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Jaargang 1979 mei 

Wanneer dit mei-nummer van Natuurklanken de deur uit is, 
heeft de redaktie een poosje rust. Het seizoen 1978/1979 
is dan afgesloten. We gaan nu eerst met vakantie. Mochten 
we iets zien, beleven of ontdekken, dat het vermelden 
waard is, dan zullen wij daar zeker notities van maken om 
er t.z.to in ~atuurklanken verslag van te doen. Dat doet 
U toch ook? 
De rubriek Stuurpraat is overgenomen door ons nieuwe 
bestuurslid Peter Pfaff. Namens de redaktie aan 
Bauke Terpstra een "hartelijk dank" voor de tijd en de 
moeite die hij de afgelopen jaren in deze rubriek gestoken 
heeft. 
Vanaf september a.s. zal Natuurklanken ook gebruikt worden 
om de excursies en lezingen aan te kondigen. Met uitzonde
ring van bijzondere gevallen, zullen de leden geen aparte 
konvokaties meer ontvangen. Dit besluit is genomen, omdat 
het apart produceren en distribueren van konvokaties te 
veel geld en energie van de vereniging en haar bestuursle
den vergt. 
Tot slot nog een paar regels uit een zeer lang gedicht dat 
we mochten ontvangen van R.Kluin uit Terwolde: 

Nieuwe omslag 

Gaat U straks weer fijn naar bui ten·t 
't ~ij te voet of op de fiets -
Zie het vogelleven om U, 

Uw winterhulp was niet voor niets. 

De redactie. 

Onze oproep in de beide vorige nummers om een nieuwe omslag 
te ontwerpen heeft wel succes gehad! Er kwamen maar liefst zes 
ontwerpen binnenen ze waren eigenlijk allemaal echt mooi. 

Je zou de neiging krijgen om Natuurklanken in de toekomst iedere 
keer met een andere omslag te versieren. 
Op de bijeenkomst van 26 april heb~en de aanwezige leden ge
kozen voor een beeldschoon ontwerp dat was ingediend onder het 
pseudoniem J.c. van 't Anker. Wil deze kunstenaar zioh even bij 
ëe redactie bekend maken? Dat kan bijG.L.Overman, Pelzerpark 31 
Epe. Telo 05780-13783. 
Ook de andere inzenders worden verzocht hun identiteit prijs 
te geven. D~n kunnen zij hun ontwerp als zij dat willen terug 
krijgen. ' 
Het volgende nummer zal voor het eerst met de nieuwe omslag ver
schijnen. 
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\IJNTERVOE.DE.R\N Cr·. 
IJ Hé-T 'w'é.L ZO Zit/VOL ? 

Door velen, zowel wetenschappelijke onderzoekers als amateur
ornithologen is de vogelvoedering van de afgelopen winter
maanden aan de kaak gesteld. In onderstaan artikeltje wil ik 
een kritische kanttekening plaatsen bij de noodzaak van 
vogelvoederingen. 
Welk effect heeft nu eigenlijk een strenge winter op de vogel
stand en is het wel zo noodzakelijk dat de mens ingrijpt en de 
"hongerige.; vogels bijvoert'? Door de eeuwen heen hebben ver
schillende soorten vogels zich immers aangepast aan barre om
standigheden. Bijvoedering is dus een onnatuurlijke maatregel 
die de soort verslapt en de kans op aanpassing doet verminderen, 
omdat wel veelal -al onze goede bedoelingen ten spijt- alleen 
de zwakke individuen redden. We mogen aannemen, zonder ons ge
weten geweld aan te doen, dat op mondiaal niveau vogelvoedering 
voor diverse soorten die hier in de winter voorkomen, weinig 
zin heeft. 
Zoals er bij bomen beurtjaren ZlJn, constateren we bij de 
vogelstand ook wisselingen. Een sprekend voorbeeld zien we 
bij de uilen en valkeno In muizenrijke jaren zijn er veel toren
valken en de uilenstand is hoog. Daarentegen zien we in muizen-

arme jaren hun aantal verminderen. 
Dergelijke vogels, die aan de top van 
een voedselketen staan, kunnen bloot 

_ r~ staan aan enorme schommelingen, wat een 
; "' normaal en natuurlijk verschijnsel iso 

Maar tegenover slechte jaren staan, 
vooral in ons land met een zeeklimaat, 
veel goede jaren. Denk maar eens aan de 
zachte winters die we de afgelopen jaren 
kenden a 

Tijdens deze zachte winters zijn er veel 
~ vogels in leven gebleven die normaliter 

1 ,..__,..,=<...loo------· biJ' een aanbod van weinig voer zouden "~·-- " 

sterven. Wat we eigenlijk doen met bij-
:,~. .. ~- I voeren, is het creeëren van zachte win-... ~~ 

.Jt_fl ",- .:.~. ters voor onze vogels, wat door genoemde 
redenen volstrekt verwerpelijk iso 

Weliswaar zullen op regionaal niveau vogelpopulaties van 
enkele standvogelsoorten bij niet voederen dalen, maar op den 
duur toch weer aangevuld worden uit andere delen van het ver
spreidingsgebied. Dit speelt heel sterk bij onze mezen. In bos
rijke streken zijn ze stamgast op Uw voertafel en kunnen zelfs 
in hoge aantallen voorkomen. Maar bij niet voederen zullen er 
slechts tijdelijk minder mezen voorkomen: een mezenpopulatie 
herstelt zich veelal na enkele jareno 
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Enkele voorbeelden uit de praktijko 

Een soort,die in onze regio langs de IJssel veel voorkomt, is 
de kokmeeuwe Toen de vogelvoederingen een aanvang namen, zagen 
we weinig kokmeeuwen op het binnendijkse land. Maar na een 
week van voedering namen de aantallen geleidelijk toe, tot 
honderden exemplaren per voerplek. Het tegengestelde werd 
hier door vogelvoedering bereikt.Soorten die gedurende strenge 
winters juist rust nodig hebben (verplaatsing kost energie) 
werden verjaagd door de kokmeeuwen (blauwe reigers). In het 
verleden is al herhaaldelijk gebleken, dat door voederingen 
(ook het afval op vuilnishopen is hier debet aan) de popula
ties van soorten die in het voetspoor van de mens leven, zoals 
kraai, ekster en kokmeeuw, tot ongewenste aantallen heeft 
gelei do 
Bij de U bekende voerplek bij het Gemaal Pauwel Bakhuis te 
Wapenveld, stierven waterhoentjes en meerkoeten; 
de tamme eenden profiteerden hoofdzakelijk van 
het gestrooide voer. De gestorven waterhoentjes 
werden verorberd door nog levende exemplaren, 
een natuurlijke zaak dacht ik. 
Ee~n kerkuil pakt een spitsmuis en een buizerd 
vangt een mol en verscheurt een doodgereden 
haas, maar waarom dan niet de sterke waterhoen 
de zwakke waterhoen. 
We zijn dan snel geneigd om door een latent 
schuldgevoel de handen ineen te slaan en van 
alles te regelen om toch maar van dat knagende 
schuldgevoel af te komen. 
Wie overigens de vorige Natuurklanken goed gelezen heeft en 
tevens mijn lijstjes van enkele voerplekken geanalyseerd 
heeft, komt al gauw tot de conclusie, dat het merendeel van 
de waargenomen soorten helemaal geen voedering nodig had~ 
Milieukritische soorten met een specialistisch voedselgedrag 
en tevens een enorme schuwheid,die ook bij barre omstandig
heden niet gauw verdwijnt, zagen we niet op de voerplekken. 
Waagde zich toch een ransuil op de voerplek (vrb. Vorchten) 
dan kon deze met moeite het vege lijf redden door de aan-
val van horden kraaien en eksters. 
Als laatste punt voor deze discussie wil ik nog aanvoeren 
dat veel KNNV-leden niet zo positief denken over de plezier
jachto Maar wat gebeurt er in den lande en ook in onze regioo 
Jagend Nederland houdt kunstmatig, door hoge voedergiften, 
een aantal bejaagbare soorten op jachtsterkte. De afgelopen 
winter werden in de polders door de Rijksdienst voor lJssel
meerpolders grote hoeveelheden graan gestrooid voor de vogels. 
Alleen terwille van een gunstige publieke opinie werden 
voerplekken aangelegd, waar dan alleen maar jachtvogels zoals 
wilde eenden van profiteerdeno Als er dan lovende artikelen 
in de dagbladen verschijnen, vind ik dat een hypocriete 
aangelegenhei do 
Normaliter is men tegen het voeren van jachtvogels, maar 
wanneer het koud wordt is alles geoorloofd en onder de dek
mantel van "het dier in nood" worden dergelijke praktijken 
goedgepraato 
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Gaven de gevonden dode vogels nu werkelijk zoveel reden. tot 
paniek! Dat zou ik graag gestaafd zien door aantallen. Geef 
dus Uw gevonden dode vogels even door aan Uw vogelcorrespon
dent Frans van Noorden en wij zullen een overzicht samen
stellen voor Natuurklanken. Hieruit zal dan blijken of de 
voederacties wel zo noodzakelijk waren. 
Denk nu niet dat ik een aversie heb tegen wintervoederingen, 
alleen het strooien van voer zoals in onze regio plaats vond 
moet niet overgewaardeerd wordeno 
Selectieve voedering, met name aan milieukritische soorten 
is een zinvolle zaak, maar wie is daartoe in staat zonder 
de cultuurvolgers te ontlopen~ 

Uit "Argus" dec. 1978 

Adrie Hottinga 
Vorchteno 

VOGELBESCHERMING 

VERWERPT PLEZIERJACHT 
Op de algemene ledenvergadering van 3 juni 1978 werd onderstaande formulering van het 
verenigingsstandpunt van 'Vogelbescherming' ten aanzien van de jacht op vogels bekend 
gemaakt: 

Jacht op vogels is slechts toegestaan als beheersjacht, waaronder wij verstaan het doden 
van vogels teneinde daarmee schade, met name aan de gewassen en aan wilde planten en 
dieren, te voorkomen. Dit doden mag slechts worden toegestaan wanneer alle andere mid
delen om schade te bestrijden of te voorkomen (o.a. verjagen) falen en dan nog alleen. 
wanneer de bestrijding van de schade door de beheersjacht werkeli.ik effectief is. 

WAT IS BEHEERSJACHT PRECIES? 
Ondanks het feit dat 'Vogelbescherming' 
een nauwelijks mis te verstaan standpunt 
inzake de jacht heeft ingenomen hebben 
sommige van haar leiders het er maar moei
lijk mee. Met name de vraag wat beheers
jacht is vormt een nieuw probleem. Luister 
naar G. L. Ouweneel, redacteur van De 
Lepelaar en brandnieuwe vertegenwoor
diger van 'Vogelbescherming' in het illuste
re gezelschap van de Nederlandse sectie van 
de Internationale Vogelbescherming: 'Wij 
komen dan bij een punt waarover, na de 
enquête (bedoeld wordt de enquête onder 
de leden), ook binnen het bestuur van onze 
vereniging het laatste woord nog niet zal 
zijn gesproken: waar houdt de beheersjacht 
op en begint de plezierjacht, en andersom. 
Een hutjager bij een gewas waar mogelijke 
ganzenschade te duchten valt, is te plaatsen 

in de categorie beheersjacht. Maar zodra 
deze jager een lokker bij zijn hut zet om de 
ganzen naar zijn standplaats, en dus naar 
het gewas te lokken, beginnen de activitei
ten al veel op plezierjacht te lijken' (De Le
pelaar 60:20-22). 
Jacht vanuit een schuilhut is dus beheers
jacht. Dat is een wonderlijke vorm van logi
ca. De bedoeling van de beheersjacht is het 
voorkomen van schade. Als een _jager een 
schuilhut nodig heeft om ganzen te schie
ten betekent dat dat de ganzen hem zullen 
mijden als hij dat niet doet, en dus ook het 
gewas dat hij pretendeert te beschermen. In 
dat geval kan hij volst;~an om, zonder ge
weer, langs het gewas heen en weer te 
lopen. Het gaat bij beheersjacht om de be
scherming van het gewas en niet om het 
schieten. Of niet soms'/ 
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'WlNTERVOE.DE..l<INc; VOG-E.LS . 
SENTI~~NTEEL OF RATIONEEL? 

In de winter van 1955/1956 werd het "Nationaal Comité 
Wintervoedering van Vogels 11 opgericht door een zestal 
organisaties op het gebied van dieren- en natuurbescher
ming. Aanleiding vormden de koude winters 1954/1955 en 
1955/1956, waarbij veel vogelsoorten in nood kwamen te ver
keren. Sindsdien zijn op tal van plaatsen comité's gevormd, 
die bij strenge winters .. de voedering van vogels ter hand 
nemen. Een landelijk coordinatiecentrum verzorgt de inzame
ling van gelden en voedsel en geeft adviezen over de wijze 
waarop, wanneer en waar gevoederd moet worden; hoe men 
koude-slachtoffers onder de vogels moet behandelen enz. 
In de strenge winter van 1962/1963 en nu in de winter 
1978/1979 zijn velen, zowel verenigd in plaatselijke of 
regionale organisaties, alswel individueel, gedurende de 
maanden januari en februari in touw geweest om de nood onder 
de vogels te lenigen.Maar juist wanneer het ''alle hens aan 
dek" geldt, staan er weer "deskundigen" op die komen vertel
len, dat het allemaal niet nodig is, dat vogelsterfte door 
strenge winters geen effect heeft op de vogelstand, dat we 
vogels belemmeren naar voedselgebieden in het zuiden te 
trekken, dat het een emotionele reactie is, enz. 
We hopen dan maar dat het niet een voorbeeld is van de vin
dingrijkheid van mensen in het bedenken van argumenten om 
zich aan het - in de barre weersomstandigheden / / p / 

niet al tijd aangename - werk te onttrekken. rfi'·'·f. C; 1 & , ); IJ 

Nu het werk gedaan is, is het goed nog weer U /' ~ l~ ... r--.... 
even terug te blikken op die barre winter .r'" ,_/~I ~ 1 

van 1979 en in te gaan op de hiervoor ver- )-:;, ~ ~,.. 
melde opmerkingen. r 1;, ~ , : ~ 1.,.._~ 
Vroeger en nu. (} ~ c, ... __ ~/ 
Een veel gehoorde opmerking is, dat de ~ 1~ ~ 
vogels in vroeger tijden, toen de mensen - ( 'Cl ' -.-~"'"'---
nog niet dachten aan wintervoedering van ~ 
voge~s, toch ook de winter doorkwamen. v 6 
Vergeten wordt dat er vroeger veel grotere o 
gebieden als voedselbron ter besc.b.l.kking .....-!-

