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De vacanties zijn voor de meesten van ons weer achter de 
rug en iedereen neemt met frisse moed zijn taken weer 
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ter hand. Dat geldt ook voor de redactie van Natuurklanken. 
Wij weten ons daarbij gesterkt door heel wat lezers van 
ons blad, die het niet alleen lezen, maar er ook graag 
een actieve bijdrage aan leveren. 

Ook de mooie ontwerpen voor een nieuwe omslag die ons 
werden toegezonden, hebben ons de overtuiging gegeven, 
dat onze lezers met ~atuurklanken meeleven. 

Dit nummer verschijnt voor het eerst met het in de leden
bijeenkomst van 26 april uitverkoren ontwerp. Helaas 
hebben wij nog steeds niet kunnen vaststellen wie achter 
het pseudoniem J. G. van 't Anker schuilgaat. 'v'vîj herhalen 
dus ons verzoek aan deze inzender om zich bij de redactie 
bekend te maken. 
De overige inzenders heboen wij wel kwmen identificeren. 
In overleg met hen zullen wij in de volgende nummers 
steeds ~~n van deze, weliswaar niet bekroonde, maar toch 
zeer fraaie ontwerpen opnemen. 
Allen die zich hebben ingezet voor het nieuwe jasje van 
!~a tuurklanken, onze hartelijke dank! 
En hiermee gaat dan een nieuwe jaargang van start ·1vaarin 
wij hopen we2r veel pennevruchten van enthousiaste leden 
op te nemen. U krijgt daarvoor al meteen een mooie kans, 
want in november hopen we weer een nummer met vacantie
bijdragen op te nemen. De eerste stuKKen daarvoor zijn 
al binnen! Wie volgt~ 

Naast onze vaste illustratrice, 
haar zoon Koos een aantal mooie 
Natuurklanken verzorgd. Ze zijn 
ze dan ook zelf wel ontdekken. 
Onze dank Koos! 

De redactie. 

mevr. E.Koopmans-Gromm4 heeft ook 
illustraties voor dit nummer van 
wat anders van stijl en u zult 

Redactie. 
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- IHPLAAT~ VAN LOS~E. C.ON'JOCATIES '.-

donderdag 
27 septe 

donderdag 
25 october 

donderdag 
22 november 

Jb IE. 7l D 1N1 @J IE Irl'J 
Opening van het seizoenl 
Dia-serie& De Natuur rondom Epe. 
door dhr. F~ van Noorden. 
Deze serie is samengesteld om toeristen een 
indruk te geven van onze omgeving en om tege
lijkertijd de kwetsbaarheid ervan te benadruk
ken. Oo~ voor ons allemaal zeer de moeite waard! 
Gemeentehuis te Epe in de koffiekamer, 
's-avonds om 8 uur. 
Het Overijsselse Landschap. 
Een lezing met dia's, die gehouden wordt door 
de heer D.Brugman, medewerker van de Stichting 
Overijssels Landschap. 
Gemeentehuis te Epe in de koffiekamer, 
's-avonds om 8 uuro 

Populatie dynamica. 
Lezing door Drs Bruntingo 
Een moeilijke ti tel voor een ui termate inter.e·ssa.nt 
onderwerpo De veranderingen in het dierenbestand 
in de wilde natuuro De oorzaken en gevolgen 
hiervan. 
Gemeentehuis te Epe in de koffiekarnero 
's-avonds om 8 uur. 

NU 00\( AL-VAST NOTE.REN ~ 

20 december Leden dia-avond. Wilt U zich hiervoor tijdig 
opgeven bij de Secretaris? 

1980: 
25 januari 
in februari 

27 maart 
26 april 

U heeft vast wel enkele dia's,die natuurhis
torisch of geologisch interessant zijn. 

Walvissen. Dhr. MÖrzer Bruyns. 

Een avond van de werkgroepen. 
Oerwouden in Duitsland. Dhr. v.d. Veen. 

·Duinen. Dhr. v.d. Neut. 

(1 



zondag 
30 sept. 
1979 

zaterdag 
6 october 

zondag 
7 october 

zaterdag 
27 october 

zondag 
28 october 

Paddestoelen bij Tongeren. 
Deze excursie wordt geleid door dhr v.d. Berg 
en dhr. Sieders. 
Vooral in de omgeving van de leemkuil ver
wachten we veel soorten te vinden. 
Verzamelen hoek Tongerenseweg/Chevalierlaan 
om 9.30 uur; de excursie duurt ca. 2 uuro 
Wilt U eens kennis maken met de paddestoelen 
werkgro~l' dan bent U welkom op de excursie 
in het K costerbos te Wapenveld. 
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We verz~elen 's-ochtends om 9.30 uur bij de 
brug over het kanaal tegenover het Kloosterboso 
(ter hoogte van bushalte Het Mussennest aan 
de Zwolseweg). 
Een excursie naar de tuin van H.Veerman en 
Fortmond, waar we door dhr. Veerman zullen 
worden rondgeleid. 
Automobilisten verzamelen om 1.45 uur bij 
het Veer te Wijhe. 
Fietsers vertrekken om 12o30 uur vanaf A.H. 
te Epe en om 13 uur vanaf bushalte Dorp Heerdeo 

Fortmond ligt in het rivierduinengeoied tussen 
Olst en Wijhe. Het is een landgoed van ca. 30 
ha. We vinden hier een grote variatie in bomen, 
struiken en planten. In de herfst is dit gebied 
rijk aan paddestoelen en bessen, o.a. van 
sleedoorn, meidoorn en hondsroos. 
Floristisch interessant zijn ook de wegbermen 
(wilde averuit en cichorei). Wanneer de tijd 
het toelaat, kan nog een bezoek worden ge
bracht aan de terreinen rondom de voormalige 
steenf ab riek. 
Gewestelijke Paddestoelen excursie ..in 'l'ongeren. 
Deze excursie staat onder leiding van dhr. Van 
de Berg. 
Verzamelen hoek Tongerenseweg/Chevalierlaan om 
10 uuro 
U kunt dan eens een vergelijking maken met wat 
er zoal op 30 september werd gevonden. 
Vogels in de Polder. 
Een vogelexcursie onder leiding van dhr. F. 
van Noorden. 
Vertrek: 9 uur 'a-morgens bij A.H. te Epe, 
met eigen auto's. Terug ca. 12.30 uur. 
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Gereden wordt in de richting van Ketelhaven. 
Onderweg wordt een kort bezoek gebracht aan het 
Abbe Ravebos (herfstkleuren, vruchten, zaden). 
In de water-en weidegebieden hopen we veel 
vogels te zien, o.a. eenden en gaa~en. 

14-17 october 1979 ·CC/t PAAl; ZJAGE!Y ARDé!f!Yett 

Dit jaar een bezoek aan de Belgische Ardennen. 
Gelogeerd wordt in het Natuurvriendenhuis te 
Melreux bij Hotton in de nabijheid van het 
riviertje de Ourthe. Het huis staat in een bos. 
De maaltijden worden zelf verzorgd, waarvoor 
accomodatie aanwezig is. De prijs van over
nachting bedraagt Fr. 90.~; beneden 21 jaar 
Fr. 60.-
Vanuit dit natuurvriendenhuis zullen verschillen
de excursies worden gemaakt, vooral op 't gebied 
van planten en paddestoelen. Fossielenzoekers 
kunnen ook aan hun trekken komeno 
Ook zullen we toeven aan de oevers van het 
schilderachtige riviertje de Ourthe, waar de 
rotsen met hun voeten in het water staano 
Misschien zien we hier waterspreeuwen en ijsvogelso 
Maar ook de heuvels van de Ardennen zullen een 
kleurrijk decor vormen voor de diverse wandelingen. 
Wilt U zich spoedi~ opgeven bij de familie 
Koopmans, Bongerdp ein 1 te Epe. tel. 05780-12083. 
Uiterste datum 6 octoberJ 
Zij, die zich hiervoor opgeven, ontvangen nog 
een uitgebreide convocatie. 

