou., 
Fitis, Roe, Bou,WH. 
Spotvogel, EKG,Bou,WH. 
Bosrietzanger, WH.(A'doorns 

kanaal). 
Kleine karekiet,WH.,(A.kanaal). 
Tapuit,So. (buiten bebouwde 

kom). 
Huismus,HJS,JvdW,GvL,CvE,Hou, 

Roe,Ko,MG,BB,Ja,Zo,~, 
EKG,WH,Bro,Ko., 

Ringmus, Dee,Roe,Z,WH. 
Appelvink, So,Her ll977!) 
Vink,Dee,Roe,Zo,Z,EKG,Bou,WH. 
Geelgors,Roe,Lo,WH,So. 



79-62 

~roenling, No,Dee,EKG,WH,So. 
Goudvink, Roe,Bou,WH,Soo 
Kneutje ,Co,Re ,EKG, WHo 
Klapekster, So.(buiten be-

bouwde kom). 
Turkse tortel, Bou,No,WH,.Dee, 

Roe,St,Zo,EKG. 
Houtduif, Bou,No,Dee,Roe,St,Zo, 

Z, La, WH,EKG. 
Holenduif?,WH (Loeffpark,Epe?) 
Spreeuw, HJS,GW,Co,Bou,No,Roe, 

Ko,Po,St,Co,Lo,EKG,WH. 
Gierzwaluw, WH,EKG, No. 
Huiszwaluw, BB,WH. 
Boerenzwaluw, HJS,Roe,BB,Zo,Z, 

Bro, WH. 
Oeverzwaluw, So(buiten bebouw

de kom). 
Bonte vliegenvanger,Roe,St,Lo, 

WH,Ko. 
Grauwe vliegenvanger,Her,Ru,~ru, 

Jo,Z,Bou,WH. 
Winterkoning, GW,Dee,Roe,Her,Po, 

St,Co,Lo,WH,EKG. 
Grote bonte specht, Dee,Roe,-Her, 

Po,Ov.Lo,WH. 
Kleine bonte specht,So (buiten 

bebouwde kom). 
Groene specht, HJS, Roe,Her,Lo. 
Vlaamse gaai, Dee,Roe,Z,Lo,WH. 
Ekster, Dee,Roe, BB,Z,Zo,Lo, 

EKG, WH, Ko o 

,Roek,Roelkolonie Deventer
- str. Vaassen). 
Zwarte kraai, Zoo 
Kauwtje, Bou,No,EKG,WH. 
Boomkruiper,Ov.Roe,Her,Zo, 

EKG, Bou, WH. 
Boomklever, HJS,Di,Dee,Her, 

EKG,WH. 
Wielewaal, So(buiten bebouw-

de kom) o · 

Buizerd, Le,So,WH (buiten be-
bouwde kom). 

Wespendief, So" 
Sperwer, Roe. / 
Havik, So(buiten bebouwde kom)o 
Boomvalk,WH (buiten bebouwde 

kom). 
Torenvalk, EKG,Bro. WH. 
Visarend?,So (buiten bebouwde 

kom vele malen l ex" in 
zomer zien fourageren). 

I~ ), 

I 

I 
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Steenuil,Roe,BB,WH,So. 

Bosuil, So. 
Velduil,So (buiten bebouwde kom). 

Koekoek, Z,Roe,WH,EKG. 

Kievit, Roe,BB, WH. 
Grutto, WH(buiten bebouwde kom). 

Scholekster,Roe. 
Waterhoentje,EKG 1Roe,WH. 
Waterral, So(buiten bebouwde kom). 

Meerkoet, WH.(A'doorns kanaal). 

Wilde eend, EKG,WH. 

Kuifeend, To. 
Knobbelzwaan, Roe. 

( 
(_ 

Yvonne Roelants meldt nog enkele broedvogels van het 
Kroondomein, dat ook in onze streek ligt, nl: 

Wespendief, Havik, Buizerd, Holenduif, Tortel, Kleine 
bonte specht, IJsvogel, Nachtzwaluw en Houtsnip .. 
Zo te zien is er nog heel wat vogelleven tussen Heuvels 
en Rivier. 
Heeft U al een plaats gereserveerd in Uw notitieboekje 
voor Uw waarnemingen in 1979'? 

Els Koopmans-Grommé. 

Wij schreven in: 
De heer J.Blaak, Slotgraskamp 55, Epe. 
Mevrouw A.M.J.Gerrits- Voet, Jonasweg 63, Vaassen. 

CONTRIBUTIE. 
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Z6als wij reeds in hBt november-nummer hebben medegedeeld is de 
contributie per 1 januari van dit jaar op f. 25.- gebracht. Voor 
huisgenootleden betaalt u f.5•-· 
Als u tot nti toe nog niet betaald hebt, wilt u dat dan nu ~poedig 
doèn op ' 

rekening 53 13 41 542 
A.B.N. Apeldoorn 
t.n.v. de K.N.N.V. Epe-Heerde 
gironummer van de bank 830071 

U kunt ook betalen op girorekening 989945 t.n.v. de penningmeester. 