7 
,--. 

stonden. Zaaddragende a.kker,on)kruiden werden niet massaal 
bestreden en staken boven de sneeuw bereikbaar voor vogels, 
uit. Vermolmde boomstammen met insectenlarven~ en poppen 
werden niet rigoureus uit de bossen verwijderd, er waren 
nog mesthopen bij de boerderijen, op straat l~gen de 
paarden''vijgen" etc. Hu worden de distels als lastig onkruid 
uitgeroeid en moeten de putters (distelvinken!) maar zien 
aan ander voedsel te komen, de elzenbosjes als leverancier 
van zaden moeten uit het landschap verdwijnen, omdat ze te 
veel schaduw geven (en derhalve de grasopbrengst vermin-
deren) en optreden van wrang (uierontsteking bij koeien) 
zouden bevorderen, daar de vliegen die deze ontsteking ver
oorzaken, zich bij voorkeur in elzen ophouden. 
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Het oppervlak aan moerassen en rietvelden is in Neder
land onvoorstelbaar achteruitgegaan .. Wie bedenkt, dat 
Drenthe in vroeger eeuwen ontoegankelijk was door de 
uitgestrekte moerassen en rietvelden die als ''een raand 
om het zaandi' lagen, en het Drenthe van nu daarmee ver
gelijkt, beseft hoe moeilijk de roerdomp, een broedvogel 
van moerassen en rietvelden het in Nederland moet hebben. 
~elfs voor de oppervlakkige waarnemer is duidelijk, hoe 
snel de voor veel vogelsoorten noodzakelijke biotopen 
afgenomen zijn en nog verder afnemen. Uitgaande van een 
bepaalde populatie-dichtheid, zullen de aantallen per 
vogelsoort in een aantal gevallen in dezelfde mate zijn 
afgenomen. 
Uit deze enkele voorbeelden is wel duidelijk, dat bij de 
opmerking,dat strenge winters altijd wel slachtoffers on
der vogels zal hebben gevergd, en dat de soort toch in 
stand is gebleven, de gewijzigde milieuomstandigheden 
worden veronachtzaamd en dat deze redenering weinig of 
geen actuele waarde heeft. 

~ "~ Naar het Zuiden 
In de herfst en in het begin van de winter 

0 --......: is er in het algemeen voedsel genoeg in de 
• vrije natuur te vinden, zoals bessen,zaden, 

wormen, insecten en hun larven, eieren en 
poppen. Voedselverstrekking aan vogels op 
grote schaal is dan overbodig.We moeten ze 
o.a. gelegenheid geven schadelijke insecten 
te verdelgen .. 
Bij het invallen van strenge vorst zijn er 
nog heel wat vogels, die ons land ontvluch

\, ~ten en naar zuidelijker streken trekkano 
Valt de vorst laat in, of volgt deze met 

~ enige tussentijd op een vorige vorstperiode, 
dan hebben de vogels hun vetreserve geheel ----~1 of gedeeltelijk opgeteerd. Wanneer zij van 

~ de voedselbronnen dan ook nog door een 
sneeuwdek zijn afgesneden, is onmiddellijke hulp geboden. 
Dit jaar was de situatie erg ongunstig omdat er op een vorst
periode van enkele weken in de eerste helft van december 1978 
na enkele weken dooi, een vorstperiode van ruim 60 dagen 
volgde, met zware sneeuwval, ijzel, ijsregen. 
Toen trokken duizenden ganzen, strandlopertjes, scholeksters, 
plevieren etc. langs de Belgische kust naar het zuiden. 
Op de franse stranden stonden jagers gereed met hun half
automatische 5-schots geweren en knalden met hagelpatronen 
kaliber 12 de, door sneeuwjacht tot laag vliegen genoodzaakte, 
vogels bij honderden neero 
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Belgische vogelbeschermers sloegen aan de Belgisch-
Franse grens dit moorddadige tafereel met machteloze woede 
gade (Algemeen Dagblad 7 april 1979). 
Een duidelijk bewijs, dat degenen die beweerden dat we niet 
moesten proberen door voedering de tot vertrekken geneigde 
vogels, hier te houden, uiteraard onwetend, het doodvonnis 
over deze vogels uitsprakene 
Wat vroeger gold, geldt nu niet meer. Er zijn zóveel door 
de mens gefntroduceerde en gehanteerde kunstmatige, negatie
ve invloeden op de natuur, dat we daar andere kunstmatige 
positieve factoren tegenover moeten stellen. 
Wintervoedering van vogels is zo'n positieve, compenserende 
factor. 
Overigens staat het Instituut voor Oecologisch Onderzoek 
geheel achter het voederen van vogels in de winter en heeft 
het aan de hand van een wetenschappelijk onderzoek aange
toond, dat wintervoedering een positief effect kan hebben 
op de vogelstand. (De Lepelaar, nr 61, maart/april 1979). 
Opvoedkundige waarde. 

Tenslotte heeft de wintervoedering van 
vogels een grote opvoedkundige waarde. 
Bij de jeugd wordt aldus in een vroeg 
stadium begrip en verantwoordelijkheid 
voor de dierenwereld gewekt. 
Wie de vogels op de voederplank 
heeft gadegeslagen, gaat ze als ''zijn" 
of "haar" vogels beschouwen. Kinderen 
willen de namen van de vogels weten 
en "ontdekken" vogels nu ze zo dicht 
bij huis komen. 

~ Voedselinzameling via de scholen kan 
~ voor leraren en onderwijzers aanleiding 
~~ zijn een ogenblik stil te staan bij de 

betekenis van de vogelwereld voor de 
~--~~~~,?~ instandhouding van de natuur (insecten 

verdelgers), hun namen, gedrag enz. 
Door de publiciteit die via T.V., radio en pers aan de 
wintervoedering van vogels wordt gegeven, worden velen als 
het ware in contact gebracht met het wel en wee van de 
vogelwereld, een wereld die anders onbekend en "ver van hun 
bed" zou blijven. Men moet haast kennis nemen van een stuk 
practische natuurbescherming. Natuurlijk hebben we geen 
behoefte aan "natuurbeschermers" als die directeur van een 
dierenvoedselfabriek, die in ••De vuist van Duys" kwam ver
tellen hoe goed kittekat voor reigers is! 
Meer waardering hebben we voor die bedrijven, ook in Epe en 
Heerde, die graan, vlees- en visafval ter beschikking stel
den en zonder reclamedoeleinden er blijk van gaven oog te 
hebben voor een stuk natuurbescherming. 



79-86 

Samenvatting .. 

1. Ons natuurlijk milieu is in de loop der tijden, en 
vooral gedurende de laatste halv~ eeuw, op ingrijpen
de wijze zodanig door de mens beinvloed, dat een 
aantal diersoorten, waaronder diverse vogelsoorten, 
kwetsbaar is geworden voor extreme invloeden zoals 
strenge. winters. Wintervoedering kan dan een 
positief werkend effect teweeg brengen. 

2o Indien door strenge winter en/of sneeuwval in Neder
land geen of te weinig voedselbronnen bereikbaar zijn, 
trekken veel vogelsoorten (o.a. ganzen, scholeksters, 
plevieren, strandlopertjes) instinctmatig naar het 
zuiden, waar ze, zoals in 1979 is gebleken, door franse 
••jagers'' massaal worden neergeschoten. Het tijdens 
strenge winters op grote schaal inrichten van voeder
plaatsen in Nederland, is een alternatief dat daze 
vogels nog een levenskans biedto 

3o Een neveneffect is dat voedering van vogels tijdens 
(strenge) winters een belangrijke educatieve waarde 
heeft. 

CONCLUSIE 
Wintervoedering van vogels gedurende strenge winters is 
geen kwestie van sentimentaliteit, maar een noodzakel~ke 
rationele reactie op een situatie die is ontstaan door 
sterke menselijke befnvloeding van het natuurlijk milieu 
en het gedrag van de mens in dat milieu. 
P.So l. Het gironummer van het Nationaal Comité 

Wintervoedering Vogels is: 65.65.00 te 
.Amersfoort. 

2. Degenen die een volgende keer willen meewerken 
aan de wintervoedering vogels in onze regio, 
kunnen zich opgeven bij de secretariso 

J. van Zellem. 

ATLASPROJ~CT VAN HET SOVON (Waar blijven de kaarten?) 
Willen alle leden, die meewerken aan het atlasproject (o.a. 
leden van de vogelgroepl) hun kaarten maandelijks inleveren 
bijg ~. van Noorden, Glorialaan 5 in Epe? 
Ook wanneer u alleen vogels uit Uw naaste omgeving OÏ van 
een enkele wandeling genoteerd heeft, kunnen Uw gegevens 
waardevol zijn. Alle beetjes helpen en met Uw dagboek of 
i.d. er naast heeft U de kaart zo ingevuld. Heeft U moeite 
met het invullen, vraagt U gerust raad. 

Hilieu is helaas geen schone zaak 
Er wacht ons dus een zware taak 
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NOG\'1AALS: _ .. 
"~~ ~Dfrfl\ft~~~m_,~ 
Na het artikel in het maartnummer zijn no~rse 
Winterkoning-waarnemingen bij ons binnen gekomen. 
In Dagblad Trouw van 24 februari 1979 schatte Henk van Halm, 
dat toen reeds 90% de dood had gevonden. Wij hebben onze 
twijfels. 
De Winterkoning heeft deze winter in onze omgeving volop 
in de belangstelling gestaan. Dat het een populair 
vogeltje is, blijkt uit de vele reakties ook van niet
KNNV-ers. 
Naast wintermeldingen ook diverse voorjaarsmeldingen: 

14/l 
3/2 
6/2 

17/2 
17/2 

18/2 
20/2 
21/2 
21/2 

22/2 
22/2 

22/2 
23/2 
half 

31/3 
l/4 
2/4 
4/4 

4/4 
7/4 

?? 

zang - Wapenveld. 
Jachtlustweg Epe. 
omgeving Land van Jonker. 
Laarenk Epe, in tuin. 
Al 3 maanden geen winterkoning ge
zien in Vorchten. 
rond gemeentehuis Epe. 
Marijkestragv.Emmastraat Epeo 
Woestijnweg Vaassen. 
Bosweg Epe, winterkoning nu verdwe
nen,inplaats daarvan geelgors en 
roodborst.verschenen. 
Leeghte Epe + l paar geelgorzen 
B.v.Walserulaan ca.3 weken weer 2 
exemplaren in de kas. 
Jasmijnstraat Heerde. 
Hoge Ragt Epe, 2 exemplaren. 

maart: 2 jaar oude speelnest weer 
betrokken, Bosweg Epe. 
Ni erssen 
Eekterveld Vaassen 
Zuiveringsinstallatie 
Winterkoning hele winter in schuur
overdag op mestvaalt. Nu weer ver
trokken. Vaassen. 
Brakerweg Epe. 
Winterkoning in kippenhok in zwaluw
nest nachtverblijf. Papenstraat 
Wissel. 
Boslaan Wapenveld. 

W.v.Soest 
Mw Bijker 
Rowan Koster 
Mw NN 

Adri Hottinga 
Hr Smitskamp 
EKG 
Mw v.Broekhoven 

Hr Wassen 
L.Muller 

T.Deerenberg 
H.J.v.Dijk 
Mw Winkel-Pont 

Hr Wassen 
Yvonne Roelants 
Peter Pfaff 
J.v.Zellem 

l-fr Groothedde. 
EKG 

NN 
Mw Rutgers

Knipscheer 

Verder nog ca. tien meldingen,maar we zullen het hier maar 
bij laten. De winterkoning heeft de winter 1978/1979 
overleefd, dat is wel duidelijk. 

F.v.Noorden 
16/4 1979 
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(De waarnemingen ZlJn voor de verru1twoordelijkheid 
van de waarnemers) 

Ransuil 19/2 Slotgraskamp- doodgevlogen. 

Steenuil 

Boomklever 

Ekster 

12/3 Glorialaan Epe - doodgevlogen. 
(zeker 3 ransuilen hebben zich in 
zw-Epe doodgevlogen) 

25/2 
april 

6/3 

8/4 

8/4 

15/l 

bij Kopermolen 
div. exo in knotwilgen omgeving 
Veessen. 
2 ex. hele winter rond huis, 
worden met vlees gevoerd. Oene. 
hele winter bij oude leilinden 
herv.kerk Epe 
baltsroep (uitbundig) + gedrag 
paartje Pelzerpark. 

4 ex. hevige ruzie, 2 vielen el
kaar aan op de grond,waarvan één 
op rug werd gegooid en een buit 

Hr Roevers 
vNo. 

EKG 

v.WH 

Mw Smit 

.I!: KG 

vNo 

uit de bek werd gerukt. Mw Bijker 

Bonte 
kraai 
Pareldui
ker 
Merel 

Keep 

Groenling 

maart wel 25 ex op 11/3 bij Land van 
Jonker. EKG 

12/4 

26/3 

april 

12/3 
13/3 

4/4 

4/4 

22/2 
8/3 

Flevopolder; bijna alle bonte 
kraaien zijn vertrokken. 
in brede sloot langs Makkummer
dijk, Friesland. 
Begin april in Wapenveld is een 
spar overgeplant over afstand van 
ca.50 meter van éne kant van de 
straat naar andere kant. Merel 
is rustig mee verhuisd. 
wit ex Dellenparkweg Epe. 
wit ex al enige dagen om huis, 
Eekhoornweg Epeo 
4 à 6 ex tussen vinken op de 
voedertafel.Pelzerpark Epe 
mrt tot eind mrt tussen vinken, 
groenlingen enz. op voedertafel. 
Toen met voeren gestopt en kepen 
niet meer terug gezien. 
Sprengenkampweg. 
zang + krijsen Bongerdpl.Epe. 
zang Glorialaan Epe 

vNo 

vNo. 

lVlw Bultman 
liJlw He ssels 

Hr de Becour 

Mw Herweijer 

Y..Roelants 
EKG 
vNo. 