Mededeling van het Bestuur. 

Iedere vierde donderdag van de maand is er een lezing. 
Houdt U die avond dus vrijJ 

~~ 



HERFSTLIEDJE 

... 

De takken z~Jn dun, 
Ik ruik de run 

Van de eiken,-
De berken zijn wit, 
Op een bank zit 

Ik te kijken. 

Daar klautert het licht 
- Wat mooi gezicht! -

Door de takken naar boven: 
't is allemaal louter 
Goud, o! je zoudt er 

Wel van willen roeven! 

De wind zit in de 
Gele linde 

Wat to vertellen,
Kijk! dien kastanje: 
Daarvan kan je 

De blare' al tellen! 

O! o! daar begint 
Die woelige wind 

Ze te vergaren- -
Goud! goud! is het ooft, 
Over mijn hoofd 

Rollen de blaren! 

C.S.Adema van Scheltema 
(1877-1924) 
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~L©~J}Iû~Jrtl t)) 
DANKZY h/!!tTERVOéJ)L 1/'/G 

. l..':a r.~--__.., 
0 .\_. .... ~_....._ ...... r.r,. . 

Najaar 1978 werd ons huis verbouwd. Gevolg hiervan was, dat 
onze niet zo grote achtertuin volkomen omgewoeld werd. Na 
de verbouwing werd de tuin met grond, die door de bouwerij 
was vrijgekomen, wat opgehoogd en in het voorjaar·werd de 
zaak weer beplant met hoofdzakelijk vaste planten. Deze 
planten groeien allemaal zeer voorspoedig. Niet minder 
voorspoedig groeien-en bloeien tal van planten die spon~, 
taan zijn opgekomen. . ·~t 
Op enkele vierkante meters is het aantal spontane groeisers~ 
dermate groot, dat''t mij het vermelden waard lijkt. ~~ 
Ik moet er wel bij vermelden, dat ik de afgelopen strenge ~ 
winter onze gevederde vrienden dagelijks gevoerd heb met ~W 
zg. vogelzaad. Wanneer dit de oorzaak van het groot aantaf~~î$ 
''wilde" planten zou zijn, dan vraag ik mij af waar dit JJJ 
zaad vandaan komt en hoe het verzameld wordt. 
O.a. aangetroffen: Herik, hondspeterselie, Valse kamille, 
Heggedoornzaad, Roomse kervel, Moerasdoornblad, Stijve 
klaverzuring, Perzikkruid,Koolzaad, öpinazie, Dubbelkelk ~'~~;~ 
\tientallen), Radijs, Peen (geen wilde) Akkerscherm, 
Dille, Wijdvertakt stekelzaad (ik meende eerst, dat er 
een Vergeetmijniet bloeide), Smalbl.~,weegbree, Grote we 
bree, Witte honingklaver, Melkdistel,'Zwaluwtong, Vel
zuring, Kruip-boterbloem, Hennepnetel, Schijfkamille, ~--7 
Veldsla, een nog onbekende centaurile'en schermbloem. 