,, 
~ I ' ~ 

79-64 

... 
©lf\1\FM©t lrllfril~[U)l 

DE VOf-RPLAATS 

Sinds begin januari worden op diverse plaatsen de vogels 
gevoerd. De soorten die we op de voerplaatsen kunnen aan
treffen .zijn natuurlijk afhankelijk van de omgeving. Mijn 
voerplaatsen liggen in het bos en betreffen dus de bos
zangvogels, de stootvogels, uilen en kraaiachtigen. Maar 
ook de zoogdieren maken er dankbaar gxbruik van. Zo tref 
ik in de sneeuw de sporen aan van reeen, .de vos, eekhoorns, 
een enkele muis, wezelachtigen en natuurlijk konijnen. 
Hoeveel vossen er bij zo•n voerplaats komen valt moeilijk 
vast te stellen, want één vos kan per nacht wel zo'n 
dertig kilometer afsjouwen, en dat zijn een heleboel 
prenten. 
Terug naar de vogels. Na de eerste week, die de vogels 
kennelijk nodig hadden om de voerplaatsen te ontdekken, 
kwam het bezoek op gang. En naarmate de winter vordert 
schijnen steeds meer vogels op de hoogte te zijn van de 
plaatsen waar voer te vinden is. 
üeven ze het elkaar door? Of maken ze uit het gedrag 
van de andere vogels op waar het voer te vinden is., 
Welke plekken zijn geschikt? Je moet natuurlijk ergens 
beginnen en ik koos de bossen waar nog open water te 
vinden is. ~oals sprengekoppen en beken, en liefst daarbij 
dan nog een open plek met hoge bomen, als uitkijkpost 
voor de roofvogels. Zo'n plek is er o.a. in "ons" jenever
besbosje in Vaassen, ~aarbij de jeneverbesstruiken dan 
ook nog als uitstekende vluchtplaats dienen voor de 
zangvogels als -zoals geregeld gebeurt- de sperwer op de 
voerplaats komt kijken, of er niet toch een vogeltje 
te langzaam weg is. 

Op die zangvogelvoerplaats voer 
ik eeri mengsel van grof graan + 
mais en heel fijn zaad, fijnge
maakt brood en appels. ~r hangt 
ook een vetbo~ en spekzwoerd. 

'-Hier komen geregeld kool-, pimpel-, 
glanskop-, kuif-, zwarte-en staart
mezen, geelgorzen léén keer ca. 
20 tegelijk), goudhaantjes, merels, 
een enkele krrunsvogel, dan de 
grote bonte en de groene specht. 
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Op de voerplank die ik voor de roofvogels en uilen 
maakte, leg ik vleesafval, waar geregeld -drie buizerds 
en een ruigpootbuizerd zich te goed doen. N"atuurlijk 
ook een groot aantal gaaien en eksters en op een avond 
hoorde ik het geluid van bosuilen bij de voertafel! 
Maar ook de dennemeesjes pikken tot mijn verbazing 
van het vlees. 
Dichter bij huis komen dan ook nog andere soorten, zoals 
de huismus, de ringmus, de heggemus, het roodborst~e, 
een aantal boekvinken, een groenling, goudvinken, eén 
keer een appelvink, ook geelgorzen, de grote én de 
kleine bonte specht, de boomkruiper; veel merels én 
natuurlijk de kool- en pimpelmezenj maar ook een paartje 
glanskoppen op het voero 

Wekelijks wordt er ook voer naar 
de boswachterij Niersen gebracht. 
Jachtopziener Eefting voert op 
een omheinde voerakker - waar dus 
de varkens niet kunnen komen -
en hij heeft daar 8 buizerden en 
een aantal raven op het voer. 
Ook komen buizerden en raven op 
een vo~rplaats die we hebben in
gericht net buiten het kroondo~ 
mein op een maisakker. Al deze 

~ I~··Yle.. '3or..., vogels geven je het gevoel, dat 
je iets goeds aan het doen bent. 

Maar de leukste ontmoeting was toch wel half januari 
met de dwerggors. Deze heel kleine gors is een zeldzame 
broedvogel in Noord-Finland en schijnt hier een enkele 
keer als dwaalgast te worden waargenomen in strenge 
winters. Hij scharrelde onder de jeneverbessen alsof hij 
hier thuis hoorde. Waarschijnlijk als gevolg van de 
uithoek waar hij broedt, was hij vrij tam, zodat ik hem 
goed kon bekijken: vrij zwaar gestreepte rug, vorkstaar
tje met witte zijpennen, kastanjebruine wangen en een 
wit baardstreepje, zodat het net leek alsof er aan weers
zijden een wit veertje uit z'n snavel hing. Terwijl ik 
dit zit te schrijven, stort de sperwer zich voor mijn 
raam langs in een poging een vogel van de voertafel te 
pikken. Want ook in de vogelwereld geldt: 
De één zijn dood is de ander zijn broodo 

Yvonne Roelants. 
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l J 
Zwarte zwaan bij Weerdhof tussen Knobbelzwanen. 

1 De mistletoe of maretak weer gevonden.; is een 
paar j.aar niet waargenomen ~gelukkig over het 
hoofd gezien) waardplant populier. Moet beschermd 
worden; er zullen er beslist meer komen .Totaal 
2 planten. 
's-avonds nog langs de dijk geweest; hoog water. 
De zwarte zwaan zat in Olst bij 't Veer. 
In 't licht van de lampen zag je bij Wapenveld 
_tussen de Leigraaf en de sluis in de Evergunne 
padden op de dijk lopen; grappig gezicht. lk denk 
dat ze door 't wassende water in hun winterslaap 
gestoord werden. 
Overal bloeit speenkruid en klein hoefblad, de 
eerste weidegeelster bloeit, rivier heeft staand 
watero 
Grutto-scholekster~kuifeenden en veel futen en 
middelste zaagbek- overal kieviten en kwikstaarten. 
In de tuin de eerste vogelmelk in bloei. Jan foto
grafeerde 's-avonds een uiltje, het roestje, zat 
in de kamer en snoepte van het zoete sinaasappelsap. 
Schadelijk voor ~eraniums. Prachtig getekend. 
Ruzie om huis. 5 manmerels moeten letterliJk uit
vechten wie de "gelukkige" zal zijn -vechten en 
zingen- de een al harder dan de ander tot ze el
kaar in de veren vliegen. De sterkste wint. 
In· Welsurn bij de Kolk van Hassink de eerste boeren
zwaluw gezien. Erg vroeg. Bij Matanze zaten boom
piepers.- 't Water zakt erg langzaam. üele kwikstaart 
in Wilp. 
Op de Hoenwaard allerlei ruiters gezien en kemphanen; 
éen klauwier (grauwe)- er waren al snippen, van alle 
weidevogels is ··t gros hier- regelmatig trek van 
klein goed. 
Een kleine bonte specht in Empe, vlak bij de grond. 
Kwart over zes werd ik wakker -lijster-merel-groen
vink-koolmees-winterkoning zongen uit volle borst; 
zo nu en dan 't geroep van de turkse tortel-klinkt 
soms wat droefgeestig. + ll.oo In de berken achter 
in de tuin zat een tjiftjaf.-citroenvlinder,kool
witje en een dikke vette aardhommelmoer. 
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ken. 