Fitis 

Tjiftjaf 

Braamslui
per 

Rode Wouw 

Vink 

Grutto 

Klapekster 

Wulp 

Sperwer 

Kuifmees 

7/4 
11/4 
11/4 
-
13/4 

14/4 
15/4 
17/3 
24/3 
1/4 

13/4 
13/4 

5/3 
6/3 
6/3 

24/3 

l/4 
l/4 
4/3 

17/3 
25/3 
29/3 
31/3 
2/4 

31/3 
15/4 
18/3 
4/4 

23/3 
ll/4 
17/2 
24/3 
3/4 

Staartmees 16/3 

4/4 
Goudvink ll/3 

22/2 

30/3 

Norelbos Epe 
zingend 2 ex Visvijver 
Ruinerwoln 

' 
Ongelooflijk veel ex.op Campina-
heide Oisterwijk -honderden 
Pelzerpark Epe 
omgeving Epe 
LP?-d van Jonker 
Bttkerweg beekwal 
met flinke tussenpozen van 10.00-
15.00 uur zang.Glorialaan Epe~ 
omg~Ooievaarsnest Wapenveld 
omg.Ooievaarsnes-c Wapenveld 
begin maart (het vroor nog) rode 
wouw,duidelijk te herKennen aan 
mooie slanke vleugels en gevorkte 
staart,Vaassen grens N~broek 
omg. Tubbergen(Ov.) weet niet 
welke wouw 
vinkenslag Glorialaan Epe 
vinkenslag 
boven IJssel b~ Terwelde vlucht 
van ca.50 ex.richting Deventer 
enige honderden tussen Veessen en 
Vorchten in ondergelopen uiter
waarden v/d IJssel 
a/d rand van Vaassen 
zeker 100, Zalk 
1 ex 1Jssel Vorchten/Veessen 
honderden a/d IJssel 
honderden Zalk 
enkele paren Vossenbroek 
Welna 
Tongerseheide 
2 ex Veenweg Wissel 
Land van Jonker 
Jeneverbesterrein Vaassen 
sperwer geslagen door vermoedelijk 
een ransuil,jeneverbesbos Vaassen 

+ 29/3 boven Klaarbeek Epe 
langs IJssel Gene-Wapenveld 

+ 18/3 Bongerdplein Epe 
bij Kopermolen Epe 
paartje Bosweg Epe 
zwerm, wel halfuur rond huis met 
afwijkende tekening -Soerelseweg 
Epe 
groepje. Pelzerpark Epe 
zang, Epe, de Heuve 
paartje geregeld op vuurdoorn, 
de Leegte, Epe 
2 ex. baltsend 
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_ vWH 
EKG 
J.v.Zellem 

EKG 
Mw Herweijer 
L.Muller 
vNo 
EKG 

vNo 
vWH 

vWH 

Hr G-roothedde 

Holroer Vonk 
vNo 
EKG 

vWH 
v.Broekhoven 
J.v.Zellem 
EKG 
EKG 
EKG 
EKG 
vWH 
R.v.Zellem 
vWH 
EKG 
EKG 

Y.Roelants 
Peter vWH 
Peter vWH 
EKG 
EKG 
Hr Wassen 

Mw Quintus 
Mw Herweijer 
vNo 

Mw Kemeling 
EKG 
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Kramsvogel 12/3 
21;4 

Zwartkop 14/4 

Appelvink 

Geelgors 

Koperwiek 

Boerenzwa
luw 

Tapuit 

Roodborst
tapuit 
Kemphaan 

Smelleken 

14/4 

17/3 
5/4 

17/3 
24/3 
8/4 

11;4 

4;4 
7/4 
9/4 

10/4 

ll/4 
ll/4 

15/4 
15/4 

17/4 

25/3 
21/4 

8/3 
12/3 

Winterta
ling 

12/3 

25/3 
Waterhoen- 25/3 
tje 

4/4 

Kuifduiker 17/3 
Torenvalk 8/4 

9/4 
Zomertaling 25/3 

15/4 
13/4 

ll/4 
Ooievaar 13/4 

15/4 
21/4 

Zwarte 14/4 
Roodstaart 
Gekraagde 13/4 
Hoedstaart 

ca. 35 ex Harderbos,Flevopolder 
100 ex Geldersedijk Marle 
zang bij moeras Ro1upbeek bij 
Oisterwijk 
rond huis 
3 ex al enkele dagen Pelzerpark 
nog steeds een appelvink 
jeneverbesbos Vaassen 

Kopermolen 
Vossenbroek 
3 ex beekwal VMI 
einde Kerkdijk Veessen 
omg. Tubbergen 
Papenstraat Wissel 
Hauwenhofweg l Epe,nest in 
kookhuis ook dit jaar weer be
trokken 
Lichtmis 
Bongerdplein Epe 

boven Epe 

paartje Wisselseveen 

Uortelseweg/Gelders Landschap 
tientallen ~alk 
20 ex Geldersedijk Marle 

orng.Harderbos Flevopolder 
weidevogelreservaat Flevopolder 

weidevogelreservaat Flevopolder 
(paartje). 
diverse paartjes Zalk 
enkele ex.in Kanaal en IJssel, 
niet veel. 
hele winter achter het huis, 
vliegt in boom als hond eraan 
komt. Wapenveld. 

Welsurn IJssel 
paartje bij de S9 
paartje bij nest,Vossenbroek. 
2 mann.+ l wijfje, Zalk 
paartje IJssel 
meerdere paartjes langs de 
IJssel 
div. ex. langs de IJssel 
op nest Wapenveld 
op nest Wapenveld 
l ex. Geldersedijk 
Klaarbeek Epe 

- ) ze\tde. 
e-1(,. 

Marle 

Wapenveld, omg.üoievaarsnest 

vNo 
H.Waanders 

EKG 
Hr Siliakus 
Mw Herweijer 
llllW Herweijer 
Y.Roelants 
EKG 
EKG 
EKG 

Hr Groothedde 
Holmer Vonk 
vWH 

Montizaan 
vNo 
EKG 

vWH 
EKG 

vWH 
EKG 
H.Waanders 
vNo 
vNo 

vNo 
EKG 

EKG 

Mw Polak 
EKG 
EKG 
Peter vWH 
EKG 
L.Muller 

vWH 
Peter vWH 
vWH 
L.Muller 
H.Waanders 
vWH 

vWH 



Rietgors 
Brilduiker 

Rietgan$ 

Keep 
Zwarte 

J, 

Korhaan 
Zanglijster 
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8/4 Beekenwalweg Epe 

2/3 
4/3 

1?/3 
4/3 

1?/4 

Vossemeer div.exemplaren 
IJssel Vorchten/Veessen 
IJssel Olst 
honderden ex tûssen Wapenveld/ 
Vorchten 

vNo 
EKG 

tot 10/4 ca. 6 kepen rond huis 
hele winter zwarte mees 
Oostravenweg, Wissel. 

Hr Siliakus 

Afgelopen zomer broedgeval van een 
paartje glanskopmezen. Het nest werd 
gemaakt in een oude afgezaagde berken
stam van ca.l meter hoog. De nestholte 
werd door de glanskop op "spechtenma
nier" in de stam gehakt. 
bolderend a.b. vWH 

" 

18/4 Zanglijster wordt achtervolgd door 
spreeuw en knalt tegen raam.Lijster 
blijft versuft liggen.In schuur ge
bracht, kan na uur weer op de wieken 
en kiest het luchtruim.Glorialaan Epe. vNo 

Verder nog waarnemingen van o.a. leeuwerik (groep van 50 ex)
tafeleenden-zaagbekken-nonnetjes-tureluur-ringmus-goudhaantje
boomkruiper-kneu-buizerd-vink(met bevroren poot)-tafeleend
scholeksters-slobeendl20 ex)-bontbekje. 

15/4 Padden: Hr. Post uit Heerde zag veel padden 
bijeen in de Wetering bij zijn huis tussen 
Heerde en Veesseno 

Weidegeelster 21/4 Geldersedijk Marle 
Weidegeelster 15/4 omg.camping achter Kloosterbos 

richting IJssel 

H.Waanders 

LoMuller 
Brem en naaldbomen (exoten):veel meldingen van dode 

exemplaren tengevolge van strenge 

Pad 

Vleermuis 
Beekprik 
Ree 

winter. 
15/3 Beekweide-tijdens sneeuwbui rich-

ting beek met sneeuw op de rug 
12/4 Ruinerwold 
18/3 larve, beek Vaassen, excursie KNNV 
maart/april veel exemplaren Vossenbroek/ 

Kopermolen/viskwekerij. 

NN. 
J.v.Zellem 

Landgoed Dikningen De Wijk 11/4 Massale bloei van holwortel 

Purperreiger 16/4 
Sperwer 22/4 

en bosanemoon.Verder zang van vele ex. 
tjiftjaf-fitis-vele rnezensoorten-holenduif
winterkoning- enz.enz. 
Omgeving Veessen 

hele winter waargenomen, en nu 
nog steeds,omgeving Slotgraskamp 

Epe 

Mw Bakhuis 

Ho Blaak 
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Nagekomen waarnemingen van RowanKoster: 
4/3 Bij vogelexcursie naar Kampereiland, 1000 kolganzen, 

paar grauwe ganzen en paar goudplevieren. 
's-lVfiddags bij de ]'levopolder wilde zwanen, kol- en 
rietganzen, 1 kleine zwaan, grote zaagbekken, smienten, 
l wijfje blauwe kiekendief. 

25/3 Bij Zalk, zomer-en wintertalingen, tureluurs, wilde en 
kleine zwanen, kemphanen (zwarte en witte vormen). 

29/3 paartje mandarijneenden Land van Jonker. In maart veel 
wulpen rond Land van Jonker gezien. 

25/3 Watersnip bij Land van Jonker. 
13/4 VutiTgoudhaantje, Bijltje Epe. 

Flevopolder: slobeend, 15 bruine- en blauwe kieken
dieven, albino merel. 
éen beflijster Land van Jonker en ook al boerenzwaluwen. 
De Heer Groothedde, Gatherweg, Vaassen meldt nog: 

In 1978 in ~boeren)schuur broedgevallen van: 
boerenzwaluw-roodstaartje-merel-grauwe vliegenvanger. 
De Heer R.Pannekoek meldt: 

l/4 Rode Wouw boven Welsem 
14/4 Zwarte Roodstaart, Zwolseweg. ~~~ 
15/4 Tapuit, Oaster Oene. ~~ \~~~~~~~~~-~~ 

Engelen: ,,Als je ziet wat de over
heid in het buitenland allemaal 
voor het toerisme doet. Duitsland 
en zijn zwembaden heb ik al ge
noemd. Maar neem bij voorbeeld 
Frànkrijk. Of je er van houdt, ts 
een tweede. Maar als je ziet wat er 
tussen Marseille en de Spaanse 
grens de laatste tijd is gebeurd en 
je gaat eens kijken naar die splin
ternieuwe wintersportoorden in 
de Alpen ... Ongelootlijk." 

"We praten hier met z'n allen over 
ontwikkelingshulp. En over de 
bootvluchtelingen. En U zult mij 
niet horen zeggen, dat dat niet 
verschrikkelijk belangrijk is. 
Maar over vakantie- en vrijetijds
besteding- en dat is toch onder
hand het belangrijkste facet ge
worden van on..'> hele welzijn -
over die vakantie- en vrijetijds
besteding hoor je bijna niets." 

Directeur ANWB 
inHet Parool 10/2/79 

Jachtinstinct 
UTRECHT (ANP) ...... Eén op de 

vijf Nederlandse mannen zou wel 
eens mee willen doen aan een 
jachtpartij. Van de vrouwen zou 
één O[J de zestien wel eens een 
jachtgeweer willen hanteren. Dit 
blijkt uit een enquête van bureau 
Lagendijk in opdracht van de Ko· 
ninkJijke Nederlandse Jagersver
eniging. De vereniging vindt het 
frappant dat d«; antwoorden van 
leden van natuur- en dierenbeo 
sebermingsorganisaties niet alwe-. 
ken van die van de andere onder· 
\'raagden. 

Het Parool 7/2/79 



Wie fossielen en koralen zoekt, wordt soms in bestaande 
literatuur verwezen naar Darwin; hij heeft een grondige en in 
die tijd unieke studie gemaakt van de koraalvorming van de 
Keeling-eilanden, die in de Indische oceaan en 600 mijl van 
de kust van Sumatra liggen. 
De originele en minitieuze beschrijvingen van de reis van de 
Beagle zijn nu nog in de centrale bibliotheek in Zwolle te 
leen, éán vertaald(uit het Engels) door H.Hartogh Heys van 
Zouteveen en één door J.Brandt. Overigens zeer slecht ver
taald. 
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Het zijn dagboeken met een uitgebreide beschrijving van zijn 
reis van 27 december 1831 tot 2 oktober 1836. Hij heeft aandacht 
besteed aan alle facetten van de natuur, flora en fauna, geo
logie, bewoners en zelfs tekende hij aan hoe de politieke si
tuatie was in de diverse landen die hij bezocht; werkelijk 
een man met veelzijdige belangstelling. In de index leest u 
de volgende onderwerpen: 
Oorzaken van het kleuren van het zeewater(het woord plankten 
noemt hij nog niet, maar door praten met zeelieden weet hij, 
dat zij de millioenen diertjes "walvisvoedsel" noemen). 
Darwin zelf noemt ze "diertjes en watermossen". 

In de volgende hoofdstukken behandelt hij uitgestorven 
reusachtige zoogdieren. Op een oppervlakte van 200 m2 vindt 
hij daarvan wel 9 verschillende soorten. Verschillende ske
letten waarvan de afmetingen overeenkomen met olifant, paard 
en rhinoceros. Hij vindt het merkwaardig, dat zo verschil
lende soorten op zo'n kleine oppervlakte werden gevonden. 
Hij vindt verder fossiele reuze dieren en verdiept zich in de 
oorzaken van hun uitsterven, hij maakt een aardbeving mee en 
ziet blaffende vogels, rode sneeuw, merkwaardige vinken, hij 
maakt een uitgebreide beschrijving van koraaleilanden, af
sterven en weer opkomen van koraalriffen. Dit onderzoek leid
de uiteindelijk tot de verbijsterende theorie, dat plant en 
dier uit oudere vormen zijn ontstaan ennaar erfelijkheid en 
milieu tot nieuwe vormen komen. 

Vervolg op pag 104 
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5/5 

In het vorig nummer lieten wij onze dagboekschrijver 
achter in Zuid-Limburg. Daar vat hij nu de draad weer op. 

jlt. ~ •• , l 1' •. •, 

4/5 Hemelvaartsdag. 
Om 6.15 opgestaan;buiten zingen 
de vogels.Op de draad van de 
wei achter de tuin zit de rood
staart. Huiszwaluwen scheren over 
't weiland en hoog in de lucht 
vliegt de gierzwaluw. 
~eelgors zingend in 't topje van 
een bloeiende es langs een hol 
weggetje. Op een brandplek 4 
prachtige (levende) wijngaardslak
ken, wel warende huisjes kaal. 
Overal langs de weg de gevlekte 
aronskelk. In 't Gerendal hoor je 
alom spechten lachen. 
Achter in de tuin kijken we over 
de glooiende hellingen en de 
bloeiende boomgaarden op •t 
Ereveld Margraten . .l)e Stars and 
ötripes wappert aan een hoge mast 
boven alles uit. 
De witte dovenetel staat in grote 

pollen tussen ·t gras. Onbekende umbellifeer door 
Jan gedetermineerd - heelkruid. ~in Zd. Limburg 
algemeen - elders zeldzaam). 