. ' En dat allemaal op nauwelijks zes v erkante meter. 

~~~: F.v.Noorden. 

WI1'TC ~?:'J -
~"'ruuu.Av&~ p 

Commentaar van H.Menke: 
Waar komen al die spontane groeisels vandaan? Als we 't 
lijstje bekijken, dan valt op, dat het, op de weegoree's 
de kruipboterbloem en nog een of twee andere na, alle 
eenjarige onkruiden zijn. Verreweg de meeste daarvan komen 
in akkers voor. Ik vraag mij af, of dat vogelvoer niet 
het resultaat is van het zuiveren van graan of andere za
den. Dat moet dan wel een buitenlandse bezigheid zijn, 
want er zijn een paar soorten onder (stekelzaad, akk~r
scherm, dubbelkelk) die niet of nauwelijks inheems zijn. 
Weegbreesoorten en kruipboterbloem zijn algemene berm
soorten, waarvan het zaad op elk kaal plekje kan ontkiemen. 
Maar de kruipboterbloem is een taaie rakker in je tuin, 
bijna even agressief en moeilijk uit te roeien als 
zevenblad. 
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De waarnemingen Z1Jn voor de verantwoordelijkheid 
van de waarnemers. 

Veldsalie 10;6 

Hemelsleu1rel 9;8 
8j8 

Dauwnetel juli 

Meikever 2;6 
juli 

Fortmond 
Berm omgeving Oene 
Berm Wetering omgeving 
Heerde + munt \Welke?) 
massaal op ruige akker 
Houtweg Oene 
Zwolseweg Heerde 
Diverse exemplaren Veld-
kampweg Wissel 

R.Pannekoek 
R.v.Zellem 
L.Muller 

vNo 

R.Pannekoek 
L.v.Wijk 

Kleine Wespe- 2/6 Zwolseweg Heerde 
boktor 

R.Pannekoek 

Gebogen beuk-

Klein winter
groen 
Egel 

Pad/kikker 

7!8 Ossenstal ~pe =mooi varen
tje met een teer driehoekig 
blad,dat bijna haaks op een 
zwart steeltje staat.Het is 
een vrij zeldzame plant,die 
vooral op wat gestoorde plek
keil in deuglasbossen voorkomt. 

eind juni. Gemeentebos tussen Del
lenweg en Norelbosweg 

4/7 Al twee nachten een egel in 
hondehok bij 2 bouviers. 
Egels drinken melk in de wei 
bij liggende koeien, aldus: 

april Parende padden en bruine 
kikkers, Leemkuil Welna, 
minstens 200. 

20/5 Bij Venz Vaassen, gr.+ br. 
kikkers 
Voorjaar, padden in tuinvijver 
beschadigen goudvisseno 

H.Menke 
H.Menke 

Hr Braakman 
Papenstraat 
Wissel 

P.Pfaff 

Rowan Koster 
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Boommarter 1/5 

Zandhagedis 17;6 
Penseelkeverl3;8 
Edelhert 22/4 

Raaf mei 

Bonte kraai 17;~ 
Wielewaal 20/5 

?.0/5 
20/5 
10/6 

10/6 
Bosuil 12/6 

Velduil 18/7 

Houtsnip 21/5 
1/6 

Witgatje 14/7 

28/4 
Draaihals 30/6 

9/8 
Grauwe vlie-
genvanger 

22;6 

17/5 
12/7 

Oeverlo- 5/5 
per 24/5 

6/5 

Padden omklemmen goudvissen, Mw de Jonkheere 
(vergissingsparing).Dit kon 
dagen duren,waardoor vissen te 
lijdeL hadden (waar?) 
Jcnga padden, Houtweg/IJssel- MW Bultman 
diJ'k Oene. 
V'">orjaar Mósterdveen vol;met 
kikkers. 
steekt weg over bij Tongeren 

.en klim~ ln boom. 

yNo 
P.Pfaff'· 

in zand oerm Eperweg P.Pfaff 
Glorialaan Epe. vNo 
30 lange rij,verontrust tus- vWH 
sen verkeer door üortelseweg; 
W.elna overstekendll4.30 u.). 

Zeebuurt-Harderwijk, vrij tam, R.Pannekoek 
meerdere keren. 
Oldebroek 
Venz, Vaassen 
Reve Atbertsbos 4 exemplaren. 
Kievitsveld. 
Heide van Welna overvliegend 
met zang. 
Fortmond 
enige exemplaren, roepend, 
lang. Tongeren. 

Zuiderzeestraatweg,verkeers
slachtoffer. 

baltsvlucht Welna. 

2 ex. aan ven op 'fongerense 
Beide 
6 ex. tussen IJssel-Oene 
Norelbosweg. 
Haelberg. 
voorjaar 3 jongen uitgevlo
gen Oene. 
dagenlang rond huis.~lorialaan 
.t!:peo 
voorjaar broedgeval Bongerdpl. 
Epe. 
Tongeren. 
3 jongen uitgevlogen,~elzer
park .l:!;pe. 

Zandafgraving bij 'l'ongeren. 
IJssel bij Wapenveld . 
2 ex.kanaal vemdeo 

Ra Pannekoek 
Rowan Koster 

PoPfaff. 
.P.Pfaff 

vNo 

vWH 

vNo 
Rowan Koster 
H.Menke 
Hol\ilenke 
1V1W Bultman 

vNo 

EKG 

Ho Pannekoek 

THS 
PoPfaff 
vWH 
.n.Pannekoek 



Wulp 

Roodborst
tapuit 

Tapuit 

GekroRood
staart 

Roodborst 

Turkse tor
tel 

Visdiefje 
Zwarte ötern 

;L,warte Wouw 

Gans 

Huiszwaluw 

Bonte vlie
genvanger 

25/5 

29/4 
26/6 
1/7 

5/5 

voorjaar geregeld paartje 
Renderklippen 

Siliakus 
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voorjaar,2 paartjes geregeld Biliakus 
..ttenderklippen. 
2 paartjes langs Gortelse- Siliakus 
heide;v.Manenspad 
5 ex. Veenweg, Wissel. 
veel in Flevopolder,geregeld. 
voorjaar,paartje regelmatig 
op de Renderklippen. 
Zwolseweg Heerde 
Eperholt 
Oude Elburgerweg 
Volwassen roodborst voert 
volwassen roodborst.Nest te-
gen het huis is verlaten; 
eitjes koud.Uitleving voeder
drift i Pelzerpark l!lpe. 

Rowan Koster 
vNo 
Siliakus 

Ho Pannekoek 
vNo 
H.Menke 

G.Overman 

6/5 2 exominnekozen op tak van vNo 
berk in Glorialaan l!lpe.~en 
derde ex.landt en wringt ~ich 
tussen de minnaars.Uedrieen 
wordt het spel voortgezet. 
liroepsexiEén duif wordt het 
toch te veel en vliegt weg. 
Nieuwkomer blijft achter en 
het minnekozen wordt voortgezeto 

7/5 Veluwemeer, diverse exo vNo 

11/5 

12;5 
26/7 

Eemmeer(één v.d.Handmeren) vNo 
hele zomer honderden ex. 
a/d IJssel bij Veessen 

bijna zeker gezien door 
caa50 ex.(soort?) over tlooge
veen(Drenthe)rioNO-ZW 

Ao.tlottinga/ 
HolVlenke 
EKG 

J.v.Haarst 
7/5 kantonniersgebouw-Lelystad vNo 

Hoven.uwaluwen bouwen weer zo
als al zo vele jaren hun nes
ten.Bouw is prachtig waar te 
nemen.Klei in deze omgeving vol
op voorradig.Rond reger~lassen 
soms wel tien of meer ex.om 
klei weg te halen. 
Juni alle 168 nes~en door kan
tonnier opgeruimd.Zwaluwen 
maakten zo'n rommelo 

2/5 J:)oslaan Napenveld. lVlW Rutgers
Knipscheer 
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Winterkoning 

Sperwer 

Zwarte 
Specht 

111jiftjaf 

5/5 

23/5 

2/6 
5/5 

5/5 

doodgevlogen tegen raam, Gloria- vNo 
laan Epe. Div.meldingen uit Epe, 
Heerde,Vaassen,polders. Toch 
is algemene indruk dat dit jaar 
minder winterkoningen worden waar
genomen tgv. strenge winter '78/'79. 
alarmroep omg.Norelbos vWH 
eind meijbegin juni boven Epe
zuid. 
Veenweg Wissel 
Sperwer achter merel aan.Land v. 
Jonker 
Welna 
voorjaar geregeld achter 110ude 
Huis.i Tongeren. 

vWH 
.Peter vWH 

Rowan Koster 
Rowan Koster 
Biliakus 

Dit jaar veel waarnemingen met 
algemene opmerking;"Dit jaar meer 
dan·vorig jaar" Vooral meer in de 
dorpen dan voorheen.vaardoor ook 
door waarnemers nu duiuelijk tussen 
het "getji!ftjafn het zach-ce "tszrr
tszrr" te horen. 

Witte Kwik- 2jt6 op nok van dak, lilorialaan, vNo 
staart wordt jong gevoerd. 
Teunisbloem 7/7 div.meldingen dat heden 'l'eunis

bloem is gaan bloeien. 
Torenvalk 

Buizerd 

Graspieper 
Bergeend 

Hoornvalk 
Boomleeuwe
rik 

Paapje 
Putter 

24/5 
25/5 
ll/6 
13/6 

7/6 

1;6 

17/6 
8/5 