Naar Brummen geweest -·zwaluwen ,(-boeren). 
Zou de holwortel al bloeien? 
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De IJssel begint te zakken. Overal zieje ontzettend 
veel weidevogels. In de Hoenwaard massa's kemphanen. 
De tjiftjaf zingt volop. 
~ikker gezien. Scherpe oostenwind. 
De ooievaar is terug; boven de Belt 2 buizerds, 
behangersbij en osmia rufa op ·bloeiende heide 
(erica), een moer van de steenhommel. Vooral de aan
wezigheid van die kleine solitaire bijen viel op. 
De populieren zitten nu volop in de katjes- dat 
valt niet op omdat de bomen zo hoog zijn. De kleur 
is meestal paarsrood, soms uitlopend tot karmijn
rood. Bruine kiekendief bij Nijenbeek. 
In de Hoenwaard waren ontzettend veel slobeenden 
(tientallen paren).Het valt me op dat er zo veel kap
meeuwen zijn; kramsvogels heb ik ook nog gezien. ,En 
verschillende zwermen spreeuwen. Leeuwerikken waren 
er genoeg, evenals· kwikstaartjes. 
Van diverse mensen gehoord dat er overal staartmeesjes 
gesignaleerd worden. Vond tussen de middag in een heg 
een nest van de heggemus met 5 eitjes. 
Voor het eerst een paartje torenvalken gezien die 
in een eik zaten te kroelen, een allergrappigst 
gezicht. lVIaar er zijn veel en veel te veel ekster-
nesten. Voorzichtig, jagersl , 
ve weidegeelster bloeiend gevonden- vroegeling is 
ook al volop in lentetooi en wat een feestelijk ge
zicht die enorme plakken speenkruid, sterren stralen 
overal. · 
Er zijn nu ook snippen en patrijzen te zien en 
overal hoor je de leeuwerik. 
In 't Kloosterbosch de kleine bonte specht gezien, 
grappig vogeltje en de boomkruiper; de boomklever 
heb ik alleen nog maar gehoord. 
De tjiftjaf zingt volop. ~anneer zal de eerste 
fitis gemeld wordenY 
De eerste bloeiende paardebloem gevonden. Straks 
zien de weiden weer oranjé-geel, prachtige plant. 

.5 1...0 I!IE.IHitl 

----~ 
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12/4 

16/4 

17/4 

21/4 
mooi 

22/4 
mooi 

Overal zie je koppeltjes kuifeenden. In de 
Hoenwaard waren ontzettend veel kemphanen en 
slobeenden. Uok zag ik 2 x bergeenden. 

Zie nu elke dag uilen, hoofdzaak steenuiltjes. 
Weer zwaluwen. Smerig koud weer. Fitis gehoord, 
kneu gezien bij Empe. 6' 
Kneutje zat te zingen; volop tjiftjafs en in 
Wapenveld is de ooievaar aan het leggen. Ze is 
14/4 teruggekomen. 
Nog steeds vliegen de kramsvogels. 
Aardhommel, moshommel, steenhommel, tuinhommel 
zijn nu volop aanwezig. 's-Nachts vorst. 

Bij de Nijenbeek kiekendief.Nog steeds trekken 
de eenden, zag ook kemphanen. Buizerd boven 
Horsthoek. 
Boven zuidelijk Oene een roofvogel gezien die 
door kieviten en kraaien geattaqueerd werd. 
Geen buizerd - soms een wouwY Goed opletten. 
Heerlijke dag. Tuin is klaar voor 't zomer
festijn, veel te zien en te beleven, vooral 
hommels, proberen in de bijenkasten te kruipen. 
Het zomerklokje bloeit. Waar vind je dat nog 
in het wild. 
Langs de dijk geelster gezien-weidegeelster. 
Dat komt weer wat meer voor. 't Hartgespan 
in de tuin doet het. Erg oppassen. Vanmorgen om 
zes uur zongen de vogels in de straat uit volle 
borst, ook de turkse tortels, en de tjiftjaf 
fluit de hele dag. 
De paardebloemen beginnen te bloeien, volgende 
week zijn de weilanden weer prachtig! Een paar
debloem is een 2-jarige plant. De beste methode 
om ze weg te krijgen is de uitgebloeide bloemen 
afmaaien. Dan verdwijnen ze vanzelf. Maar met 
madelief is een grasveld pas goed, echt is het 
als er ook paardebloeme n staan. 

Zont.R~ LC:>\~J E. 
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25/4 
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Met de auto van Twello naarEpe, langs de 
Wetering en zuidelijk van Oene om;ca. 12 km. 
Totaal 15 boerenzwaluwen geteld. In de tuin 
is de tjiftjaf aan 't nestelen. 
Er zijn veel te veel: kraaien,eksters, vlaamse 
gaaien. En kokmeeuwen! 
Het nestje met de eitjes van de heggemus is 
leeggeroofd, half verscheurd - eksters gedaan. 
Winterkoning broedt in een chinees klokje. 
De wind draait naar 't noorden. 
Vandaag weer die ?? roofvogel gezien. Als 't 
november was zou ik zweren dat het een visarend 
was. Wel vreemd voor eind april/mei. Kan niet? 
Kan geen broedgeval zijn, want bij mijn weten 
heeft die vogel nog nooit in ons land gebroed. 
's-Avonds langs het kanaal naar Apeldoorn. 
Veel boerenzwaluwen geteld (47), 3 x paartjes 
scholeksters, kuifeenden en het visdiefjeo 
Grote tocht gemaakt, veel gezien, talloze zwa
luwen, allemaal laagvliegers, kemphanen langs 
de IJssel bij Zalk, steenuiltjes - er zijn er 
geneego 
Verder begint de wei geel te worden van de 
paardebloemen. Torenvalk op nest, de ·boomkle
ver zong, specht-groeneen kleine bonte, boom
pieper, "ergens" een beekprik of lamprei ge
vangen, 't beest voor het eerst even goed be
keken, daarna weer laten zwemmen -wonderlijke 
dieren- en een vreemd gevormde bek. Daar heeft 
in. '.'Tussen de heuvels en de rivier" een artikel
tje over gestaan. J-ammer dat je dat niet bewaard 
hebt. lk was blij met z9'n von.dst. .. 
In Voorst vechten 4 ooievaars(.beter ruzieen) om 
én nest. Gelezen in "Vogelbescherming" dat 