Prachtig weer, •s-nachts hard geregend. Tocht naar 
Gerendal. Bezoek orchideeëntuin. Bijzonder mooi. 
Alleen, stel je niet voor dat dat allemaal zómaar 
gaat. De "tuin" wordt gemaaid, is geploegd en wordt 
in het winterseizoen met schapen beweid. 
Bloeiend: Keverorchis 

Aangebrande orchis 
Mannetjes orchis /aap jesorchis x orchis militaris orchis militaris 

Bedenk nu eens een naam voor een kruising tussen 
een "aap" en een "soldaat", let wel een 
hollandse naam. 
Onderweg wemelde het van de wijngaardslakken. Gelukkig 
dat er nog politie is (zie krantenbericht)~! 
In de stenen muur van de paddenpoel bij de opzichters
woning stonden tongvarens. Ook bloeide de cypres
wolfsmelk; doch de meeste planten zaten onder de roesto 



7/5 
koud 

9/5 
zon. 
frisse 
wind. 

10/5 

11/5 

12/5 
13/5 
14/5 
15/5 

17/5 

In een stortgat langs de weg zat een bosmuis die 
zeer mak was. 
Het landschap was één feest, het daverde van de 
bloesem. 
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Op de hellingen begonnen de orchissen al te bloeien. 
Je mag er alleen niet bij. Geeft niet. 
Boven het dal vloog een buizerd aan, die geattaqueerd 
werd door een kraai. 
's-middags naar huis. 

De huiszwaluw, oeverzwaluw en boerenzwaluw ZlJn terug; 
je ziet ze nu overal.Oeverzwaluwen zijn niet zo sterk 
vertegenwoordigd- zou dat komen omdat ze moeilijk 
nestgelegenheid vinden, want de IJssel is nogal hoog 
voor de tijd van het jaar. In Voorst broedt ook een 
paar ooievaars. 

Boottochtje over de IJssel, prachtig. Beemdtuin in 
Wijhe bezocht, weinig oeverzwaluwen gezien. 
Opmerkelijk veel slobeenden. 
Zeer koude nacht. 
1l'ussen de middag nog wat rond gekeken; op de prachtig 
bloeiende stinkende gouwe vond ik een schietmot: Lep~ 
tocerus nigro nervosus. Zeldzaam mooi. Het diertje 
begint haar leven als kokerjuffer -waar en hoe, dat 
weet ik nog niet - in 1 t voorjaar komen ze uit: 
prachtige blauwzwarte, sterk behaarde motten met an
tennen die wel 3 of 4 maal de lichaamslengte meten en 
ragdun zijn. Ze zijn bleek van kleur. 
De achterschenen zijn sterk en hebben 2 sporen; als 
kokerjuffers zijn 't gemene rovers. 
Koude nacht. 

Weer de Deptacerus nigronervosus getroffen op stinken
de gouwe. Nigronervosus betekent: zwart -·t 
De eerste snede gras is al gemaaid - zo te zien komt 
er van vele beschermde vogelbroedterreinen niet veel 
terecht: als de cyclomaaier er over snort zijn er 
niet veel kansen om de "dans·• te ontspringen. 
's-Avonds vleermuis gezien bij het kerkhof.9ol5 uur. 
Weer een koude nachto 

Veel in de tuin gescharreld. 
's-Avonds bosuil voorbij vliegend. 2e Pinksterdag 
zong de spotvogel. Opmerkelijk dat veel houtduiven 
de bebouwde kommen gaan bevolken; een vogel die 
gauw schrikt en dan luid klappend weg vliegt en daar
mee alles wat vogel is alarmeert. Kneu en groenvink 
zijn goed vertegenwoordigd. 
Koude nacht. Wind zit in de verkeerde hoek. 
Opvallend veel gele kwikstaarten gezien onder 
vorchten. ~wartkop gehoord. 
Gelezen dat onder Voorst wijngaardslakken zijn 
gevonden. Deuk. 
Kreeg ook een melding van de vangst van een ringslang.
bekeken en weer losgelaten. 
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14/6 

17/6 

19/6 

20/6 

Op de Nieuwe Wetering jonge kuifeenden. 
Het valt op, dat er hier in de buurt dit jaar veel 
spotvogels zijn; sedert een viertal jaren hadden we 
jaarlijks een broedgeval in de buurt. Nu zijn het er 
meerderen. 

's-Morgens vroeg (ze zingen van de opkomst tot aan de 
ondergang van de zon!) zongen er drie tegen elkaar. 
18/6 zag ik op ca. 1 km. hier vandaan er een op een 
TV-mast, zingend. 't Woei nogal hard en de toppen van 
de berken stonden gewoon te zwiepen in de wind; de 
spotvogel zingt en wiegt mee. Hij is erg mak; komt, 
evenals de grauwe vliegenvanger in de nu bloeiende 
kardinaalsmuts fourageren. Daar zoemt het in; aller
lei bijen en andere insekten. De rupsen vru1 de 
kardinaalsmutsmot zie je aan een spindraad omlaag
zakken. Geen vogel die ze lust. 

Ik vond een koperuil (plusia gamma moneta) op een 
geranium; zeldzaam, liet hem aan een huisgenootje zien 
en gooide het beestje toen de lucht in: naar de vrij
heid. Maar ik had buiten de waard gerekend: in de 
kardinaalsmuts zat de vliegenvanger en die snapte de 
zeldzaamheid in zijn vlucht. Weg! Hoe rijm je dit nu? 
De eerste blaadjes van de watergentiaan gezien. 
Volop bloeiende beemdooievaarsbekken; poelruit, 
karwijvarkenskervel, en de bladeren van de bereklauw 
zijn al goed waarneembaar. Veel salie en warempel hier 
en daar weer trilgras. 
Met Moeder naar de heemtuin in Wijhe geweest. 
Pijpestelen regen. 

Vanmorgen vroeg miste ik de zang van de spotvogel -
de jongen zullen nu wel uit zijn en dan is de tijd v~ 
zingen voorbij. 
Vandaag een echte "vegetatie"dag. Plantengemeenschap
pen bekijken. 
De zeldzaamheden rollen er zo maar uit- gave planten
gemeenschappen; een prachtig voorbeeld van het 
glanshaververbond, met daartussen grote pollen goud
haver en langs de straatkanten tandjesgras met zeer 
zeldzame twee-jarige compositen. 
Allerlei leuke schermbloemen. Karwijvarkenskervel, 
bloeiende peen, spiegelklokje, poelruit, prachtige 
populaties beemdooievaarsbek, ook in de berm van de 
wegen. We waren blij dit weer terug te hebbeno 
~en witte beemdooievaarsbek gezien. Het klapstuk was 
de vondst van Bo, de zeer zeldzame bleekgele bremraap, 
parasiteert op distels, in dit geval de knikkende dis
tel: een koning onder de distels, prachtig, 2-jarig. 
1k ga proberen die in de tuin te kweken. Iedereen was 
daverend enthousiast. 
'l'rilgras ook gevonden- ontzettend veel salie en dus 
een gave fluviatiele flora- met de soorten die daarin 
thuis horen. 



18/5 

19/5 

20/5 
21/5 

22/5 

25/5 

Goede 
tempera
tuur 

27/5 

28/5 

Op het Apeldoorns Kanaal zijn veel wilde eenden 
met jongen. Een meerkoet wordt hier een bleseend 
genoemd - grappig -. 

79-97 

In de tuin op de verwilderde asperge een zeer 
schadelijke maar prachtige snuitkever gevonden, de 
aspergekever. Behoort tot het soort Crioceris. Zet 
vuilzwarte eieren af, waaruit vieze grauwe larven 
komen die de blaadjes (loof) opvreten en de 
stengels schaven. 't Geheel geeft een vieze indruk. 
Maar de kever is bijzonder mooi. Vandaag nogal wat 
koolwitjes gezieno 
Kardinaalsmuts zit onder de zwarte luis. 
De nachten blijven koud. 

In de tui~ Geranium pyrenaicum prachtig in bloei. 
Geranium phaeum ook. De moeite waard. 
Wie weet de gladde ooievaarsbek te staan? 

Vrij grauwe, koude dag; op het kanaal eenden met 
jongen. De spotvogel gehoord. 
Koude nacht. Bosuil vloog in late avond achter het 
huis. 
Bij Zwolle een immense spreeuwenzwerm. 
In de tuin een nest van de moshommel ontdekt. Rosa 
centifolia begint te bloeien; de weide staat prachtig. 

Ondanks zonneschijn koude dagen; 't is haast gedaan 
met de paardebloemen. Vliegenvanger en heggemus 
zingen volop. Al jonge koolmezen gehoord. 

Er komt hoog water; verwachting is dezelfde water-
hoogten als met Pasen werden gemeten; dat betekent: 

·alle uiterwaarden overstromen. Gevolgen: alles wat 
jonge vogel is komt om. Of wel ze worden bij het 
maaien gedood, of ze verdrinken. De oeverzwaluwen 
krijgen een geduchte klap - alle nesten stromen in. 
Kikkers zijn er volop. 2 Meldingen gekregen van 
ringslangen - langs de IJssel weer zwarte sterns -
broedsels komen natuurlijk om. Jammer. Alle zangvogels 
die laag broeden worden het slachtoffer. Dit is 
gewoon een ramp. 
Steenuil - kleine bonte specht - gele/witte kwikstaart
slobeend - kuifeend - ten zuiden van de brug in de EB 
aalscholver.Ontzettend veel reigers (blauwe),zouden 
die in die griend broeden? Zwarte stern - visdiefje
oeverloper - witgatje - patrijs. 
In de akkerpercelen (vooral mais) tref je overal 
broedende kieviten; in de aardappelakkers zitten ze 
netjes op de rillen. 

Langs de IJssel geweest rivier stijgt - er ZlJn 
ontzettend veel zwanen. Grote bonte specht. 

Langs de IJssel en naar de Hoenwaard; ontzettend 
veel meeuwen en spreeuwen. 
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29/5 
mooi 
weer 

1/6 

'a-Avonds in de Hoenwaard. Mars en Venus staan lood
recht boven elkaar - je kunt elkaar niet verstaan van
wege de ontelbare kikkers. rtet is een gekwaak van 
jewelsteo 

Nu zijn er overal volop jonge vogels; in de tuin een 
kastje met pimpeltjes - staan op uitvliegen. 

2/6 Meesjes uitgevlogen. 

3/6 "Bezoek" aan de geraniumtuin - salvia pratensis 
bloeit prachtig. De beemdooievaarsbek begint te 
bloeien. ~eranium pyrenaicum is bijna uitgebloeid. 
'l'uin stofdroog. 

5/6 
warm 

6/6 

8/6 
regen
achtig 

9/6 

zonnig 
koud 

10/6 
grauw 
koud 

's-Avonds brengen de kinderen in een grote kartonnen 
doos, die voor de helft gevuld is met houtkrullen een 
uitgevlogen fitis. ~ered van een kat. Piepklein vogel
tje waar je niets mee begint. De kinderen wisten niet 
dat het een insekteneter was; waren dus stomverbaasd 
dat die snede volkorenbrood volkomen uit den boze was. 
Er vallen heel wat vogels als slachtoffer van katten. 

Onder Deventer een prachtige vegetatie gezien; daar 
ziet het blauw van de beemdooievaarsbek. 
In Wilp langs de bolwerksweg ligt een wei vol knikken
de distel -fantastisch mooi. 
De rivier valt weer, de oeverzwaluwen hebben enorm 
geleden - ben benieuwd waar ze gebleven zijn. Llwarte 
stern is weg. 

Naar Nunspeet geweest - onderweg 3 buizerden + grote 
bonte specht. 

Op Beekzicht (Voorst) gezien dat een nest met jonge 
koolmezen uit een kastje uitvloog. Eén kon alleen met 
enorme inspanning door 't vlieggat naar buiten. Het 
duurde wel 10 minuten eer het zover was. 
R. bracht me een prachtig exemplaar van de kleine 
wespeboktor - zeldzaam mooi getekendo 
In Tonden de eerste atalanta gezien. De acacia bloeit 
rijk; oude imkers zeggen: "Als de acacia bloeit, regent 
het of is het koud" .Een kweker beweerde zelfs, dat dan 
ook nog nachtvorst voor kan komen. 
Buizerd (2) op de Poel. Winterkoning met jongen. 
Steenuiltjes (3)o 

De kardinaalsmuts zit vol motspinsel. Geen vogel die 
die rupsen eet. De plant gaat er niet aan dood - ook 
al zit er geen blaadje meer aan.Wonderlijk. ~n 1 
Augustus staat ze weer volop in blad - alsof er niets 
aan de hand was • 
De IJssel is prachtig gevallen, maar vuil en een lucht 
van rottende vis. Overal zie je vissen luchthappen -
zuurstof tekort is met dat rottende gras schering en 
inslag - haast niet te voorkomen. 



21/6 

22/6 

23/6 

24/6 

25/6 

26/6 

27/6 

19-99 

Getuige geweest van het uitvliegen van wel 12 nesten 
van zwarte sterns - prachtig - vlak daarbij bloeiende 
beemdooievaars bek. 
Fijne dag; nog een steenuil gezien. 
Prachtig stralend weer. 

Regenachtig. 's-Avonds zong de bosuil - er zullen wel 
veel mensen niet door hebben kunnen slapen. De kikkers 
waren goed te horen - allemaal groene - ze zijn er 
weer in massa's (dank zij de zachte winters). 

Druilerige dag en regen. 
Met hetzelfde groepje als 20/6 naar 't Rijk van Maas 
en Waal geweest- vegetaties bekeken op dijken. 
~rachtige exemplaren van de gevlekte (rode) dovenetel. 
Gevl~kte arcnskelk. De klap op de vuurpijl was het 
genadekruid, een Scrophulariaceae. Nog niet bloeiend. 
Ondanks de regen een fijne dag. 

Tegen de muur een nest van de grauwe vliegenvanger. 
Leuk. 

Grauw, regen. 7 Huizerden boven het dorp. 
Zelfde weer; de vliegenvanger heeft het druk. 2x de 
spotvogel gezien, die vlaamse gaai attaqueerde, 
kennelijk op roof uit. 