2/6 
8/5 

28/4 

5/5 

ll/5 

25/5 

Heide Welna 
Kopermolen Epe 
Oostravenweg Epe 
L.v.Jonker-zeer lichte kleur
varieteit(veel wit aan romp en 
vleugels). 
L.v.Jonker. 
? deze zomer broedgeval bij de 
beekwal omgeving Kopermolen ~pe 
in hoge boom van een grote roof
vogel. Aldus een buurtbewoonster. 
Weet iemand hier meer van"! 
Land van Jonker 
2 ex. de Hank Veessen 
2 ex. bandenplas 
4 ex. boven RW 28 Hulshorst 
weer present Wichersveld(Welna) 
Heide Welna 
voorjaar;zomer constant op vele 
plaatsen aanwezig 
2 ex. Veenweg 
2 ex. ~wolseweg Heerde 

vWH 
P.Pfaff 
P.Pfaff 
v'iVH 

Rowan Koster 

vNo 
H.v.Woerden 
vWH 
R.Pannekoek 
vWH 
Howan Koster 
vNo 

R.v.Zellem 



Hoek 28/4 

Kostgangers- 7/8 
boleet 

KRUISBEK 17/7 
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ca. 75 exo Laarseweg Vaassen. R.v.Zellem 

omgeving Vijverlaan,parasiteert 
op de aardappelbovist. R.v.Zellem 

50 ex. Zuidweg (.De Dellen, druk 
etend van denneappels,waardoor 
"regen ' van zaden. R.Pannekoek 

Nagekomen waarnemingen: 

Raaf 25/8 2 ex. Hoge Veluwe EKG 

Du:ivelsnaai- l/7 veel bij trap Renderklippen EKG 
garen Heerde. 

Rode schijn- 30/7 idem. 
spurrie 

Wouw (.rode·.:') 13/5 

Berkenpage 13/8 

Landkaartje 13/8 
10/8 
14/8 

~Jssel, Fortmond 

Heerde 

veel Heerde 
Bongerdplein Epe 
Glorialaan Epe 
omgeving Havelte div.ex. 

EKG 

H.Tol 

H.Tol 
vNo 
vNo 
vNo · 

Engelwortel 13/8 Broekstraat Heerde. 
met paarse 

H.Tol 

bloemen 

Vingerhoeds- 1/8 
kruid 

Dasytes 30;6 

Gierzwaluw l8j8 

Paapje 13/8 

Populieren- 2/6 
pijlstaart 

KloKarekiet 30/5 

Eperholt bij Dellenweg(.bloeiend) 
in een dennenbos tussen jonge H. Menke 
Douglasaanplant.Op iets betere 
bosgrond verwildert de vinger-
hoed vrij gemakkelijk.ve echte 
wilde vingerhoed bereikt de noord-
grens van zijn areaal wat zuidelij
ker,die ligt bij Nijmegen en de 
Zuidrand van de Veluwe.De echte 
heeft iets donkerder bloemen dan 
tuinvingerhoedskruid. 

Op kleverig stengeldeel van pek
anjer zitten massa's heel kleine 
kevertjes vastgeplakt.~e proberen 
hun poten los te bijten van het 
kleverige spul.Naam: Dasytes 
t..,plubeusf) 

boven Epe- nog latere waarnemingent vVVH 

wijfje -IJsseldijk- Vorchten W.Tol 

Deur Bongerdplein Epe. EKG 

Bosje achter Bongerdpl.Epe!!! EKG 
Hele zomer lJsseldijk t;o 
Houtweg vNo 
idem, Apeldoorns Kanaal vNo 

Sperwer 4/8 boven Zwartelandstraat Epe 
Hele maand mei boven Epe 

vWH 
EKG 

Havik 20/8 Hoge Veluwe R.v.Zellem 
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Zwarte rood- 27/5 
staart 19/5 
Oranjetip 14/5 

Scholeksters 14/5 
Wielewaallle)l9/5 
Kievit 30/5 

Torenvalk 

Oeverloper 
.Buut 

Woudaap 
Regenwulp 

Goudplevier 
Roodborst
tapuit 
Tapuit 

23/6 
30/6 

28/7 
10;8 

10;8 
10/8 

19/8 
19/8 
30/6 

20/8 
Merel 22/8 

-

Papenstraat/Kerkstraat Wissel. 
Markt Epe. 
Veel bij Pinksterbloemen. 
Land van Jonker. 
Papenstraat. 
Viskwekerijen lDogger) 
3 ex.in natte heideplek 
Schaapskooi. 
Boven ~wartelandstraat Epe. 
Nest met 3 vliegvlugge jongen, 
Laarstraat Emst. 
Zandenplas. 
broedend llaat)bij De Zande 
(tussen Zwolle en Kampen). 
vliegend, zelfde plek. 
32 ex. overvliegend, zelfde 
plek. 
1 ex. Zalk 
groepje - Zalk. 
Renderklippen - zingend. 

Hoge Veluwe 
~oel, wisselend bewolkt, 7.45 u. 

EKG 
EKG 
EKG 

}!}KG 

EKG 
EKG 

vWH 
vWH 

vWH 

vWH 
vWH 

EKG 
EKG 
.!!i KG 

R.v.Zellem 

In Glorialaan Epe in enkele essen 
en beuken invasie van zeker 50 me
rels, w.o. zeer veel nog jonge exo 
Zij jagen elkaar na van één naar 
andere boom maar blijven dan plot
seling weer tijdje rustig zitten. 
Overal waar je kijkt merels.~n dit 
gezelschap ook zwerm mezen -ook met 
jongen - en een grauwe vliegenvan
ger. Een uur later was alles weer 
vertrokken. 

(l!.:KG=E • .Koopmans-\.l-rommé, vWH = J. Wo v. Waveren Hogervorst, 
vNo = F.v.Noorden.) 

Waarnemingen )ook nog van afgelopen zomer) graag vóór 
25 october aan Fr.v.Noorden, Glorialaan 5, Epe, 
tel. 05780-13331. 

Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden: 
de Heer P.Groen, Niersenseweg 34, Niersen. 
Mevrouw M.L.Schoenmakers, Vleerveld 9, Epe. 
Mevrouw O.v. Basten-Batteram, Molenkampweg 23, Heerde. 
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Hieronder volgen een aantal waarnemingen van paddestoelen, 
die volgens mij het vermelden waard zijn. 

7 mei 

7 juni 

'/ juni 

23 juni 

4 aug. 

Een tiental voorjaarskluifjeszwammen (gyromitra 
esculenta) aan de bosweg in Wapenveld. 

Na een tip van mevr.Koopmans, bij de fam.Douwma 
in de Emmastraat een prachtig klein, citroen
geel paddestoeltje in een bloempot. Het had de 
vorm van een parasolletje met een opstaand 
ringetje aan de steel, 3 tot 5 cm groot en het 
luistert naar de mooie naam Leucocoprinus 
Birnbaumii en we zouden het citroengele parasol
letje f.unnen noemen, maar het heeft nog geen 
officiele naamo 

In het gazon van een tuin hoek Emmastraat-v. 
~elmstraat stonden een aantal tere inktzwamme
tjes nl. Coprinus plicatilis, geveorde inktzwam 
genoemd. 

In Tongeren op een beukesterop twee "Pluten" ge
vonden. Het geslacht ~luteus omvat een aantal 
rosesporige plaatjeszwammen, die meestal op hout 
of zaagsel groeien. Een van de bekendste is de 
zgn. hertenzwam. l.Je in Tongeren gevonden grijs
witte paddestoelen bleken de zaagselhertezwarn 
te zijn \pluteus petasatus) een vrij zeldzame 
soort. 
Een tiental exemp1.aren van Boletus rubellus 
lversicolor Romagnesi) gevonden in het gras van 
de Wheemekampschool aan de Willem 'l'ellstraat. 
Deze kleurige buisjeszwrurnnen komen hier leder 
jaar tevoorscniju onder de linden en zijn nauw 
verwant aan de roodsteel1'luweelboleet ~.,Xerocomus 
chrysenteroh). Hij is echter veelkleuriger met 
kersenrode hoed en een geelrode steel. en lang 
niet zo al.gemeen a1.s ae andere !'luweelboleten. 
Bij de oprit van de· scnool stond een straat
champignon (agaricus bitorquis) een goed eet
bare soort. 



10 aug. 

14 aug. 
15 aug. 

16 aug. 

Tongeren, leemkuil. Een prachtig exemplaar 
van de zeldzame gladstelige heksenboleet gevon
den \Boletus Queletii) naar de beroemde mycoloog 
Quelet genoemd. 
Hij onderscheidt zich van de meer algemene ge
wone heksenboleet en de netstelige heksenboleet 
door de gele, gladde steel (zonder netvormige 
tekening) die onderaan purperrood gevlekt is. 
Bij het doorsnijden wordt het vlees onder in 
de steel zo rood als dat van gekookte rode 
bieten. De hoed is olijfkleurig tot koperkleurig 
geelbruin. 
Deze zeldzame boleet vormt alweer een bewijs 
van de belangrijkheid van de leemkuil en omgeving 