in Beieren jagers weer stootvogels mogen af
schieten- ter bescherming van o.a. korhoen en 
auerhaan, jammer, politiek slecht te verkopen. 
In het kanaal zitten nu op verschillende plaat
sen pullen. Alleen: er zijn veel te veel woerden, 
(mannetjes eenden) • .Bij Heerde gele dovenetel 
gevonden, vast aangeplant; bij Hattem komt het 
ook voor aan dè rand van Molecaten. 
Zwaluwen zijn er nu volop. 
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l/5 
regen 

2/5 
regen 

Tocht met de auto naar Zuid Limburg, alle bomen 
bloeien prachtig. Tegen de middag begint het te 
regenen. 
's-Avonds langs een holle weg nog wat gebotani
seerd; m~skuskruid, hondsdraf, hondspeterselie 
(aethusa cynapium), nagelkruid, robertskruid, 
fluitekruid, stinkende gouwe, een nog niet ge
determineerde munt, waarschijnlijk de bosmunt. 
's-Middags onweerde het, duurde wel lt uur bij 
tussenpozen. 
's-Morgens om half zeven opgestaan, 't zinderde 
van de regen; tegen 10 uur werd het wat minder. 
Met Jan naar de Biebos, een bos op een mergel
helling met plateau ten zuid-oosten van Valken
burg. Geologisch heel interessant; historisch/ 
archeologisch ook- er zijn daar nog grotten 
en ovens. De schoorstenen zijn weg: half vol 
met mergelpuin. . 
Natuurlijk interessant om daar te botaniseren, 
ook al regent het pijpestelen en zijn de hel
lingen steil en spekglad. Ik heb mijn rubber
laarzen maar aangetrokken, kruip van boom naar 
boom, handen groen van de korstmossen op de 
stammen. Een typisch eiken/haagbeukbos. · 
Interessant als geen ander. 
De vogels zingen honderd uit, tjiftjaf, fitis, 
boomklever, tortelduiven, allerlei mezen enz. 
enz. Als ik al zwetend tegen een steile helling 
opklauter en klagend boven kom, lachten de 
spechten (groe:q.e) bij herhaling, alsof ze hun 
verbazing en "medelijden" tonen voor zo'n 
liefhebbertje. Ongelooflijko 
Gevlekte aronskelk, lelietje der dalen, daslook, 
dalkruid, eenbes (hoe bestaat het bij loom ) 
grote keverorchis bij duizenden al in knop. 



hele dag 
regen! 
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Arum macula.tum bloeit al - nog wat bosanemonen, 
ook rose, verder bosklaverzuring, bosandoorn, 
grootbloemmuur, gele dovenetel, met zilverge
vlekte en met groene bladeren, witte dovenetel, 
paarse dovenetel en de bijzonder mooie groot
bloemige gevlekte paarse dovenetel. Natuurlijk 
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de salomonszegel, muskuskruid, wilde akelei, hele 
velden met speenkruid bedekt wat niet hoger komt 
dan 2 à 3 cm. Allemaal heel bijzonder. 
In een steil wandje van een holle weg stond nog 
een morielje, erg donker weer, niet gefotografeerd. 
's-Middags n·aar het Gerendal, alwaàr zo'n mooi 
gebied, vrijwel dezelfde planten als in de Biebos. 
De adelaarsvaren begint te groeien. Ontzettend 
veel vogels. De gierzwaluw (vroeg!) braamsluipers, 
roodstaarten, tortels, fitis, tjiftjaf, fluiters, 
koekoek(en), torenvalk (stond ca. 20 min. boven 
een grasland, dus niet veel muizen), slanke 
sleutelbloemen, zomaar in een karrespoor~ Een 
prachtig gezicht met op de achtergrond bloeiende 
bomen. 
In de populieren veel maretakken, is hier helemaal 
niet zeldzaam. . 
Vreemd dat in dit gebied alle onderbermen van 
wegen met bestrijdingsmiddelen zijn behandeld. 
Ook nog gevonden: de zwarte gifbes, een ranonkel, 
actaea spicata, zwaar vergiftig, bladeren ge
lijken op die van scher~bloemen. Bloeide nog 
niet; staat ook getekend in Heimans "Uit mijn 
Krijtlandd. 
Stralende dag: tocht door ~uid Limburg, overal 
bloeien de fruitbomen. 
's-Morgens naar de Heimansgroeve in Gotessen. 
Prachtig gebied dat Geuldal met die ontsluiting 
van het carboon, ontzettend veel planten en 
vogels. 
Gevlekte en italiaanse aronskelk; hellingen 
van de holle weg wit van de grootbloemmuur. 
Allerlei kleine cruciferen in de natte gebieden. 
Aan e.en zijbeekje vinden we een prachtige ''gave" 
flora. Pinksterbloem, bittere veldkers, hele 
pakken dotters - waartussen engelwortel, gentiaan, 
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spirea, en langs de beek tientallen slanke 
sleutelbloemen en op diverse plaatsen ook 
nog goudveil. In de populieren zitten veel 
maretakken. Marjolein is daar helemaal niet 
~eldzaam, verder thijm op de drogere plaatsen. 
Dat weidecomplex ligt aan de voet van een van 
de vele heuvels; zo te zien fungeert de puin
kegel aan de voet als een drainlaag waardoor 
al het overtollige water uit de "berg" uit
treedt. Kleine stroompjes in het gebied be
wijzen dat. Het water is kristalhelder. 
De oranjetipvlinder zie ik daar; was jaren 
geleden dat ze hier voor kwam. Veel hommels; 
nog geen bijen gezien. We wandelen in de buurt 
rond, genieten van de prachtige holle wegen met 
de zo rijke bermflora. 
Dan wandelen de dames langs de Geul Belgie in 
en ik ga in Plombière in een oude groeve op 
zoek naar de fijne ooievaarsbek, geranium 
co+ombinum(L) die daar volgens Prof. Zonder
wijk talrijk voorkomt. De naam Plombière 
duidt er op dat dit iets met "lood" te maken 
heeft (Plombe = lood, frans). 
Een oud mannetje vertelt dat de thans verlaten 
groeve vroeger geexploiteerd werd en er lood 
en zink gewonnen werd. De sintelhopen die er 
nog liggen zijn de laatste resten. De leiding 
van die mijnbouw was in handen van spanjaarden. 
Zij hadden in eigen land ervaring opgedaan -
er werkten wel 2000 mensen; natuurlijk onder 
erbarmelijke omstandigheden. De ertsen werden 
diep ondergronds gewonneno Na 't uitsmelten werd 
de slak op hopen gestort. Die liggen er nog. 
Dat wil zeggen, zo lang het duurt, want de 
slakken worden nu gebruikt voor wegverhardingo 