Grauw, regen, koud. De bijen maken de darren al af
slecht vooruitzicht. 
Pandion weer gezien. 

Nog eens naar de bleekgele bremraap wezen kijken. Er 
staan er nu 6. 

Gelukkig iets beter weer; buiten koffie gedronken. 
De hommels zijn druk in het vingerhoedskruid - gezellig 
gehoor; een witte honingklaver in de tuin. 
De gladde ooievaarsbek (Geranium lucidum) bloeit. 
Geranium purpureum, een varieteit van het robertskruid 
voelt zich goed thuis in de border. 
Prachtig zijn de blauw-zwarte zaden van de wede (ge
schenk van de heer Menke) - verder bloeit Verbascum 
nigrum, de zwarte toorts. 
Hoorde vanmorgen nog een triller van de spotvogels, 
kneutjes volop zingend. 
Pelargoniums gezaaid: papillionaceum, sulphurum, 
multibracteatum, allemaal species uit Zuid-Afrika. 
Verder met steeds stijgende belangstelling de K.N.N.V. 
wetenschappelijke mededeling over lieveheersbeestjes 
zitten lezen. ~en degelijk stuk werk, alle respect, 
wat een soorten. 
P.Betulinum (sp) heeft gebloeid - prachtige grote 
bloemeu. 
Als je niets te doen hebt, bekijk dan de bloemen 
maar eens van een doodgewone mennikskapo 
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Het schijnt het noodlot van de meeste excursies van de 
vogelgroep te zijn, dat het weer erg tegenwerkt. De ll 
deelnemers op 25 maart hebben echter helemaal geen spijt ge
had van hun tocht naar de IJsseldijk bij Zalk, even noordelijk 
van Zwolle, in regen en koude wind. 
De rivier stond door het smeltwater uit Midden-Europa flint.
hoog, op de meeste plaatsen tot aan de winterdijk. De droge.r·E'j 
plekjes uiterwaarden waren drassig en doordat de meeste dicht 
langs de weg lagen, boden ze unieke gelegenheden om de water~ 
vogels» die zich in troepen verzamelden op deze vluchtplaats
en7 van vlakbij te zien. 
Honderden grutto's pronkten er met roestbruine lange nekken, 
tureluurtjes bij tientallen op luciferrode pootjes renden 
elkaar na. Grappig waren de verschillend gekleurde kemp
haantjes, heel donkere, vreemd gevlekte en bijna witte exem-

plaren, die nog geen van allen hun_ 
echte kragen droegen. Ook hiervan 
waren er vrij veel op de veldjes te 
zien. 
Een mooie vogel van dit terrein ia 
de scholekster en tot onze verrassj_ng 
zagen we ook een zestal bontbek
pleviertjes op een rommelig akke:ctje 
vol waterplekken. 
Op een van de eerste drassige gras
landjes liepen drie zomertalill@!!T 
twee mannetjes en een vrouwtje, die 
zich bijzonder goed lieten zien. 
Het zijn zomergasten, en het was ech1, 
een leuke vroege waarneming van de~e 
mooie vogels. 

Wintertalingen vertoonden zich verderop bij de waterkant~ en 
veel smienten. Waar het IJsselwater vrijelijk over de uiter
waarden stroomde, was nog veel meer zwemmends te ziene 
Er waren baltsende kleine zwanen bij tientallen, veel knobbel,~ 
zwanen en enkele wilde zwanen, maar ook veel kuifeendjes, een 
paartje toppers, futen en tientallen pijlstaarteenden. Ver weg 
zat zelfs een eenzame aalscholver op een paal. 
Door het ruige weer (we vluchtten telkens in de auto's) zagen 
we behalve witte kwikstaartjes, nagenoeg geen kleine vogeltjes. 
Ben volgende keer beter! 

Els Koopmans-urommé 



In Epe, in Gelre, bij de 
Daar werkt een levendig volkje mee, 
Ze doen van alles 
Dat ernstig of mal is. 
Ze sjouwen, gelaarsd, in grote getale, 
Om nieuws over vogels binnen te halen 
Door beemden en langs meer en plas 
Bij Jonker soms door 't lange gras. 
Ze kijken waar de bloemen bloeien, 
~n gaan vergeten wilgen snoeieno 
Die staan nu netjes rij aan rij, 
En varen er uitstekend bij. 
Jeneverbesvelden worden gered, 
~n nog voor andere dingen ingezet. 
Men vindt 't steeds de moeite waard, 
Als dieren en planten worden gespaard. 

Mensen, U hebt 't gehoord zo even, 
Dat in Epe gezellige lieden leven, 
Houdt ze in ere voor •t bestaan van alles, 
Dat mooi en nuttig is, maar soms ook mal is. 

PLANTENWERKGROEP. 

79-101 

Leden van de plantenwerkgroep attentie! De volgende evenementen 
zijn te vermelden. 
13 juni Jaarlijkse inventarisatie van het land van Jonker. 

Aanvang 18.3o uur ter plaatse. 
20 juni Excursie naar het Mosterdveen in Vierhouten. Vertrek 

18.30 n.m. vanaf·Albert Heyn. 
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Met 3 leden uit Epe namen we deel aan de gewestelijke vogel
excursie naar Windesheim, die ondanks het koude weer tuch 
zeer de moeite waard was. De groep van ca. 30 personen werd 
in twee delen gesplitst, om het wat rustiger te houden. 
We zagen en hoorden -ondanks het feit dat volgens de 
excursieleider de vogels niet voluit zongen - toch nog de 
volgende vogels: boomklevers, boomkruipertje, veel kauwen, 
verschillende tjiftjafs, de fitis, even een boomvalk, 
gekraagde roodstaarten (2 mannetjes ··vechtend" in een boom) 
fazant (gehoord), eenden, grote bonte specht, holenduif 
(gehoord), merels, zanglijster, winterkoning ( zeker 3 
gehoord, 2 gezien), koolmees, pimpelmees, staartmezen, 
zwarte mees (een), bosuil (gehoord, volgens de excursieieider 
is er een jong) heggemussen, houtduiven, spreeuwen. 
En tot onze grote vreugde hoorden we toch ook nog de 
nachtegaal voluit zingen. 
Veel nestholten in de bomen zijn in gebruik genomen door de 
kauwtjes, doch in dit bos is voor de opechten en andere 
holenbroeders ruimte te over. 

Windesheim is een landgoed met gemengd bos (klei op zandgrond) 
waardoor er ook een prachtige onderbegroeing is : op dit 
moment bloeien velden met speenkruid onder de bomen, we zagen 
boskers, helmkruid, maartse viooltjes en nog volop bloeiende 
narcissen en paperwhites. 

Een grote verrassing was, dat we plotseling nog 2 reebokjes 
te zien kregen.die door het bos wegliepen. 

Windesheim is vrij toegankelijk, en is in elk jaargetijde 
zeer mooi om te bezoeken. 

A. Herweijer-Smit 

OPROEP 
Een verontrust ''Tussen Heuvel en rivier"-lezer 
vraagt zich af of er in onze omgeving nog wel 
patrijzen voorkomen. Mocht U op Uw wandel- of 
fietstochten patrijzen tegen komen, dan gaarne 
een berichtje naar de redakteur van de 
"Waarnemingen" a 
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De Dierenbescherming in Nederland doet goed werk, daar zijn 
we het allemaal over eens. Maar het zou wenselijk zijn als 
zij zich eens wat meer bemoeide met landen, waur de rechten 
van het dier met voeten getreden worden en waar de dierlijke 
toestanden werkelijk schandalig zijn. We hebben een Wereld
natuurfonds, maar een internRtlanale dierenbescherming zou 
al voldoende zijn om b.v. de dieren in Spanje te beschermen 
en de Spaanse bu~ger in die richting op te voeden. 
Over het algemeen gaat het wel in Europa, Nederland heeft 
veel dierenvriendon, maar sommige mensen laten wel eens een 
steekje vallen, vooral tegen de vakantietijd, maar de pers 
doet toch alle moeite deze onverlaten aan de kaak te stellen. 
Engeland staat bekend als een hondenvriendenland, de welvaart 
van Duitsland garandeert over het algemeen een goede verzor
ging van het huisdier, de Fransman heeft over het algemeen 
op elk erf een hond, ze hebben in ieder geval een plaats in 
het gezin en de Fransen beschouwen de hond meer als een ge
bruiksvoorwerp. Dan komt Italië, zwerfkatten overal, maar 
misschien komt na het annemen van de wet op de abortus ook 
nog eens de sterilisatie van de katten aan de beurt. Alles 
moet zijn tijd hebben. Maar nu Spanje, waar dit hele artikel 
om draait. We hadden het genoegen enige maanden in Spanje 
te zijn en keken onze ogen uit. De Nederlanders op de camping 
zeiden: je zou er eigenlijk eens over moeten schrijvevn. 
Bij deze doe ik dat dan. Op Majorca hadden we het jaren ge
leden al gezien. Rijen vogels aan een draad aan de wink~lpui 
of op de markten. Opbrengst 3 gram vlees per vogel. In de om
geving van Benidorm zagen we hoe dat ging. Overal half in de 
grond gegraven hutjes, ernaast een ruitvormige baan, ernaast 
een net, wat dichtgeklapt kon worden, puttertjes in kooien 
om te lokken met bakjes water. Een zondagsvermaak voor vele 
Spanjaarden. Op de caping was een slaapboom voor mussen en 
zelfs mussen waren niet veilig voor schietlustige jongens, 
elke avond werden ze beschoten, de mussen niet opgepakt, ze 
waren zeker niet lekker genoeg~ Daarvan profiteerden dan 
weer de katten, die in drommen over de camping liepen,maar 
door menige kampeerder gevoerterd werden en soms ook meer naar 
huis werden genomen, de gelukkieen. 

79-103 
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Spanje is nog steeds arm en de kindoron hebben niet zoveel 
speelgoed als de Nederlandsn k:lndornn, hoewel op Drie Ko
ningen de kinderen toch u~cl Apoolgnryd krijgen, maar de kin
deren doen toch nog veel primitieve spelen en daar bedoel ik 
dan mee, het sollen met kuikcnt.ion ~ ht?t le.i;~n vliegen van een 
vogel aan een touw. In AndalDsio in het heel gewoon om varkens 

aan een touw aan oen boom t.(~ hinden en dat tonw dan aan een 
achterpoot .. Ieta griezeligs ,.,8.(~<m "10 in Ek!!l. klel:n. dorp bij 
:Banidorm. Er lrwarn een man aa,n mot oon p:,:.,ard m1 aan dat paard 
zat een hond gebonden. Het to1nr wnn heel koet. Het paard 
vond dia verhindin~ lilluü· last) n nn r.wlmddE: ~!.f on toe met de 
kop~ dan zwc~fdu de hond in ön J.11eht en we.rd w0or. op de grond 
gekwakt. 'l1 uen we een foto ma;,~.k f,mt., w>n:tl de hond losgemaakt. 
Langfl de grot(l ·Hagen zijn leg.io }\Ot!dWrt, z•· worden. regelmatig 
doodge:recJBn. omdat dt> tP.··ote "wwm natuu:r.·li.jk veel ha.pjee 
voor z~ oplevo:ce:n. We vroegen o.r1s af~ waal; die honden vandaan 
kwamen en eenu ~agen we de oplu8sina. Spanje heeft veel berg
landschap en ir1 de gaten en hoJen werd de horuiennesten van 
de zerfmoeders groot gebracht. \He een huis huurt in Spanje 
heeft minstens een k twee pleegkinderen elke dag aan zijn 
deury kR t of hond. Het weerz,imTPkk>Jnds te zag~n "re in Valencia. 
Op een grote, dr1~ke verkeersweg stak een e~eltjc over, ge
bonden aan vier poten. Wie de ellendige wrRedaard was, die 
dat bedacht had~ konden we nlr~t ontdekken, maa:r hi,j stond 
zeker •..,rel ergens te lache1t. En zo i.s er vnor d~ Dierenbescher
ming( en voor ons )nog vee] werk te Joe!! en w."tnl'OHl nio t. 
We bemoeien ons tonh ook met dfl polt 1;iehl toe u tarJ.dtm van der
gelijke landen? 

Vervolg van pag. 93 .. 
De 2 hiervoor genoemde boeken ZlJn zeer slecht vertaald, 
het is misschien beter het dagboek in het Engels te lezen, 
maar ik weet niet of deze uitgave nog te verkrijgen is. 
In 1972 kwam weer een boek over Darwin'a rela uit, maar nu 
bewerkt door Alan Noorehead en voorzien van prachtige etsen, 
aquarellen en olieverfschi.lderijen, gemaakt door 2 kunst
schilders Augustus Earle en Conrad Martena, die aan de reis 
van de Beagle hebben deelgenomen. 
In dit boek wordt meer aandacht besteed aan het priv~leven 
van Charles Darwin, zijn huwelijk en kindaren(hij was een 
heel gezellig en gemoedelijk vader) zijn nieuwe idee~n·over 
de evolutieleer, waarbij hij als gelovig mens in strijd 
kwam met de Bi,j~2l, de vergadering in Oxford in 1860, waar 
de bisschop van Oxford zich tegen hem keerde en de oud
kapitein van de Beagle Fitz Roy, waar hij 5 jaar mee had 
samengewerkt. Darwin's oude leermeester zat de vergadering 
voor en zijn vurige bewonderaars T.H.Huxley en de botanicus 
Hooker verdedigden hem. Darwin zelf was er niet, hij was 
ziek. Het einde van alle geharrewar was toch, dat Cambridge 
hem het ere-doctoraat aanbood en hij tenslotte toch algemeen 
erkend werd, een triomf in de Victoriaanse tijd. 
Het is misschien wel heel oude dik, die ik hier voor u op
lepelde, maar ik heb van deze boeken erg genoten. 