speciaal voor wat de paddestoelen betreft. 
Dwarsliggerzwam op biels. ~truikstuk Burgerenko 
Tijdens Bxcursie plantenwerkgroep aan de 
Dellenweg op brandplek een inktzwammetje 
\Coprinus angulatus) dat uitsluitend op brand
plekken voorkomt en gekenmerkt is door de 
mijtervormige sporen. 
Kroon of mijtervormige 
sporen 1000 x vergroot. oo 
Na tip van mevr. Koopmans een grote groe~ 
prachtvlamhoeden \Gyrnnopilus spectabilis)gevonden 
gegroepeerd om een rond paaltje in de berm langs 
het fietspad van Heerde naar Epe. 
De prachtvlamhoed groeit in bundels op of aan 
de voet van oude stammen en stronken. De bol
vormige hoeden zijn prachtig goudgeel tot 
oranjebruin of roestkleurig geel. De onderste 
hoeden worden door de sporen van de bovenste 
bestoven met een oranje-roestbruine laag 
sporeno Een spectac~laire vondst! 

A.Sieders. 

EXCURSIELEIDERS (OOK VAN WERKGROEPEN) 
Denkt U om het invullen en insturen van üw formulieren. 
Deze papieren moeten naar de natuur-historisch secretaris 
H. van Woerden, Vuurdoornstraat 104, Vaasseno 



l'làq tUl le.uke. WGtdrne.ma"ng ~ 
Gestippelde houtvlinder, ~euzera pyrina ~o 

l!'amilie: Cossoidea 
Geslacht: Zeuzera 
Kenmerken van de fam.: lichaam vrij plomp, sprieten 
kort en de zuiger gereduceerd. 
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Tot deze familie behoort o.a. ook de Wilgenhout vlinder 
Gossus cossus. In Engeland heeft deze familie slechts 
3 vertegenwoordigers 1 in 1~ederland aantal mij onbekendo 
Kenmerken van het geslacht: achterlijf der wijfjes met 
een legboorachtig uitsteeksel. 
Kenmerken van de soort: het~ bijna de helft tot 2/3 
der lengte van het ~ • Vrouwtje heeft een soort 
legboor, 2 rijen met zwarte stippels op het witte borst
stuk, verschil in sprietvorm bij ti" en ~ • 
In Nederland niet zeldzaam, doch ook niet direct algemeen, 
de rupsen leven vooral op kastanje, appel en peer, soms 
schadelijk. 
Waargenomen: Mevrouw Crinee le Hoy, Dellenparkweg J!;pe. 

Peter Pfaffo 
p,\. 

Dtze vlinder it ook bekend onder de naam: 'Rouwvlinder 
rtd. 
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17/9 JJLangs 't·Apeldoorns kanaal bij Epe (le brug voor 
Vossenbroek) staan grote parasolzwammen. De 
zwaluwen zijn verdwenen, Ze groepten samen op 
bovengrondse electrische leidingen. 

21/9 Bij Wilp waren er veel gele kwikstaarten; 
trek van groenvink, grauwe gors en kneu. 

24/9 Zag langs het kanaal op diverse plaatsen zelfs 
vliegenzwammen. Regenachtig weer. 

25/9 Regen; de eerste wintertalingen gezien. 
26/9 In de tuin en de heesters langs onze straat 

opereren zwermen spreeuwen. Ze vliegen van de 
vogelkers naar de vlier - enorm gekwetter en de 
vruchten zijn zo weg. 

6;10 

12/10 

13/10 

~ 
~ 

17/10 
zon 

23/10 
zonnig 
26/10 
grauw 

Grauw, maar niet koud. De bomen beginnen te 
kleuren. 
De eerste kramsvogels gezien; prachtig weer, 
stralende zon .. 
Weer als gisteren. 
um 10 over een trok een 11 zwerm 11 buizerden lang
zaam op de thermiek zwevend over Twello. Ze kwa
men van noordoost, vliegrichting zuidwest,.Zoveel 
(16 stuks) heb ik er nog nooit bijeen gezien. 
Opvallend was dat er nogal wat verschil in teke
ning was. Even boven 't dorp dwarrelde alles 
door elkaar, alsof ze even rustten. 's-Avonds 
hoorde ik ganzeno 
Op het Apeldoorns kanaal dodaarsjes.2 buizerden, 
3 torenvalken, l steenuil. 
Trek van vink, groenvink en keep. 
Barmsijzen op de Voorster klei. 
Kramsvogels in Nijbroek. Vlucht barmsijzen in 
Bussloo. 4 buizerden, 5 steenuiltjeso 



30/10 
grauw 

6/11 

'//11 
zonnig 

8;11 

Wilp- poelsnippen, tafeleenden,krakeenden, 
talingen, wilde eend, kuifeenden,witgatje, 
ijsvogel, reigers, kopmeeuw, barmsijzen. 
Zie nu regelmatig grote groepen kramsvogels 
en koperwieken- spreeuwenzwermen. 
Langs de IJssel- grote winterhut van bisamrat
ten in de Slichtmiswaarden. 
Trekkende vinken. 
naar Zutfen- torenvalken (5) buizerden 2. 
Langs .tiW 50. in Zutfen grote trek van staart
mezen. 
's-Avonds wassenae maan \le kwartier) kristal
heldere lucht; behoorlijke nachtvorst. 
•s-Morgens mistig en erg koud. Vee is nog 
bui ten •. 
Prachtige dag. ~seudo r.macrantha bloeit, 
ruikt erg lekker. In Wilp trekkende vinken. 
Veel koperwieken, spreeuwen en meeuwen op het 
geploegde land. 
Nog prachtig bloeiend kruiskruid gevondeno 

79-139 
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Takken voor ons uit duwend, ons werend ~egen 1nsecten, het 
constant blijven haken met onze voeten in liaanvormige 
planten en dit afgewisseld met het springen en klauteren 
over bomen en struiken, maken onze tocht niet gemakkelijk. 
Bovenstaande is niet het verslag van een expeditie door 
de oerwouden van het Amazone gebied, doch "slechts" normaal 
werk voor de leden· van onze ''houtwallen-werkgroep". 
Begin Juni onderzochten wij, ·dat wil zeggen 6 leden van onze 
werkgroep, een houtwal langs de Klaarbeek net ten zuiden van 
Epe. Hoewel er inderdaàd soms 1 bijna geen doorkomen aan is, 
gelukt ~et toch een ieder, en niet voor niets. Aan de hele 
begroeiing blijkt al snel dat we te maken hebben met een vrij 
rijke houtwal. 
De zwarte Els is de meest overheersende boomsoort, maar ook 
enkele andere soorten, zoals de ruwe berk, de es en zomereik 
zijn aanwezig. In deze wal hoeven we niet te spreken van een 
"vervogelkersde wal", zoals we die elders wel hebben aange
troffen en waarbij de Amerikaanse vogelkers alle andere soor
ten verdringt en een gezonde ondergroei onmogelijk maakt. 

De Gelderse Roos toont ons zijn bijzondere 
bloeiwijze, bestaande uit een platte of 
bolvormige troso De buitenstebloemen van 
die tros zijn groot maar onvruchtbaar; 
de centrale bloemen geelwit, maar vrucht
baar. Samen met de kardinaalsmuts, die 

, ook in deze wal voorKWam, vormt dit geheel 
~ inderdaad een vrij rijke houtwal. 
~<( Ook de kruidenvegetatie was ruim verte-
~ ~genwoordigd. Veel voorkomende soorten 

waren hop, braam, dagkoekoeksbloem en 
kamperfoelie, maar ook soorten als smalle 
stekelvaren, stijf havikskruid, kleef
kruid, salomonszegel, bitterzoet en 
wederik. 

In totaal kwamen we in deze houtwal 14 soorten bomen en 
heesters en 27 kruiden tegeno Geen bijzonder grote aantallen 
en eigenlijk ook veel bekende soorten, zodat ook de leek 
en iedereen is immers eens als een leek begonnen, gemakkelijk 
aan deze aktiviteiten deel kan nemen. Bovendien maken we zo 
op een prettige en gezellige manier kennis met de wilde 
planten en dragen ook ons steentje bij tot het behoud daarvan. 

Peter Pfaff 



In mei, op een 
het Reestdal. 