\) 



Trailer na trailer wordt geladen. 
Waar de rotswanden steil staan, kun je in het 
gesteente prachtige kleurschakeringen treffen, 
van wit over grijs en blauw naar oranje rood
bruin. 
In spleten en scheuren zitten allerlei interes
sante planten, veel robertskruid \geranium 
robertianum, varieteit purpureum). 
Maar het allerinteressantst len dat bewijst de 
aanwezigheid van zink) is het massaal voorkomen 
van het zinkviooltje, in plakken van soms lm2. 
De grote gele bloemen stralen, 't was de eerste 
keer dat ik dat viooltje vond. Prachtig! 
Look zonder look kwam in massa voor: druk be
zocht door de oranjetipvlinder. Die komt dus . 
in dat gebied veel voor. 
Voor de rots is het sliknat'(rubberlaarzen zijn 
beslist nodig), veel weegbree -smalle -. In de 
drogere gedeelten staan nogal wat vlinderbloemen 
die ik, omdat ze nog niet bloeien, niet kan 
determineren. En overal het zinkviooltje. 

Zl ~I(VIOOL...IJ E. 
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EtN ZE:LDZAMt ONTMoeTtN~ 
De das: twee maal werd een das door een hond doodge
l)eten en twee maal i:l!erd een das het slachtqff(.:ü• van 
het autoverkeer. 

Bovenstaande hebben we in de vorige ~atuurklanken 
kunnen lezen. Het ene moment realiseer je je nauwe
lijks dat dit fraaie dier ook bij ons op de Veluwe 
nog voorkomt en het volgende moment word je met zo'n 
waarneming geconfronteerd. 

'Nat weten we eigenlijk van de das; twee jaar geleden 
was ik tijdens mijn vacantie in Engeland zo gelukkig 
iets meer van dit dier te kunnen leren. Zo'n 5 dagen 
lang heb ik samen met een vriend en twee bekende 
"dassenkenners" rond kunnen dwalen. Vele tientallen 
burchten hebben we kunnen bezoeken en we hebben vele 
dassen in volle vrijheid kunnen observereno 

De das (Meles meles) behoort tot de marterachtigen 
(fam. Mustelidae) en tot de orde der roofdieren 
(carnivora). Zijn lengte varieert van 75-93 cm bij 
een schouderhoogte van zo'n 30 cm en een gewi'cht van 
14-18 kg. 

De das is eigenlijk met geen ander dier te verwarren, 
vooral zijn wit met zwart gestreepte kop is kenmer
kend. Het is eigenlijk zijn verborgen levenswijze die 
hem onbekend maakt en helaas, onbekend maakt onbemind. 
Jarenlang werd hij bejaagd, uitgegraven en gevangen 
met striklcen. V/aarom? Voor de ;'sport", om de das te 
laten vechten met honden, vvaarbij de das het onderspit 
wel moest delven, Oiildat v-:~ela1 zijn onderkaak v6ór 
het gevecht werd gebroken,. omdat de das schadelijk 
zou zijn ';oor de jacht of voor de lm1c1bouw of kippen
fokkerij. 

Gelukkig wet,::m we nu veel meer over hem en is IllJ nu 
ook "beschermd", tenminste, Nat het::t "beschermd"; 
clandestien worden ze nog veel gestroopt, want een 
geprepareerd exemplaär brengt helaas veel geld op. 
Schadelijk is hij niclt, hlj zou zelfs nutti~ genoemd 
kunnen Norden als ·Ne b.v. denk2n aan de vele keverlarven 
die hij eet. Verder bestaat zljn voedsel o.a. nog uit 
regenwormen, mollen en soGs een konj_jn. Hij leeft 
overdag in de z.g. dassenburc.ht wel~ce zeer eenvoudig 
kan zijn en dan bestaat uit één pijp lllet aan het eind 
(3én kamer. Deze ka;: ech~er vele rseneraties r:s:::;bru:Lkt 
worden en soms eeuwen oucl zijn; soHis zj_jn er dan tien
tallen JÜJJ)en en is hcll, or:der(-:;~cO!!.ds eeu COElpleet bouw
werk met vele krun8rs en diverse verdiepingen. 