A.de Brueijs-Jansen. 
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E.N HtT VOORKàMEN VAN lE.PZl[ K1E 

De Iep of Olm levert een waarclevolle bijdrage aan ons landschap. 
Met zijn zware onderste takken, die eerst met een flauwe boog 
omhoog gaan om aan de uiteinden weer te dalen, levert hij, voor
al 's-winters, El8JL boeiend silhnuet. De iep hoort van oudsher 
in ons land i;huis en vestigde zich na de laatste ijstijd, als 
één van de ei'lrnte bomen, na de den en berk, weer in ons land.. 
De iepen die hier oorspronkelijk voorkwamen, waren exemplaren 
van de Gladde Iep lUlmus carpinl:folia), dH VeldieplUlmus 
campestris) of de Ruwe Jep ( Ulrrtns gla.bra). Eén van de bekendste 
en oudste iepen in ons lEWd wan tot voor enkele jaren de holle 
boom van "Kraanbje Lek;' in cle omgeving van H.a.arlem. De leeftijd 
van deze veldiep bedroeg naar schatting 500 à 600 jaar. Helaas 
is deze boom,na talloze stormen en aanslagen op zijn bestaan 
te hebben overleefd, enkele jaren geleden door de iepziekte 
geveld. 
!Je vroeger algemeen aangeplante Hollandse Iep is een kloon* 
van één van de vele kruisingen tussen de gladde iep en de ruwe 
iep, zoals Ulmus Belgica en Ulmus Hollandica. 

Thans lijkt de kans op een defüü tief verdwijnen van de iep uit 
ons land groter dan ooit en wel door de iepziekte. 
In 1919 viel ons land de twi ,jfelachtige et:r te beurt om als 
eerste een zeer gevaarlijke nehimmelziekte te ontdekken, namelijk 
de al eerder genoemde iepziekte. Deze versç,hi,jningsvorm staat 
inmiddels bekend als de ''niet-agressieve stam". Sinds enkele 
jaren heeft zieh hieraan een nog ernstiger bedreiging toege
voegd namelijk de "agressieve stam" van de iepziekte . 
.Oe ziekte wordt veroorzaakt door eén schimmel~ nl. de ceratosto
mella ( Graphillill)Ulnü ~ Deze schimmel komt voor in de houtvaten 
van de buitenste jaarringen, waarbij de sporen door de opgaande 
sapstroom worden getransporteerd. Ook breidt ze zich via de 
celwand gemakkelijk uit naar de naastgelegen vaten. De aanwezig
heid van de schimmel kleurt de houtcellen erg snel donkerbruin, 
waarna deze afsterven. Ter verdediging tegen deze aantasting 
sluit de boom de aangetaste vaten als een soort "wondreactie" 
af, door overmatig veel thyllen•en gom te vormen. 

* kloon = al de individuen die door vegetatieve (ongeslachtelijke) 
voortplanting uit één individu zijn ontstaan (ééncel cultuur). 
In de praktijk wil dit zeggen, dat in b.v. een haardgebied 
van iepziekte, stekken worden genomen van niet aangetaste 
iepen. Met deze stekken wordt verder gekweekt in de hoop dat 
de nakomelingen eveneens bestand zijn tegen iepziektee 

+ thyllen = dit zijn blaasvormige verstoppingen in de vaten. 
Ze verminderen samen met harsen, looizuren en andere 
inhoudssteffen de doorlatendheid van de cellen. 
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Hierdoor wordt de sapstroom ter plaatse onderbroken. De schimmel 
verbreidt zich echter zo snel, dat deze afsluiting te laat 
komt om de ziekte nog tot staan te brengen. 

J::Sij de "niet-agressieve '1 stam duurt het daarna nog enkele jaren 
tot de boom geheel dood is. Inmiddels heeft men tegen deze vorm 
resistente variëteiten ontwikkeldo 

Sinds enkele jaren heeft men echter te kampen met een nieuw 
type iepziekte-schimmel, de hiervoor reeds genoemde "agressieve 
stam". Deze wordt veroorzaakt door een andere schimm~l, nl. 
de ceratocystis (Buisman) Ulmi, welke zó snel om zich heen 
grijpt, dat een gezonde boom binnen een tijdsverloop van e~ele 
wekengeheel dor en ontbladerd wordt, waarna de boom binnen een 
jaar kan afsterven. In Engeland waar deze ziekte ook zijn intre
de heeft gedaan zijn gebieden waar 95% van het iepenbestand in 
enkele jaren tijds werd verwoest. 

Verspreiding 

De verspreiding van de schimmel vindt voornamelijk plaats via 
de grote iepespintkever (scolytus scolytus ),zie afb. I, 
welke ca. 5 à 6 mm lang is en de kleine iepespintkever(sco1ytus 
multistriatus) met een lengte van 2t à 3 mm. De grote iepespint~ 
kever komt eveneens voor op populier, wilg, es en haagbeuk. 
De kleine lepespintkever weet zich behalve op de iep ook in 
leven te houden op ratelpopulieren en pruimebomen. 

4x w.g. 
Afb. I. 
lepe spint
kever. 
i::icolytus
bcolytus. 

Beide kevers behoren tot de groep van schors
of bastkevers (scolytidae)~ 
Het zijn donkere insekten met de cylindrische 
bouw die kenmerkend is voor de meeste in hout 
borende insekten& 
Het boren begint bij de volwassen kevers, die 
zich een ingang door de schors vreten. Gewoon
lijk wordt dit gedaan door het vrouwtje, waarbij 
het mannetje helpt bij het verwljderen van het 
afval. Hierbij gebruikt hij zijn, aan de uit
einden uitgeholde, dekschilden als schop. 
Als de onder de schors gelegen voedzame 
cambiumlaag is bereikt, holt het mannetje een 
bruidskamar uit, waar de paring plaats vindt. 
Het vrouwtje graaft daarna een gang, vlak onder 
de schors, waarin ze met enige tussenruimte de 

eieren afzet. Na het uitkomen van de larven, graven deze een 
gang onder een hoek van 900 op de hoofdgang, waardoor onder de 
schors het voor de soort kenmerkende patroon ontstaat lZie 
afb. II) • 
Afb.II:Het typische vraatpa
troon (hoofdgang met zij
gangen) van de iepespintkever 
(scolytus scolytus). Elke 
soort schorskever heeft zijn 
eigen patroon,waardoor het een 
waardevol hulpmiddel is om de 
verschillende soorten kevers 
op naam te brengen. 
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De larve overwintert onder de bast, wn.ar hij zich in het 
voorjaar verpopt~ De jonge kevers Jmar:sen zich vervolgens ee.n 
weg door de bast naar bui ten en vliee;r;n tussen juni en o0pten1~ 
bar uit. Ingeval de boom was aangetant of indien ~~n der 
ouders besmet was, brengen ze h:i.nrhi ,j de schimmelsporen over 
naar andere bomen. De jonge keveY:'f\ vliegen, gewoonlijk binnen 
een straal van 3 kmo, naar de toppen van gezonde bomen, waar 
ze zich voeden met de bast in de oksels van twee- à driejarige 
twijgen en brengen zo de ziekte over naar gezond materiaal. 

Een -cv~eede besmettingsmogelijkheid bestaat, indien twee of meer 
oudere bomen zo dicht bij elkaar staan, dat de wortels onderling 
vergroeien~ Ingeval één van de bo:rnen besmet is, :Iran de ziekte 
zich via de wortels naar de andere bomen verplaatsen. 

BAstrijding 

Het zal na lezing van het bovenstaende duidelijk zijn, dat wan
neer geen maatregelen worden getroffen om de ziekte te beatr~
den, de kans uitermate groot is, dat binnen afzienbare tijd 
hot overgrote deel van de iepen in ons land zal afsterveno 

Bij de bestrijding hebben we de keus uit de volgende mogelijk
heden~ welke zijn te splitsen in twee hoofdgroepen~ 
A. Preventieve behandeling • 
. tJ.., Curatieve (genezende) behandeling. 

OrJ.der het preventief onderhoud valt het 
goed onderhouden van gezonde bomen, zoals het 
t;1jdig verwijderen van dode takken, het be
hsll.delen van stambeschadidingen door bv. 
aanrijdingen, (vee)vraat enz. en het rooien 
en verbran.den van zieke en kwijnende exemplaren. 
Aangezien infektie ook mogelijk is via wortelcontact, is het 
raadzaam om bij dicht op elkaar staande bomen de wOrtels on
derlj_ng te scheiden door het graven van sleuveno Vervolgens 
is het mogelijk om de gezonde bomen te injekteren met een 
schimmeldodend middel, waardoor de ziekte geen kans krijgt 
zich verder uit te breiden. Met deze, overigens vrij dure, 
methode wordt aantasting van de behandelde boom voorkomeno 
Het is echter nog niet bekend, voor hoelang de bomen na het 
injekteren gevrijwaard zijn van de ziekte. Het is vrijwel on
mogelijk om het iepenbestand tot in lengte van jaren regelma
tig te blijven injekteren. 
Voorts kunnen reeds zieke bomen op curatieve wijze worden 
oehru1deld. Voorwaarde hierbij is, dat de boom slechts 
licht is aangetast, omdat bij uitgebreidere besmetting de 
sapstromen in de boom reeds zodanig zijn verstoord, dat het 
te injekteren middel onvoldoende door de boom wordt verspreid. 
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kEVER VL.lEGT NAAR J 
ANDERE BOOM EN .ot 

VOEDT ZICH froiE T JE 
MAST IN OE OKSEl 'IAN J · 

JONGE TW'JGEN. 

I 
~ 

~ 
DE I<EY!:R IIL\f.GT NAAR 
kWIJtiEN('I~ IF.P~N EN LEGT 

O,A.AR Z'J!I Elf~1 REN ONDER 
DE SCI'OOS, lilt 

DE VERSPREIDING VAN IEPZIEKTE DOOR DE 
lEPESPINTKEVER 

VE~STOPl, TEN GE'JOLOE 
I'IIERY.A~I ONTSTAAT EEN 
BRUINIGE VEAI<LEU~ING 

1N DE BUITENSTE JAAR_ 
Al NOEN. 

Bij deze methode moeten tevens dode en kwijnende takken 
nauwgezet worden verwijderd en stambeschadigingen worden 
uitgehakt en met konserverende middelen worden behandeld. 
Voorts worden momenteel proeven genomen in o.a. de Ver
enigde Staten, waarbij de bestrijding zich niet richt op 
de boom en schimmel als zodanig, maar op de verspreider, 
nl. de iepespintkever. 
Hierbij worden, in gebieden waar reeds iepziekte voorkomt, 
vangramen geplaatst met een voor de iepespintkever aantrek
kelijke stof. Door het hiermee wegvangen en vernietigen 
van de kevers, voorkomt men dat eieren worden gelegd in 
gezonde bomen en deze zodoende besmet worden. Een stapje 
verder in deze methode is het vangen van vrouwtjeskevers, 
waarna deze door middel van bestraling onvruchtbaar worden 
gemaakt. Ook biermee wordt bereikt dat de ziekte in minçie:r:-e 
mate wordt verspreido ' · 

Het laat zich aanzien, dat de enige mogelijkheid om het 
voortbestaan van de iep op langere termijn veilig te stel
len, bestaat uit het ontwikkelen van variëteiten die resis
tent zijn tegen schimmelaantastingen. 

H.J.van Woerden. 
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Dat zullen velen verzucht hebben bij het doorleaen van de 
laatste nummers van Natuurlclanken. Evenzovelen echter zeiden1 
"Leuk, al die waarnemingen en wat zijn er veel mensen, die 
er aan meewer.ken! Het is het eerste wat ik altijd lees:" 
Denk U eens even in, hoe moeilijk dit alles voor de redactie 
iso •roch meen ik zelf, dat onze krant in de eerste plaats 
moet zijn een ontmoetingsplaats voor al die mensen, die 
elkaar niet dagelijks zien, maar wel willen weten, wat er zo 
allemaal door andere leden waargenomen is. Er is hierdoor 
een groot stuk zelfwerkzaamheid op gang gekomen, een bewust 
opmerken van de dingen, die het in onze omgeving zo waardevol 
maken voor wie er oog voor heefto 
Maar een heel ander punt is, de waarde die al dit voortdurend 
melden heeft voor de archivering van wat nu hier voor komt. 
De stapel Natuurklanken, die voortdurend groeit vormt nu al 
een waardevolle bron van informatie over een aantal jaren~ 

WILT U ER WEER Alili MEEWERKEN? 

U kunt ons melden: 
1. Welke vogels er bij U in de buurt broeden of gebroed hebben~ 

2o Wanneer U de eerste exemplaren van onze zomervogels dit 
voorjaar weer zag. Een lijst hiervoor zat in een eerder 
nummer van deze krant. Ook al vult U er maar één in, dan 
kan dit al waarde hebben. 

3. Of U nog wel eens patrijzen hebt gezien? 

4. Welke aardige ervaringen U had met gedrag van dieren in 
Uw omgeving. 

5. Planten, dieren, vogels, paddestoelen, geologische ver
schijnselen, weerkundige en astronomische bijzond~rheden, 
ergernissen over wangedrag jegens de natuur, ideeen voor 
lezingen en excursies, Uw aanbod voor hulp bij het 
maaien van het biezenlandje van Jonker •..•..•. 

IEPZIEKTE VELT 
WALLEN E,LBURG 

ELBURG • Staatsbosbeheer heeft beslist dat vijf· 
honderd iepen op de wallen van Elburg nog deze 
maand moeten zijn gekapt. De bomen blijken t zijn 
getroffen door de ongeneeslijke iepziekte. 

In samenwerking met Staatsbosbeheer heeft de ge
meente een plantingsplan uitgewerkt dat uitgaat van 
geheel kale wallen. Op de bastions, de uitspringende 
gedeelten van de vestingswallen, worden als eerste 
aanzet zeshonderd jonge beuken, platanen en kastan· 
jes ingeplant. Ook de rechte stukken vestingswal 
worden van drie rijen zes jaar oude bomen voorzien. 
Volgens deskundigen zal het een mensenleeftijd duren 
voordat Elburg zijn oude "gezicht" weer terug heeft. 

Apeldoornse Courant 3/3/79 
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Als bewoners van deze streek zijn we toch wel erg bevoor
recht: allerlei verschillende landsc:bappen en daardoor een 
weelde aan planten en dieren in onze naaste omgeving. Wan
delend op de mooie ochtend van de eenentwintigse april op 
het landgoed Welna ervoeren we dat weer. De gekraagde rood
staartjes lieten hun vragende roep horen, nog niet zo lang 
geleden teruggekeerd in ons koude landje. Boomkruipers en 
boomklevers, maar ook de kleine goudhaantjes zongen, maar 
de zwartkop die we zagen, en die zo'n melodieus wijsje 
heeft, vond het blijkbaar te koud om te zingen. Een paar 
maal merkten we een roedel herten op, die hier en daar als 
koeien in de bosweide stonden. De bokken droegen het nog 
vrij kleine bastgewei, met de fluwelige huid erover. Ver
wonderlijk was het, hoe de dieren bij onze nadering heel 
rustig naar de omheining liepen. Pas als ze vlak voor het 
hek waren, sprongen ze heel sierlijk en sterk omhoog, om 
achter elkaar in het bos te verdwijnen. De dieren leven hier 
echt nog in de vrije wildbaan en k1mnen her en der trekken, 
geen rasters die ze tegenhouden. 