Met zijn bloeiende weiden aan de boorden van het riviertje 
de Reest, is deze streek bijzonder mooi. Het kleinschal$~e 
landscnap met oude b·oerderijen, hler en daar een ak.k:er-cje 
~ook proefakker met de bedoeling de akkeronkruiden weer 
een kans te geven!), houtwallen, afgewisseld met bos op 
de hogere gronden zorgt voor veel variatie op de wande
lingen. 
~rote stukken van het Reestdal zijn onder beheer van het 
Drents- en Overijssels Landschap. 

Bij het kerkje van Oud-Avereest, waar in een bosje twee 
nachtegalen zongen, ligt een boerderij, tot studiecentrum 
verbouwd. De KNNV-gewest IJsselstreek hield hier toen zijn 
kaderdag. 

Langs het kerkje loopt een 
voetpad naar de Reest. Pinkster
bloemen en dotterbloemen 
bloeiden volop, en scherpe 
boterbloemen. Sommige velden 
echter waren geel van alleen 
maar paardebloemen. 
Er was een duidelijk verschil 
te zien tussen de weiden en 
hooilandudie gewoon bemest 
waren \de paarde bloemenweide) 
en die welke in overleg met de 
boeren, weinig of niet bemest 
werden en waar ook de beweiding 
minder intensief was. De beheer
der, de heer Middendorp, die de 
deelnemers rondleidde, legde er 
de nadruk op, dat het veel en 
moeizaam overleg kost met de 
landbouwers om stukje bij 

beetje tot een beheer te komen, dat boer zowel als land
schaps- en natuurbeschermers bevredigen kan. 
In de vochtige stukken groeiden, behalve de dotters, water
navel,kleine egelboterbloem, moerasspirea en het lichtblauwe 
moerasviooltje. 
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In de wallen met els, geoorde wilg, es, berk en populier 
vinden we ook hop en zwarte aalbes \die naar cassis ruikt). 
Door de rijkdom aan bloemen waren er ook veel vlinders 
actief op deze warme dagen. We zagen oranjetips, citroen
tjes, kleine koolwitjes, kleine geaderde witjes, dag
pauwogen, kleine vossen, een klein groentje, landkaartjes 
(de oranje voorjaarsgeneratie) en vuilboomblauwtjes, 
Ik vermeld deze soorten, \ 
omdat ze ind,it gevarieer
de, bloemrijke landschap 
zo massaal vlogen. 
De Heer Middendorp ver
telde, dat vos, das, 
bunzing, hermelijn, ree, 
haas, eekhoorn en natuur
lijk het konijn hier gere
geld voorkomen. 
Torenvalk, boomvalk en 
buizerd broeden er en 
een groep wielewalen was 
juist aangekomen in het 
terreino 
De heidegebieden met bos 
van eik, berk en den, 
vormen een grote tegen
stelling tot het weide
gebied. De planten van 
onze Veluwse heiden zien we hier terug met 
vogels als boompieper, grote bonte specht, 
vink, goudhaantje en tortel. 

no.e~a.~ 
de ons bekende 
boomkruiper, 

Langs de houtwallen in het beekdal noteerden we tjiftjaf 
fitis, tuinfluiter, zwartkop, spotvogel, gekraagde rood
staart, koekoeK, win~erkoning, roodborst, bonte vliegen
vanger, meerkoet en wilde eend. 
Dat kievit, grutto en veldleeuwerik zo weinig voorkomen, 
is te wijten aan de honderden kokmeeuwen, die de heide-
vennen bevolken en die eieren en jongen van de weidevogels 
aan hun eigen kroost voeren. 
We vonden overigens het geraamte van een kapitale snoek 
bij het meeuwenven~ok kraaien zullen zeker de jonge 
kokmeeuwen wel niet met rust laten. 
Er valt nog veel te vertellen over het beheer van deze 
unieke streek, maar dan wordt het een heel lang verhaal. 
Wel de moeite waard in elk geval om eens te gaan kijken. 

Bls Koopmans-Grommé 



Vrij veel leden van onze afdeling komen regelmatig in de 
Flevopolder om daar vogels in de kijker te nemen. Daarom 
hieronder wat recente gegevens, afkomstig van een journa
list van een landelijk avondblad. 
H6t gebied van de Oostvaarderplassen is 3500 ha groot. 
Door de vorst is 50% van de wilgen kapot gevroreno 
In 1978 waren er 150 aalscholvernesten. In 1979 was het 
aantal nesten opgelopen tot 1000. Via kloppen en ratelen 
wil men verdere uitbreiding voorkomen. 
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Het aantal lepelaarnesten bedroeg in 1978 en 1979 resp. 
23 en 50 nesten. 400 à 500 lepelaars uit het Naardermeer 
komen in de Oostvaarderplassen fourageren. Er zijn dagen 
dat er ruim 600 lepelaars fourageren, dan is de hele Neder
landse lepelaarpopulatie in de Oostvaarderplasseno 
In 1978 broedde er de grote zilverreiger. Dit jaar heeft 
er de kleine zïYerreiger gebroedo 
In 1979 hebben 50 roerdompen gebroed. Dat is 10% van de 
totale Nederlandse populatieo 
De Oostvaarderplassen is het beste voer- en stiltegebied 
van Nederland en moet voor de toekomst veilig gesteld 
wordeno 

FvN 

Contributie. 

Mocht u uw contributie over 1979 nog niet hebben overgemaakt, 
wilt u dat dan nog heden doen? 
Zoals al eerder vermeld bedraagt de contributie over 1979 f. 25.-
en voor huisgenoten f. 5.--
Rekening van de penningmeester: 53 13 41 542 

A.B.N. Apeldoorn 
t.n.v. KNNV Epe-Heerde 
gironummer van de bank: 
830071 
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Jf~&Jtf!Jl/J~$ 1n de 

tf!:(Jg!J 
~~egenen die onlangs een tocht maakten naar 

r de R~nderklippen om te genieten van een 
gloedvolle, paars gekleurde heide, moeten 
teleurstelling gevoeld hebben bij de dorre, 
bruine aanblik die de heide nu biedt. In de 
krant heeft U al kunnen lezen dat de oor
zaak ligt bij een insect, genaamd 
heidehaantjeo 
De pers heeft met name aandacht be:atead.aan 
de schade, door het kevertje aan de heide 
toegebracht en de te verwachten schaarste 
aan heidehoning. Zaken, die ons allen aan-
spreken (ik heb nog gauw een potje gekocht). 

Maar een KNNV-er is toch niet geneigd om het heidehaantje 
aTieen maar als schadelijk insect te beschouwen, echter 
weet, dat ook dit beestje een onmisbare schakel moet 
zijn in het ecosysteem waar het deel van uitmaakt. gen 
beestje dat het waard is om met aandacht bekeken te 
worden. 

Wanneer U de aangetaste heidestruikjes inspecteert, zult 
U enigszins geel gekleurde, + 5 mm grote kevertjes aan
treffen, die zich tegoed doen aan de blaadjes. Opmerke
lijk van deze diertjes is, dat ze zich bij het bespeuren 
van onraad onmiddellijk laten vallen. De kevertjes over
winteren in de mos- of strooisellaag op de bodem van het 
heideveld. Wanneer in het voorjaar de tempera~uur voldoen
de gestegen is, komen ze te voorschijn en vreten weer van 
de bladtopjes. In mei zetten ze eitjes af in cie strooisel
laag en op de heidestammetjes. Deze ei~jes zijn ovaal van 
vorm, geel van kleur en ongeveer 0,8 mm lang. lJe komen 
het beste tot ontwikkeling in een vochtig milieu. Dan 
komen er na ongeveer 3 weken groengele, zwart bewratte 
rupsjes te voorschijn, die al vretende van de heideblaad
jes 6-8 mm groot worden. 