In tegenstellinG tot b.v. vossen zij~ dassen erg nette 
di,;ren. De k<:J.ner in cie burcht -wordt voorzien van een 
laéLg droog pLmtc.,.arclig materiaal dat regelmatig wordt 
verwisseld door nieuvv en .schoon materiaal. Met de 
voorpoten wordt een hoeveelheid bij elkaar geveegd en 
dit worà_t met de pote't tussen kin en borst geklemd, 



waarna hij achtenHaCLrts in de burcht verdwijnt. 
De volgende dag kun je dan voor de burcht een duide
lijk sleepspoor zien van plantenmateriaal. 
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De das plaatst ook nooit zijn uitwerpselen zomaar in 
of dicht bij de burcht, maar altijd op een a.g. mest
plaats welke op enige afstand van de burcht is gele
gen. Hiervoor graaft hij een kuiltje, maar hij gooit 
dit meestal niet dicht, zoals b.vo een kat. 

Duidelijke sporen bij de burcht zijn b.v. ook de z.g. 
krabbomen,met de voorpoten worden in het schors van 
bomen of struiken door de nagels diepe groeven getrok
kan waarddor er soms hele flarden aan de boom hangen. 
Ook zien we soms kale plekken rondom bomen of stronken. 
:Deze z.g. speelplaatsen ontstaan doordat de jonge 
dassen veelal op dezelfde plek nabij de, burcht spelen 
en deze uitslijten. 
De burcht zelf is veelal gelegen in een bosrand nabij 
weilanden en ligt bij ~oorkeur op een helling (in 
l'J oordeli ,jke streken veelal een Zuidhelling). i! e kunnen 
echter ook burchten aantreffen op de meest uiteenlopen
de plaatsen, midden in een weiland of bouwland, holle 
kanten van wegen, kliffen (Enseland). in een ope:q schuur 
(Engeland) ,in een zandgroeve en zelfs tot in het 
mergelge~teente toe (Z.Limburg). 

Typis?h is da.t de ?IE;_;C 'Jing vun een nuurcht vcel~l ~s 
voorz1en vail een e_1_,;el~ z. b. da.J.'~c,a lora; Oirder Hl'v'l.Oed 
v.:r'l cle Ul t·i;erpselen .'iOr(·:~ de bor)_em Lu ·.J~; lou_.J der 
tijden vri,j ri,F:: &a.:.~ stik~" tof, beqaalde pl:.mten zouls 
brandnetel (Urtica dioico..), bramen (Bubus spc:.:c.) en 
vlier C·.lambucus ni,~ra) L::edijen hier [;Or3d op. 
Veelal heeLt e,~n das nieci.e-b'ewoners in zijn burcht. De 
vos (Vulpes vulJes) ~Q t re~~lmatig in.de burcht voor, 
de dos T;-olereert :~er:J. veelal ·:.Jel, iw:_-n· .-:oOJJS wijkt hij 
zelf uit ilEJ.al' . .:;eé'~ élt,_ciere burclü of v;.;rjUB!~t i2.:i.j de vos 
die ,3il.;::mlijk niet in h'::;t zindeJ.ij~~e l üsh-u_deri van de 
das thuis hoorto 
Zelt' zat:-: ilc di verse l!JEÜe:: Konijnen uit c;,:_:_n ourcht ko-
men, terwijl soThs even l~ter de das zelf verscheen. 
Ook van ·uruine rat, bosmuis en bunzint: is IJ::dccnd uat 
ze. SOL!S 8nit;e tijd iJl è.e ourcht cloorbren,;en, t~rwl;jl 
men ool·: VJ(;l een;c::J é~en b-J01llliJarter uit eer: b~J_rch.t heeft 

Vervolg op pag. 78 
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IMI~IMI~ ~!NI 
[t1) ~~lNl~'ïFD $lMl~ 

Al in onze kinderjaren maakten we kennis met het begrip 
magnetisme. Voor enkele kwartjes kon je een eenvoudig 
kompas kopen en zagen we hoe onder invloed van on
zichtbare krachten de naald van het kompas; na veel 
geschommel en getril tenslotte tot stilstand kwam in 
de richting noord-zuid. De blauwe zijde van de naald 
wees naar het zuiden, zo werd ons verteld en de oorzaak 
van dit gebeuren moest worden toegeschreven aan het 
aardmagnetisme, wat dat dan ook maar mocht zijn. We 
konden toen niet vermoeden, dat het magnetisme wel eens 
als mede-oorzaak beschouwd zou worden van het ontstaan 
van de mens uit eenvoudiger, aapachtige voorouders. 
Dat is tenminste de theorie van de Rus .ll/latsjoesjin, 
waarover we iets willen vertellen. 

De magneet 

Zo luidde de titel van een verhandeling 
Gilbert, hofarts van koningin Elizabeth 

die William 
I in 1600 na 

17 jaar studie publiceer
de. Bij zeevaarders in 
het westen was het kom
pas omstreeks 1000 al _ 
bekend, maar de werking 
ervan begreep men niet. 
Aangenomen werd, dat 
het sterrebeeld de 
Grote ~eer of misschien 
de Poolster de bron was 
waaruit de kracht die op 
de magneetnaald werd 
uitgeoefend, ontsprong. 
Gilbert toonde aan, dat 
de aarde zelf een grote 
magneet is, die de 
stand van de kompasnaald 
bepaalt. 

_r·l'll 

Dr lwrlro.l:(<'ll Corilla: 'Dc·zc man maakt aanspraak op mijn stam
boom; hij zc·gt dat hij ·rc·n nakonll'lin.l( \'<trl mij is.' 
f\lr. llrrgh: 'No11 Mr. I>arwin, hnc kon U lwnc zc'>lwkdigcn.' 



Er ZlJn nu ook aannemelijke hypothesen ontwikkeld over 
de wijze waarop het aardmagnetisme ontstaat. 