De grote lijster liet zich verweg horen en ook zijn ver
wanten de zang1ijsterj de merel en niet te vergeten het 
roodborstje. Tjiftjaî en fitis waren al enkele weken terug, 
maar ook een tortel, de gewone Hollandse soort, bleek er 
weer te zijn. 

Up het mooie stuk heide, aru1 het eind van ons pad, hoorden 
we al gauw de boompiepers en zagen we deze aardige vogels 
htm parachuteachtige glijvluchten uitvoeren. Ivlaar ook de 
kievit en de minder algemene boomleeuwerik bleken deze heide 
als territorium te hebben verkozen. 
Een troepje kleine vinkachtige vogeltjes dat telkens van de 
heide in de vliegdennen vloog en weer terug, was zelfs voor 
onze kundige excursieleider, de Heer Van Waveren, niet op 
naam te brengen. De doorbrekende zon,die alles in een ge
schitter omtoverde van glanzende dennenaalden, waterdruppels 
en blikkerend jong groen, vertekende de kleuren, de vogel
tjes bleven te ver af, en wat nog lastiger was: ze zeiden 
niets bi,j al hun gefladderJ . 
Wel duidelijk was de aanwezigheid van een flink troepJe 
kepen, veel vinken, een b1ifrnees, een winterkoning een aan
tal geelgorzen en een zwarte specht. Natuurlijk heb ik niet 
alles opgesornd 9 Gaat U de volgende excursie ook mee? 

Eo Koopmans-Grommé 
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troosteloos voor amateurs 

Ogentroost i~ ee~ van d~e plantjes, die je vroeger z6 geregeld 
zag, dat ze Je n1et opv1elen. Nu vallen ze evenmin op, ma.ar 
dat komt doordat ze er niet meer zijn. Bij het voorbereiden 
van dit artikeltje realiseerde ik me, dat ik in onze omgeving 
nog maar één vindplaats ken. . 
Een aardig plantje, met sierlijke bleekpaarse t'J ~ 
lipbloempjes aan stengeltjes met kruiswijs é~::; • > 
staande getande ovali'..J blaadjes. Een labiaat u-~ · _ -· 
is het echter niet~ Hij hoo.rt tot de familie ~ ~ , -. .. ·~ 
van de helmkruiden ~ waar ook. een aantal an- ""'\!?S~ 1P r. _ 
dere eenjarigen mot ongeveer de:z.elfde groei- fli .:' ;.--' . 

wijze. t?e behoort, zoals ratela~r, ~engel, c; c ~ .::/ 
kartelblad en. de rode ogentroosT;. D1e laatste ~ - r~-h 
vind je vooral i.n de kustgebieden. Hij wijkt .. , 
z6 af van de ogentroostjeii3 waarover we het 1 

hebben, dat hij in een ander geslacht is ge-
plaatste Hij heeft wel zijn nederlandse naam 
gehouden. 
llorig jaar vonden we op die ene vindplaats "een'' bloeiende 
ogentroosto Wèlke ogentroost, vroeg iemand, maar op die vraag 
moest ik het antwoord schuldig blijven. Daarmee was ik er niet 
van af, want de vrager was redactielid van Natuurklanken en 
dat zijn 9 noodgedwongen, vasthoudende mensen.Hij wilde ook 
graag weten, waarom dat niet te zeggen was. Want,als je de 
naam van een plant niet weet, kun je hem toch opzoeker1 tn de 
flora? En tenslotte - daar was hij redacteur voor - wilde 
hij dat "waarom" ook nog in de Natuurklanken hebben. 
De flora gepakt, zien we dat er 7 soorten en 4 ondersoorten 
ogentroost beschreven worden. De meeste vallen af voor ons, 
omdat ze alleen groeien in de duinen of in Zuid-Limburg. 
Dan blijven er 3 over: de slanke, de stijve en de bos
ogentroosto Bij de vergelijking gaat het om stompe of spitse, 
wel of niet genaalde tanden a.an de schutbladen en kelken, 
de grootte van de bloemkroon en van de doosvrucht. Dat lijkt -
al gaat het om.minuscule verschillen- nog wel te doen, maar 
bij de beschrijving van de drie soorten kom je 7 maal woorden 
tegen als ''meestal", "Vaak:n en 11 ongeveer'' o Als we, nog niet 
ontmoedigd, de slanke ogentroost laten vallen, moeten we bij 
de laatste twee (dat zijn ook de algemeenste) kiezen tussen: 
doosvrucht niet langer dan de kelk en: doosvrucht korter 
tot iets langer dan de kelk. Daar kom je dus alleen uit, als 
je een exemplaar hebt met een vrucht die langer is dan de 
kelk. 
Maar voor wie er niet uitkomt heeft de flora tot slot een 
troostrijke mededeling: vaak worden planten aangetroffen die 
ongeveer het midden houden tussen deze twee soorten. 
Het heeft veel weg van het spelletje "wie van de drie". 
Helaas staat de echte zelden op. 
Maar mocht U ooit een ogentroostje in onze streek tegenkomen, 
dan houdt de schrijver zich aanbevolen. Dat geldt ook voor 
de ratelaars, die wel eens helemaal uit onze omgeving ver
dwenen konden zijn. 

Henk Menke. 
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f 1 ori st is che in v e n-L <3 r:l ~:~at i 1 J v ili'J elF: ()}ft 1~; p ~: v o o i'l.c u'''(-; tYt~> hout;
wallen. Het wrj dq~ ene p j •i~ lrDJlljJ L e 111 ~cd, i; i :i rl [?;H h J:r;!:: rnt \/e-n·} mt :z. ing 
van de leden en llc~t gewJuH:Jl Lni i;Jc:ttcf vor1d F/li)_u '.lourt7.e"t
ting in de el'OJ> volgende ,jrll'Cil" 
Directe aanle-Ldinf~ voor hr:::t CHldc-Jr·zord< luf'; in i!:~i_, i:;j\; 1 dat 
de gemeente E_pc-) c~en ptyl-.jc hc-'r: r·t. vn:tnt·ttJ i·. n<mli<•(k:tl i1:''' waarde~ 
volle houtwallen (::,ofinanc:tc':r·o lwJu,un wnrcÎt")tJ. 
Daarom is het bi ,j ~.onr'ler ,ii'-HHIItD r_· 1• dat hnt onclt)J'~".o~:k a\:'lrrl onder
broken en er geen aan,,of:r JJJecr· kun1n 1/:JH e;cgovr''' r• ~·rna:r:·u1l:; moet 
blijken welke houtw<CJ U (;n •~m1 n:;J..cJc:rH bcl:.>dH-n·ntLu.c; vcr·(üenen. 

Het weer opnemen van di i~ j nvc--:ntaL·i:~;u.tiGti\!F)Ch .Lti dvs gewenst .. 
Er is inmiddels nog een arf,Slliuont; lLl ,jp;t'ilwmnn o1u ltc-t; ondorzoek 
te hervatten want de geclacl1Lnn uv(:_c i<<nd:;clv.=.J)['HJIJdcrhoud,welke 
vorm kregen in he 11 af zE~ tt.cn van kJ 10 i,,Ni I [',en u n hot1tw:1llen, 

zul] (:n rurJ[';cl·i ,jk in de l.nc:J.;r_,rüsl:; leiden 
/; ot p 1 ., )f c~) ;; :'>.i OJH: 1 <::: en [Hl:l'lnn_n un be wel·k
:/;;CJ_anthc<L(l ()p lUt tE'!'t'nJu, Ook iÜl'3J'l/OOr 

i~ hut nuti;il:'~ m1t f?)\~f!;ovcnc te bebben 
w na r'xnec ild ngc) t oo.HI lu:-:.n wo celen wnar de 

,~• laJid;:c}léJ1lpc: I.Jj!i UI ri.tLL;lLI'll i .'Ti;O:CiHCh 

~ 
1 ,. ;· bt:i<JJJp;ci jkc IJOittwaL I en U.r·;r';on .. 

1-r,. 11 \1<)()1' rlcl-; f:"l()-,-_-,j .. ~-~~t-;·i_,r=;(.~_h l.n·vt:rlt(l.l'1se~eerl van 
r · 5.to,léW\PII'>I_D;Vl-·1IOIJ_i;VJL)J lt~l\ i.f) CC:Jl ui i;gc;b_r•nÏ.(]Co planten-

lLnnni,\; niet~ dir_'nci: noCld:/,nJn)li;jk .. Het 
aantal soorten dat lUHJJ :in c<::;n houl.r:J:l.l l\;:m l:;Pgcnl\nrrl<:CJ _i_s ca .. 
.30 voor wat betn=:ft de bcj)nen t-;n lter:r';ter:: en c.1. 1/-0 '/oor wat 
betreft de krtüdco .. Het is rrJCtf';r)Ji j !. d;-:tl~ U zc;gl. "dnl; Ls dan 
toch altijd 70 snoeten'', maar· U 7.tl_lt vcr::-;telcl staon hoevElel 
U er van die 70 al leen L~ ~ want dam· '!:'.i vi;on dcc: lf!C)l~~~t al[I;emeen 
bekende planten alr:: p.:u,J.nJeblocm <:-:n branclnc tel ook bij, En U 
zult er ook versteld van staan hoe r:nel U de oved_ge soorten 
bijleert, want orndat houtWFJiüm mam·· een _hepcr·l;l; aantal soor
ten herbergen die U daardoor p;eregc_" lel_ tc~rugz Lc L; .1 heeft U 
gelegenheid te repetereu. 

Het houtwallen onder:toek t s belang:ci ,jk mn anne;e_palrt te worden 
en geeft aan _plan tenJ lofhc bberr:~ gel ep;tmhA:i d lnm h:ennis aan te 
vullen en fijn buitc~n be:z;ig te zi,in. 
In de plantenwerkg:coep van de afdeling Ls al aangekondigd, dat 
het onderzoek hervat zal wor~en. 
Leden die willen meedoen, btnnen contact met mij opnemen om 
te overleggen over de excursietijden. 

Marianne K1ihl :i__ng 
KLtl.Ve __ ckwnp 168 
Ei:pe" tel,--13010 
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In Or.ril bloeien in 
Zuid .. lin1burg de bo.ssen~ 

Op- de koude Koninginnedag van dit jaar reden we terug van een 
lang weekeinde in Zuid-Limburg. Een schel zonlicht verlichtte 
het plaatsje Elslo, dat van het Julianakanaal komende een heel 
schilderachtige entree hee~t. Het was een waardig afscheid 
van het Krijtland, dat hier zijn laatste uitlopers heeft. 

We hadden die morgen nog flink gesopt en geglibberd op de 
paadjes en trappetjes van het Bunder-bos. Het is voor ons 
Veluwenaren altijd weer een lust in zo'n rijk Limburgs voor
jaarsbos te wandelen. Allerlei planten, waarvan je in de 
zomervacantie alleen de verleppende resten of de vruchten 
vindt, staan nu in volle groei en veelal ook in bloei. 

Dit Bunderbos is een heel merkwaardig bos, omdat het zo nat 
is. Overal siepelt water uit de grond en vormt dan kleine 
beekjes. Deze bronnetjes ontstaan doordat er onder een 
oligocene zandlaag kleilagen liggen, die het water niet door
laten. Het blijft staan en vloeit boven de kleilagen uit de 
heuvelflank. De vele fossiele slakjes in de oude klei zorgen 
ervoor, dat de grond, ondanks het ontbreken van mergel, toch 
kalkhoudend is door het oplossen van kalk in het regenwatero 

j 
j 

het eerst opvalt, is dat zo'n bos helemaal groen op de 

Rt:.LlZf-.... 
PAA R.t)E · 
.:>TAART 

bodem is, Daar werken hier vooral de grote 
bladen aan mee van een uiensoort, de das
look, die hier massaal groeit en, vooral 
als de bladen door belopen wat gelmeusd 
worden~ voor een duidelijke uienlucht 
zorgt o Er was pas een van deze planten in 
bloei, een trosje witte sterretjes stak om
hoog tussen het brede blad. Maar het goud

Mu~~u~ veil, de paarbladige soort, bloeide volop, 
KRytD als rechtgeaarde bronnetjes-plant met de 
~ voetjes in het watere In deze lage delen 
~l~<!. vonden we ook planten van de zwarte rapunzel 

in knop, veel aronskelk met hele grote 
u bloemknoppen, die net nog niet open waren en 

c V (I-overblijvend bingelkruid met een brandnetel-
achti e b'loeiwij ze, een enkele sleu:tBlbloem (de slanke) en, 
zoals in bijna alle bossen die we dat weekeinde bezocht hadden, 
grote hoeveelheden gele dovenetel, nog niet in bloei, speen
kruid, bosanemoon en muskuskruid, door de koude juist nog wel 
in bloei en verder de grote muur, die wij hier ook kennen van 
houtwallen en bermen. Een kring fotografen deed een kniev~l 
in de modder om een foto te maken van de enorme en ook fraaie 
sporenaren van de reuze-paardestaart, een heel zeldzame soort, 
die er heel mooi bij stonde 
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]!;en vreemd bos ook in de hogere delen, dit Bunderbos.Daar 
is de grond wat armer, doordat deze uitgespoeld is en veel 
vruchtbaars naar beneden vloeide. ,Je lnmt dat in alle 
hellingbossen in Zuid-Limburg zj_en. In dit armere deel 
begint de begroeiing wat Veluws aan te doen, nwt adRlaars
varen, blauwe bosbes, dalkruid en kBJnperfoelie onder eiken, 
berken en wat aangeplant naalcllwut. Maar er stonden ook 
beuken daar~ waar de fluiter in zong, en de grond was ook 
hier bezaaid met bloeiende bosrutemoontjoc, er was salomons
zegel aan bet opkomen en boven aan de helling, waa~ het bos 
aan een weide grenst, bloeide de voorj<:.tar,c-)--b.elmbloem 
lhet vogeltje op de kru.k) nog en de maagdepalm, nae<.st op
komende vogelmelk, hemelsleutel en lellutjcs-der~dalen. 

Drie heerlijke dagen brachtRil we door met Gen groep K.N.N. 
V.-ers uit Deventer, met als dowicilie een zomerhuisjes- en 
caravanterreint,je in St.Geertruj(t,. Dagen~ die we ondanks 
het ijskoude weer hebben uitgebLüb~ om te genieten van de 
april-flora van Z.u:Ld-J.Jünburg. 