In augustus zijn ze volgroeid en verpoppen zich. In 
september verschijnen de jonge kevertjes, die, voordat 
zij zich in hun overwinteringsplaats terugtrekken, 
nogmaals een beroep doen op de bladeren van de heide
plant. 
Door het vreten aan de blaadjes, vaak alleen maar de blad
topjes, ontstaan wonden, waardoor overmatige verdamping 
optreedt. Verdroging en bruinkleuring zijn dan het gevolg. 

Heidehaantjes zijn altijd wel aanwezig, maar treden 
zelden zo massaal op als dit jaar het geval iso 

vervolg op pag 146 
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hoe krijgen W1J 
de Rijn schoon. 

Het water van de Rijn is vuil, zeg maar gerust smerig; 
a~s drinkwater onbruikbaar, voor de Westlandse tuinders 
idem en de Wadden woraan vergiftigd. Een van de grote 
boosdoeners: de franse kalimijnen. Onze regering doet 
zijn best, er zijn min of meer regelmatig besprekingen 
geweest met franse autoriteiten. Bij het laatste gesprek, 
aldus een krantebericht, heeft een franse regerings
functionaris gezegd, dat zij er wel wat tegen zouden willen 
doen, maar dat een wetsvoorstel niet door het franse par
lement zou worden aangenomen. 
Dat wil dus zeggen, dat het franse volk niet ontvankelijk, 
niet rijp is voor de gedachte van milieuvervuilingo Bij 
enig doordenken is dat niet zo verwonderlijk; we weten 
allemaal hoe in Frankrijk (waar het hier om gaat, maar in 

Belgie en Italie is het net zo) 
jaarlijks duizenden trekvogels worden 
neergeschoten en bij hele stapels in 
de delicatessenwinkels te koop liggeno 
Zelf heb ik een drijfjacht gezien 
waarbij dames en heren, allemaal in 
splinternieuwe costuums met glimmende 
geweren, schouder aan schouder, her
haal schouder aan schouder, een zielig 
klein stukje land afstroopten. 
Of het verschijnsel van de huisvrouw, 
die op de markt een levende kip koopt 
en hem met zijn poten aan haar stuur 

hangt, waarbij het stomme dier kwijlend zijn einde tege
moet gaat. Iedereen kent dergelijke voorbeelden. Geen 
dierenbescherming, laat staan milieubewustzijno 
Aan het veranderen van die toestand kan de KNNV wel een 
klein, niettemin belangrijk steentje bijdrageno Er gaan 
veel KN~N-ers met vacantie naar Frankrijk. In de toekomst 
zou ik het zo willen zien, dat zij van te voren een corres
pondentie begoRfien met leden van franse zusterverenigingen 
om zich te crienteren over flora en fauna in het vacantie
gebied hunner keuze.Die correspondentie zou daarna dan 
een meer blijvend karakter moeten krijgen en zich langzaam 
maar zeker beiderzijds over een toenemend aantal leden 
moeten gaan uitbreiden. 
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Beroepsbiologen zouden daaraan vooral moeten meedoen, 
omdat zij makkelijker onderwerpen voor hun corresponden
tie kunnen vinden. 
De correspondentie zou zich aanvankelijk strict moeten 
bepalen tot interesse voor flora en fauna van beide 
landen en bepaald niet in de stijl van "acties" voor 
onze Rijn. 
Acties zouden niet worden begrepen, men kent ons land 
nauwelijks en vroegere nederlandse regeringsvertegenwoor
digers hebben in hun enthousiast idealisme ons land nog 
wel eens tot de risée in de buitenlandse politiek gemaakt. 
Maar naar de mate de correspondentie zich ontwikkelt, kan 
de milieubescherming langzamerhand aan de orde komen. 
Het is een zaak die op de lange termijn gaat werken en 
zou op den duur niet alleen op het terrein van de milieu
bescherming zijn ~ruchten afwerpen, want door wederzijds 
begrip kunnen we ook op ander gebied een stapje dichter 
bij elkaar komen, en dat kan echt geen kwaad. 
Op de laatste jaarvergadering schijnt het idee om contact 
met zusterverenigingen tot stand te brengen ter sprake 
gebracht te zijn. Een goed idee, wel een beetje laat als 
je 80 jaar bestaat; er is haast bij; 
Voorwaarde is wel dat onze kinderen frans leren. Schrijver 
dezes begon daarmee in de tweede helft van de vierde klas 
van de lagere school. Dat was een echte volksschool, 
midden in de Amsterdamse Pijp. La pipe de mon papa, zo 
begon dat, in 1914. 

25 mei 1979 l.ioHo van Looij. 
vervolg .van. pag 144 

De oorzaak zal liggen in de afgelopen winter, die 
bijzonder nat is geweest en het vochtige voorjaar. 
Deze weersomstandigheden hebben bijgedragen aan een 
optimale ontwikkeling van het heidehaantje. Maar ook 
de conditie van de heidevelden heeft een rol gespeeld. 
Zoals gezegd, heeft het kevertje voor zijn voortbestaan 

·een strooisellaag nodig. Zo'n laag vormt zich, wanneer 
een heide verwaarloosd ivordt. 
Onze heidevelden zijn cultuurlandschappen. Ze ontston
den in ontboste gebieden en werden tot in de vorige 
eeuw beweid door schapen, geplagd voor de potstallen 
en gemaaid voor veevoer en het maken van bezems. De hei
de kreeg toen geen kans om oud te worden en een strooi
sellaag te vormen die mogelijkheden bood voor massale 
ontwikkeling van het heidehaantjeo Er zijn vóór 1880 
dan ook geen meldingen gemaakt van plagen. 
Hoewel zo'n plaag flinke schade toebrengt, herstelt de 
heide zich wel. Vanuit de wortels en laag bij de 
grond lopen de struikjes weer uit. Plagen zijn op 
milieuvriendelijke wijze te voorkomen door de heide
velden te beheren op een wijze die overeenkomt met het 
vroegere gebruik. Dan kan het heidehaantje, dat deel 
uitmaakt van de levensgemeenschap heide en daar recht 
heeft op een plaatsje, als soort voortbestaan. 

Marianne KÜhling. 
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De interesse van veel "vogelaars" in onze regio richt zich 
buiten de dorpen op de bos- en heidelandschappen alsmede 
de directe omgeving van de IJssel . 
.Ue rubriek''Waarnemingen''in dit blad is daar een levend be
wijs van 'l'och zijn e'r andere mogelijkheden om dicht bij huis 
aardige ontmoetingen te hebben met vele vogelsoorten. 
Zo'n mogelijkheid vormt het van Apeldoorn naar Hattem 
lopende Apeldoorns kanaalo 
De westelijke oever leent zich daar meer voor dan de ooste
lijke, waarop een toch nog druk bereden verharde weg tot 
snel voorbijgaan noopto 
Die westelijke oever, met een vaak zeer ruige begroeiing -
en niet overal toegankelijk - is het domein van veel 
henge~aars die daar hun kansen wagen op het verschalken 
van één van de \Vele) vissen die het kanaal bevolkeno 

,."... .. 

via«AiÜi~ 
een enkele keer 
kans. 

En juist in die positie 
'van stilzittende hengelaar 

~~ dus) ontdek je dat verrassend 
veel vogelsoorten de ''kanaal
strook'' als woon- of fourageer 
gebied hebben gekozeno 
Wilde eend, meerkoet en water

.,,. hoen brengen hun kroost groot, 
~~~ visdief en kokmeeuw, boeren-en 