· Convectiestromen in de metallisch-vloeibare buiten
kern van de aarde zouden electrische stromen in de 
aardkern opwekken. En electrische stromen zijn altijd 
omgeven door magnetische velden, zoals dat vroeger 
op de natuurkundelessen gedemonstreerd werd. Door de 
draairng vah de aarde om haar as ontstaat een denkbeel
dige ~taafmagneet ook wel dipool genoemd, met een 
noord- en een zuidpoolo bij een dipoolveld, veroor
zaakt door conve.ctiestromen -hetgeen bij de aarde het 
geval is - kan vrij gemakkelijk een verwisseling van 
de noord- en zuidpool een z.g. ompoling plaats vinden. 
Dit moet in de lange geschiedenis der aarde enkele~ 
malen zijn voorgekomen. Uit .onderzoekingen van het 
magnetism~ in ijzeroxyden~ kon n.l. het heersende mag
neetveld tijdens de vorming van het mineraal -honderd
duizenden. tot miljoenen jaren geleden- worden afge
ileid. Daarbij is gebleken 7 dat ompoling in de afgelo-. 
pen 3 miljoen jaar, 4 maal is voorgekomen. Ook op de 
zon vindt ompoling plaats, ~chter veel frequenter, 
n • .l. om de 11 jaar. 

Mutaties 
Het magnetische veld rond de aarde is voor ons van 

groot belang, want het beschermt 
ons tegen kosmische straling, een 
voortdurende stroom van kernen van 
waterstofatomen, die electrisch ge
laden zijn. Die electrisch geladen 
deeltjes kunnen schade berokkenen 
aan de z.g. DNA-moleculen, een stof 
in de celkern van levende wezens, 
die de erfelijke eigenschappen door
geeft aan het nageslacht.Matsjoesjin 
redeneert nu als volgt: In de tijd 
die voorafgaat aan de ompoling van 
het aardmagneetveld, neemt het 
stralingsniveau op aarde sterk toe. 

Hoe hoger een levend wezen is georganiseerd, des te 
_gevoeliger is het voor die straling. Het DNA kan door 
de straling zo gewijzigd worden, dat een nieuwe genera
tie andere eigenschappen vertoont, dap de voorgaande. 
Deze eigenschappen kunnen dan ook aan volgende genera
ties worden doorgegeven. De mens verscheen op aarde in 
een tijd, dat er sprake was van sterkere kosmische 
straling. 
Versterking van de stralingseffect vindt vooral plaats, 
daar waar zich grote voorraden uraniumhoudende ertsen 
in de bodem bevinden, dus b.v. in Oost-Afrika. 
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Daar verscheen nu juist ook de eerste rechtoplopende 
mensachtige! Zijn hersenvolume bedroeg ca. 800 cm3, 
het dubbele van zijn aapachtige voorouders. 
De pithecanth:ropus, de rechtopgaande aapachtige, bij 
de ontdekking waarvan onze landgenoot Dubcis een 
grote rol speelde, ontstond tijdens een ompoling. 
Bij een volgende omkering van het aardmagnetisme.ver
scheen de Neanderthaler en bij de laatste ompoling 
van het aardmagnetisme verscheen de Homo Sapiens, de 
wetende mens, maar ook het zoogdier met een op ver
nietiging ingesteld brein. 
Als je hem zo bezig ziet, vraag je je af of er niet 
spoedig een nieuwe ompoling van het aardmagnetisme 
zou moeten plaats vinden. Maar wie weet, de laatste 
100 jaar is de kracht van het aardmagnetisch veld 
met 5% verminderd en voor uranium zorgen we zelf wel. 

Vervolg van pag 75 J.v. Zel1em. 

De sporen van een das zi L111 onmiskenbaar en in de buurt 
van de burcht vaak te vinden in modderpoelen, karre
sporen en dergelijke. Ze zijn vrij kort en breed en 
de afdrukken van de vijf tenen liggen vrijwel naast 
elkaar, ook d<:! lange nagels, vooral die van cJe voor
poten, zijn vaak duideli,jh: te zien. 

De zintuigen van de das zijn bijzonder goed ontwikkeld, 
voor hij de burcht verladt neemt hij er ruim de tijd 
voor om de verschillende geuren te ontleden en in zich 
op de nemen en er is ~een geluid dat hem ontgaat. 
Het zicht is minder t;oed ontwikkeld en stilstaande voor
werpen die niet afsteken tet:.;Em de achtergrond 'Horden 
nauw·elijks wai:crgenomeno Dit is ook de reden dat het 
kan gebeuren dat tijdeni het observeren een das pardoes 
op slechts een of twee L'leter afstand kan passeren 
zonder je te bemerken (mits de wind ~oed staat). 

Uit dit verh::;.al blijkt ,·vel dat He nu veel meer 11an de 
das weten dan vro\;ger, het is t;-e hopen dat vve onze 
kennLs nog kunnen uit'Jreideu en goed kunnen geuruiken, 
zodat de dassenpopuLatie zich ooit nog eens zal kunnen 
uitbreideno 
Misschien dat we dc:.n in .Liatuurklanken onder de rubri·3k 
"waarnemingen" ooit nog .::;eüs _L,3ts kunnen lezen als b.v. 
waargenomen: dö.S met jon~~·2n (get .Epe). 

Peter Pfaff. 
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VIAARGENOJ'v1EN!!! NAGEKONEN 

Frater 14/1 
9/1 

~vaterhoen 21/1 
9/2 

Zwarte Specht 19/1 

Waterhoen 19/2 

Appelvink 14/2 
Kuifduiker 17/2 

2/3 
Witgatje 22/2 

14/1 + 

Vorchterbroek voerplaats AH 
Slotgraskamp Epe tussen vinken ~.d. op winter
voer. Gemakkelijk te verwarren met gorzen en 
groenling juv., maar snavel is geel. ~. Blaak 
veel ex. tochtsloot achter Kloosterbos EKG 
beek Land v. Jonker I'vN 

Leemkuil ~~ongeren-vluchtte in oud nest-bleef 
loeren tot ik 1:reg ging. J. Smink 
nog 4 ex rond het huis. Aanvankelijk 6 ex maar 
2 ex ke1melijk (hlm c;eclrag \vees er al op) reeds 

· ome;ekomen. Oene. Jlhv Bultman 

Laarenk-.bpe 
IJssel bij ~alk 
IJssel bij Terwalde - Deventer 
jan/febr. t/m ~22/2 regelmatig L.v. 