De weiden vol populieren langs de C~eu1 l_ bomAn waarop de 
maretak of mist1etoe nog veel,mldig voorkomt), . ~n 
waarin, na enkele jaren geheel te zijn ver
dwenen, nu de knolsteenbreek weer opkomt, 
waar we de grote gele kwikstaart zagen~ en 
er massa's boerenzwaluwen boven het snel- \:','t__~. '~.""' 
stromende Geulwater schoten, en Ir.Jaar we aaJJ"'-F?~~ J v-'.'__.. 
de rand. bij het bos op de Keutenberg heel zfL IJ ...... · 
veel gele anemoon jn bloei vonden, een l:wleZ:..·~; .. 1 -.~.~~\ 
zeldzame plant voor 1~ederland; het was aLles ;//~/ , '~~~ 
overweldigend. ./:-:/1~>' t iltt! 

~ 6 ~/<.\e:L.t:: AMfMOOI'I 

Op de weiden van de Keutenberg prijkten overal sleutelbloemen 
hier zelfs beide soorten, de slru1ke en ook de gewone, die 
een kleinere, wat donkerder bloem heeft. 
Ook in het Gerendal en het Gulpda1 1 overal primula's! 

In de bossen op de hellingen> klimmen ë_ls ] ianen de hosrank
takken tot in de top van de hoogste bomen, wat het geheel een 
oerwoudachtig voorkomen geeft. Op de bodem, onder de bomen
wildernis van eiken, haagbeul<:en en hazelaars bloeiden als 
contrast allerliefste lichtblauwe bosviooltjes in dichte 
pollen, weer veel primula's en in de holle wegen, waar het 
ook zonder blad aan de bomen, wat donkerder is, nog wat don
kerpaarse Maartse viooltjes. 
Erg fijn in deze streken is ook het veelvuldig voorkomen van 
de zoete kers, een wilde soort, die nu overaJ met zijn witte 
bloesems prijkte en daarnaast de kersenboomgaarden op de dal
hellingen, ook al in volle bloei. 
Sleedoorns bloeiden op de luwe plekken als witte heuveltjes 
aan de bosranden en wegene Jaiillller·, dat er door de koude 
nergens insecten op de bloemen te zien waren, al zagen we, 
toen er even wat zon kwam, een oranJetipje vliegen; maar dat 
kon ook haast niet ontbreken, in een gebied waar zoveel 
look-zonder-look groeit en de weiden zo vol pinksterbloemen 
staan, allebei planten waar deze vlinder aan gebonden iso 
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Wie in de gelegenheid is, in eind april een paar dagen door 
Zuid-Limburg te zwervelli, moet die niet voorbij laten gaan. 

Een goede gids op zo'n tocht is het boek''Ontdek het Mer~elland" 
uit de serie Nederlandse landschappen, een uitgave van et 
I.voN. (Instituut voor Natuurbescherrningseducatie) in samen
werking met de VARA. 

Verder is er veel informatie te vinden in een aantal deeltjes 
van onze Wetenschappeli~ke mededelingen, die onder de naam 
"Ons Krijtland Zuid-Lim urg 11 verschenen zijn (5 deeltjes) en 
die voornamelijk geologische gegevens bevatten. Deeltje I 
neemt U als het ware aan de hand mee langs de bezienswaardig
heden op dit gebied. Deel IV gaat over de vele orchideeen 
(die in april uiteraard nog niet bloeien) en de zinkflora. 
Over het bestellen van deze boekjes vindt U geregeld mede
delingen in Natura. 
Bij de Natuurhistorisch secretaris, de Heer H. van Woerden, 
kunt U de gegevens, die wij deze paar dagen verzamelden, 
opvragen. 

Els Koopmans-Grommé. 

Bescherm1n~1 :.1ngvogelnesten 
Naar aanle•cl.: , ·, "' de mededeling in no. 3, 
pag 132 1 1· •,1 ,:,ar over bescherming van 
zang;o•;• . , ,,.,1 kraa1acht1gen en katten, 
berru·· : 11 rk srnds vang 1aar met veel 
suc ·,. _:r turn bescherm tegen het bin-
, ,.· ... , ·, .111 kollen, door om de 50 cm al 
:, , ; ,. -.lukken gesneden uien te depone

,, ,'r; lwLben P.en reusachtige hekel aan 
oe ,, L·"·"•cnt en gaan dan niet meer lekker 
";> nurr LJ"IIIak eens rondkijken of er een 
vu•;;elnesl te vmden is. In de buurt van het 
r1es1 leg rk ook nog een paar uien. De vo
gels Lelf hebben een gering of geen reuk
vermogen, zodat deze er geen last van heb
ben Het n11ddel helpt Inmiddels ook tegen 
kcniJnen. Ook kan men de uien planten, 
want de geur van uienloof helpt ook wel 
wal. 
• Mev1 K E. Jarrssen, Averholstraat 5, 7591 
GA Denekomp. 

Uit Het Vogeljaar 
augo 1978 
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EXCURSIE~ RAPPORTEN 

Het is de bedoeling, dat iedere excursie-leider een 
klein. rapportje maakt van excursie of wandeling en 
dit doorgeeft aan de natuur-historisch secretaris, 
die deze gegevens dan opslaat, zodat ze altijd weer 
op te zoeken en te gebruiken zijn. Helaas gebeurt dat 
veel te weinig. Om het rapporteren aan te moedigen 
hebben we formuliertjes ontworpen, waarop de waarne
mingen gemakkelijk in te vulleh zijn. Hierna ziet U 
er één - ingevuld - afgedrukt. U kunt ze bij de 
bestuursleden krijgen en -na gebruik- graag doorgeven 
aan: 

Henk van Woerden 
Vuurdoornstraat 104 
8171 XH Vaassen 

VACAl'fTIENUMMER 

Heeft U Uw vacantieplannen al gemaakt ·r Of bent U, 
als U deze Natuurklanken leest, al met een vroege 
voorjaarsvacantie geweest? 
Zoals U wel zult weten, maken we van de november
editie altijd een nummer waarin we de vacantieverhalen 
van onze lezers publiceren. 
Gelukkig zijn er naast de ouwe getrouwe inzenders ook 
vaak wel een paar lezers.die voor de eerste keer hun 
natuur-historische avonturen in binnen- of buitenland 
eens boekstaven en aan Natuurklanken prijsgeven. 
Hoort U daar deze keer ook bij? Neemt U in elk geval 
een schriftje of bloc-note mee om Uw weder- en wetens
waardigheden in te noteren~ 
Wij wachten met spanning op Uw bijdrage~ 

De Redactie. 
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PADDESTOELEN 

EXCURSIE- RAPPORT 

Excursie naar~ Archemerberg (bomenwerkgroep) 

Excursieleider: Martin Knjgge 

Datum: 25 maart19-29-van~uur tot:-l6_uur 

Middel van ver voer· per auto naar Archem, dan lopend 

Tijd v a n vertrek : _9-'---~u~ur==----=E".,:p~e ____________ _ 

Aan t a I de eI nemers: ---=6 _______________ _ 

Weersomstandigheden:vrij koud,regen, later opkl. 

Routebeschrijving: Vanaf station ~walle met Martin 

K.rügge door prachtig af:wj ssel end Sallands J and 

schap naar b1Jnrtscbap Gietmen, auto daar achter 

gelaten, lepend vanuit Zuid;,...Westen een cirkel · 

~hrijvend noo~delijk langs top Archemerbergo 
Terrein beschrijving: 

Voor het grootste deel hei- en stuifzandgebied, 

begroeid met jeneverbessen die de laatste jaren 

stelselmatig vrijgesteld worden. Dit afgewisseld 

met oud vliegdennenbos en enkele met larix, dou

glas en f~nspar ingeplante stukken. het geheel 

vormt het 565 ha grote bezit van de ~tichting 

het uver~ssels Landschap (Archemerberg-'t Zand-

T 
~emelerberg) 

KoninkliJke Nederlandse 
Natuurhistorische Vereniging 

AF DELING EPE I HEERDE 

-.J 
\0 
I 

OPGESTELD DOOR: -.J 

Yvonne Roelants. 
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NIEUWS UIT DE BIBLIOTHEEK 

Nu ik de functie van bestuurslid van Bauke Terpstra 
heb overgenomen, is er daarmee ook het één en ander 
veranderd wat betreft onze afdelings-bibliotheek. 
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Het belangrijkste is de verhuizing van de bibliotheek 
naar mijn nieuwe adres aan de Dorperveldweg 6 te Epe. 
Veel mensen zullen zich wat dat betreft waarschijnlijk 
niet vergissen, want de bezoekfrequentie aan onze biblio
theek lag niet al te hoog. 
Ik hoop daar echter iets op gevonden te hebben en het 1J 
als volgt gemakkelijker te maken. Voortaan zal er op de 
''meesten lezingen en andere bijeenkomsten een wisselend 
deel en met name de nieuw verkregen boeken uit de biblio
theek aanwezig zijn& 
Voortaan kunt U dan het een en ander rustig door bladeren 
en eventueel voor langere tijd lenen; bovendien zal er 
een lijst aanwezig zijn van alle boeken& Hierbij zijn dan 
inbegrepen ook mijn privé-boeken, waarvan ik er een groot 
aantal tijdelijk beschikbaar stel voor de bibliotheek. 
Mocht U liever een aparte avond nemen om de bibliotheek 
te bezoeken, dan kan dat; een afspraak kunnen we dan op 
één van de lezingen maken of U komt zo maar eens langs, 
want telefonisch ben ik helaas niet bereikbaar. 
Tot slot nog enige nieuwe aanwinsten: 
Wetenschappelijke mededeling 129: de Nederlandse mariene 

mosdiertjes. 
Wetenschappelijke mededeling 130: Handleiding ten behoeve 

van vegetatiekarteringen. 
Wetenschappelijke mededeling 131: De tekèn·van·de Benelux-

landen& 
Waterzuiveringsplan 1979-1984. 
Nota betreffende de tracé-keuze van rijksweg 50 
lgedeelte Arnhem-Woeste Hoeve). 

Nieuwe leden. 
Mevrouw 
Mevrouw 
De Heer 
De Heer 

De Heer 
De Heer 

AoH. Buisman, Pandersakker 18, Epeo 
AeJ.M. Waagemans 7 Erinkarweg 3la 9 Emst. 
H.IJzerman, Bonenburgerlaan 43, Heerde. 
MoW. Boomsluiter, Emsterweg 45, Vaassen 

noot lid). 
Th.S. Schilder, Eikelkamp 18, Epe. 
J.H.Kuiper~ Duistereweg 1, Hattem. 

lwas huisge-
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Slakken zoeken het hoger op. 

Op 12 april, na regen en met zacht weer, zagen wij 'a-morgens 
om ca 10.30 uur in de buurt van Vorchten een 
verschijnsel. 
De stammen van de populieren langs de weg 
zaten tot 3 meter hoogte vol met huisjes
slakken. Op sommige bomen telden we wel 
50 exemplaren. 
Het waren voornamelijk de soorten tuinslak 
en heesterslak in allerlei kleurvariaties. 
Onder de bomen groeide kort gras en we 
zagen zeker 10 bomen op deze wijze bezaaid 
met slakken. 
Op paaltjes en hekken in het weiland zaten 
ze eveneens. We zagen dit nooit eerder en 
vonden ook in boeken over slakken niets 
hierover. 
Is er onder de lezers van Natuurklanken 
misschien iemand die ons kan vertellen of 
dit verschijnsel te maken heeft met de pa
ring, hoewel we geen parende slakken zagen. 
Er was ook nog geen blad aan de bomen. 
Uw ervaringen op dit gebied hoort graag: 

Contributie 

E.Koopmans-Grommé 
Bongerdplein 1 
Epe. Tel.05780-12083 

Mocht U Uw contributie over 1979 nog niet hebben 
overgemaakt, wilt U dat dan nu spoedig doen? 
Wij hebben reeds enkele keren vermeld, dat de contri
butie over 1979 f. 25.- bedraagt, voor huisgenoten 
f. 5.-. 
Rekening van de penningmeester: 53 13 41 542 

A.B.N. Apeldoorn 
t.n.v. KNN~ Epe-Heerde 
gironummer van de bank: 
830071 
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\NA! DOE-T :T eE~TL\UR? 

Na een te lange, te koude en te slechte winter, begon er 
weer een nieuwe bestuursvergadering met een te druk program
ma, te veel mededelingen en waardoor het bijna te laat werd. 
Met andere woorden, het werk voor het bestuur had zich weer 
behoorlijk opgestapeld, vooral doordat een reeds eerder ge
plande bijeenkomst door het slechte weer was uitgesteld. 
Als buitenstaander heb je er nauwelijks weet van wat ·er al 
niet gaande is in het bestuur, pas wanneer je er zelf eens 
bij aanwezig bent, krijg je een kleine indruk van het vele 
werk. 

Als we alleen al eens denken aan het werk,dat verzet is in 
verband met het samenstellen van enige dia-series· met bijbe
horende tekst en uitleg, welke nu op enige scholen in onze 
streek circuleren. Deze zomer zullen die dia's door enige 
K.NNV-ers ook aan '1onze" vacantiegangers getoond worden. 

Ook het werk van de Gelderscha Milieu Federatie werd deze 
avond wat nader toegelicht. Het is goed te weten dat wij via 
deze federatie \Waarin vele "groene groepen'', waaronder 
KNNV Epe;Heerde, vertegenwoordigd zijn) een vrij grote in
vloed kunnen uitoefenen tegen de voortdurende aanslagen op 
onze natuur. Om maar dicht bij huis te blijven, ruilverkave
ling, crossbanen, de schietbaan aan de Woesterbergweg, 
streekplan Veluwe, rijksweg 50,enz. enz. 

Besloten is ook om het aantal convocaties in de toekomst wat 
in te korten. Het vele werk ter voorbereiding van deze 
convocaties, de tijd om ze rond te brengen en de kosten voor 
eventuele verzending komen vaak op steeds dezelfde mensen 
neer. 
In het vervolg zal in Natuurklanken uitgebreider en over een 
langere periode op de aktiviteiten worden in gegaan en zal 
er slechts in speciale gevallen een convo verschijnen. 

Tot slot moeten we niet vergeten, dat er ook altijd veel werk 
is in de vorm van de voorbereidingen voor lezingen, excursies, 
wandelingen e.d. 
Wist U, dat men nu al be~ig is met ·"de voorbereiding van het 
programma voor 1980? Een blijk van waardering voor dit werk 
zouden we misschien kunnen uiten door de bewuste bijeenkom
sten eens wat vaker te bezoeken. 

Peter pfaff. 