21/1 in open water bij L.v. Jonker 
Oldebroekseheide 
250 ex Broekland - Vaassen 

Ivlw Demaret 
wvs 

Jonker 
v.WH 

AH 

AH 

Vno 

Klapekster 19/11 
Veldleeuwerik 3/12 
Koperwiek 21/1 tientallen met kramsvogels op appels in boom

gaard buitendijks - 1'/elsum EKG 
Kramsvogel 31/12 

24/12 
25/2 

heleboel - Klaverkamp Epe Rowan Koster 
+ 400 ex omgeving Vorchten AH . 

3-á 4 ex rond huis op appels, daarna 
(dooi) verdwenen 

Kievit 

Patrijs 
Sijsje 

14/2 3 ex omg. Vorchten 
25/2 1 ex L. v. Jonker · 
28/2 5 ex ri o over Epe zuid 
28/2 enk. ex Blekersweg V/issel. 
2/3 3 ex de Poel Vaassen 
1/3 ook meldingen uit Drenthe en 

20/1 5 ex langs IJssel 

PvN 
AH 
FvN 
vWH. 

L. IYiuller 
Nw Barn 

:b,ri esland 

S. Remroelts 
26/12 omg. Zwarte Kolk vlapenveld 
jan/febr. div. ex zeer onresclmatig op 

AH 
voertafel 

FvN Glorialaan Epe 
Boomkruiper 16/1 Geregeld in oude bomen Eromastraat 

. 6/2 + 8/2 op dennen Jagtlustweg Epe 
Epe EKG 

Mw Bijleer 
Kauw 

Buizerd 

3/2 Schietbaanweg Epe meer dan 50 ex EKG 

31/1 overdag dooi. 12 ex 11 buitelden" om elkaar 
heen boven L.v. Jonker FvN 

jan/febr. 3- soms 4 ex bij voerplek L.v.Jonker FvN 
Veel meldingen uit onze omgeving w.o. bijna 
wit ex. omg. Hogeland/Tongerenseweg Epe. 

B2auwe Kiekendief 9/2 Hoenwaard WvS 
Witte Kwikstaart 27/2 1 ex overv1. L. v. Jonker l!,vN 

' Rietgans 10/2 enkele honderden Hoophuizen Nunspeet AH 

.I 
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Kramsvogel jan/febr. geret;eld enk. ex op voerplaats L.v.Jonke:r: 
FvN. 

Ruigpootbuizerd 6/1 
17/1 

Veessen 
Hogel@d - Epe 

AH 
FvN 

Sperwer 

Torenvalk 

Havik 
Gr:. Zaagbek 

Veldleeuwerik 
Sperwer 

Z A N G 

Heggemus 

Vink - merel 

Grote lijster 

Koolmees 

D I V E R S E N 

18/2 boven Zw.landst~. Epe, geplaagd door 
roeken vWH 

24/2 boven Beekweide Epe Peter v.WH 
28/2 2 ex boven Haverkampsweg Epe Peter vWH 
2/3 met prooi, Korte Enkweg Epe J.Bouchette 

16/2 Roggestr. Epe in eik vWH 
28/2 op antenne Zw.lamdstr. Epe v~i 
jan/febr. veel waarnemingen, ook in de dorpen. 
28/2 Zw.landstr. Epe vWH 
11/2 28 ex Grote Wetering Vorchten AH 

6/2 Terwalde WvS 
2/3 Vossemeer ± 20 ex. FvN. 

28/2 ± 15 ex overvl. ri o over Epe zuid vWH 
febr. rond huis 3 merels geslagen-Schavers 

mw v. Kempen 

9/2 zingt volop - lichte dooi ~ Glorialaan Epe 
Fv.N 

21/1 "sub-song rond huis - Zw.landstr. Epe 
ook Hege;emus laat zich horen vWH 

26/2 + 27/2 nog niet op volle sterkte -
Oude Wis:selseweg l!"vN 

feb~. zodra temp. wat oploopt overdag meteen 
zang. Een melding van Tjift'jaf-zang zal 
wel een verwisseling zijn met de koolmees~ 
zang: tsiega-tsiega. 
Ook al overal Pimpelzang. 

Blam,Te kiekendief 25/1 aan 't bakkeleiën met een Velduil, 
Go~oiseweg Flevopolder li'vN 

Door .Adri Hottinga waargenomen op tocht door Flevoland op 10/2: 
55 bunze~d, 3 sperwers, 15 ~orenvalken, 
20 blauwe kiekendieven, 10 Ruigpootbuizerden 
o.a. 

VAN DE VOEDERTAJ!':bLS: mvv Rutgers Wapenveld, s. Remmel ts Epe, 
mw Demaret Epe, mw v. Hempt Epe: 
Keep, heegemus, merel, grote lijster, koolmees, 
pimpelmees, zwarte mees, glanskopmees, keep, 
vink, roodborst, koper,,viek, houtduif, 
Turkse tortel, roek, kauw, winterkoning, 
goudvink, kramsvogel, bonte specht, staartmees. 

Vooral "melders" die buiten of aan de randen van de dorpen wonen, 
melden, dat na half jan. het aantal vosels rond huis drastisch 
terug loopt. Ook voedertafels worden slecht of niet meer bezocht. 
Kennelijk trelcken vogels meer de dorpen in" Op 4 maart nog 
kepen, groenline;en, vinL:en, mezen enz. op voertafel in Centrum 
van dorlJ Epe. :b,vN 

EKG = E. Koopmans-.;-rornm~ 
VfvS = ·.v. van Soest J?vH 

VWH - W. van ~vaveren Hoger:torst 
= F. van ~oorden AH = Ao Hottinga 