huiszwaluw fourageren vaak in 
toch nog grote aantallen in, 
op en boven het wateroppervlak. 
Ve blauwe reiger concurreert 
met de bamboe-of glasfiber 
hengel liggend in mensenhand, 

ook waagt een wat afgedwaalde aalscholver een 

Merkwaardig dat de fuut het in het kanaal laat afweten. 
De oeverbegroeiing van eerder bedoelde westelijke oever biedt 
nestelgelegenheid aan een veelheid van zangvogels, waaronder 
rietgors, kleine karekiet, rietzanger, bosrietzanger 'die 
bepaald talrijk genoemd mag worden met vaak territoria om de 
75 m:) witte kwikstaart, heggemus, tjiftjaf, fitis, winter
koning en tuinfluitero 
Bij wat hogere houtopstanden ook de merel, zanglijster, ring
mus en vink. 
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Zonder moeite kan de steenuil worden waargenomen, omdat zijn 
aanwezigheid doorgaans verraden wordt door een groep 
scheldende exemplaren van eerdergenoemde soorten. 
Ook torenvalken betrekken vaak de kanaal-zone in hun jacht
gebied, minder frequent de snelle boomvalk.of de logge 
buizerd. 
In winter ~n zomer flitst meermalen de oeverloper met zijn 
karakteristieke fluittonen laag over het wateroppervlak van 
oever naar oever. 
Met name in het voorjaar ben je als kanaalbezoek(st)er 
oorgetuige van de luidruchtige aanwezigheid van het weide
vogelkwartet (kievit, grutto, tureluur 
en scholekster), waarvan gelukkig vele 
exemplaren de belendende kavels bevolken. 
Buiten beschouwing in dit overzichtje 
blijven de dikwijls interessante 
winterwaarnemingen, .maar daarover 
wellicht later meer. 
Ik hoop met deze greep uit de mogelijk
heden de lezer(es) te hebben kunnen 
overtuigen dat een paar uurtjes ver
blijf aan het Apeldoorns kanaal, naast 
ongetwijfeld interessante vondsten van 
plantensoorten en waarnemingen van vele secten, ook 
de vogelaar veel te bieden heeft! 

J.Wovan Waveren Hogervorst. 

L.en An'twoord : 
Mevrouw H.L. Logeman zond ons stukje in het vorige 

nummer van Natuurklanken over de grote hoeveelheid 
slakken die tegen boomstammen bij Vorchten kroop, naar 
een kemlis van haar, de heer Dr. F.E.Loosjes in 
Wageningen, die bijzonder goed op de hoogte is van 
slakken. Hieronder volgt zijn antwoord: 

...• Naar aanleiding van je brief over een r.~epea-soort 
die het hogerop zocht\ik maak uit de ''kleurvariaties" 
op dat het C. nemoralis of C.hortensis geweest moet 
zijn en houd het op de eerstgenoemde soort) heb ik 
wat literatuur nagekeken, meer of minder om mijn mening 
te toetsen. Veel vond ik niet. Mijns inziens zijn de 
slakken na de regen omhooggekropen omdat ze bij regen 
daartoe geneigd zijn en niet om te paren. Het is een be
kend verschijnsel dat door velen werd gezien. Aangezien 
er meestal een boom per "een aantal vierkante meters" 
staat, of een hekpaaltje, zullen alle rondkruipende slak
ken uit een gebied van enige m2 tenslotte op die boom of 
dat paaltje terecht komen. Op de boom vallen ze op, maar 
op de grond tussen het gras niet, zodat als je er één 
daar ziet, er zeker meer zijn. Of ze speciale algen op 
de stammen zoeken, kan ik niet zeggen, het lijkt niet 
uitgesloten, hoewel U.nemoralis voornamelijk groen blad 
eet. 

Dr. F.E.Loosjes. 
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en een anuer prob eem 

Zag u hem wel eens? De grote nachtpauwoog? Op het kampeer
terrein Villa joyossa in Spanje waar we vorig jaar·winter 
stonden, werden we geroepen bij een Duitse familie, die een 
zeer grote (voor Europese begrippen) vlinder hadden gevangen 
('s avonds laat, achterna gezeten door een hond en angstig 
fladderend om zijn vrijheid te herwinnen). We moesten vooral 
bevestigen, dat het dier geen levenskansen meer had alvorens 
ze besloten hem niet te laten vliegen, wat overigens niet 
meer mogelijk was. Gelukkig was hij niet al te beschadigd 
en was het mogelijk er een mooie dia van te maken. 
In "Vlinders van Europa"(Meulenhof) kunt u hem vinden en u 
zult het met mij eens zijn, dat het een bijzonder mooie vlin
der is, de grootste die ik in het boekje kon vinden. De vleu
gelwijdte was 15 cm, de hoogte 6 cm. De afbeelding in Meu
lenhof is niet zo goed, maar aangezien de tekening en maten 
kloppen, neem ik aan, dat de determinatie goed is. De bui
tenste ring van de vlek, die zij op elke vleugel heeft, is 
donkerrood, de volgende cirkel crème, het binnenste bruin. 
Het is op de afbeeldingen ook een beetje verwarrend, dat de 
nachtpauwoog(8 tot 10 cm) groot is afgebeeld en de grote 
nachtpauwoog(10 tot 18 cm) klein is afgebeeld. Deze cirkel 
op de vleugels is dan ook een echte "blikvanger" en als ons 
oog al gestreeld wordt door de prachtige kleuren, hoe zal 
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een pauwenoogmannetje dan wel niet reageren. In de beschrij
ving spreekt men van aanwezigheid in het Middellandse Zee
gebied en nachtvlinder. Dat klopt: hij werd 's nachts ge
vangen en was op de lichtbundels van de waslokalen afgekomen. 
Merkwaardig is, dat de rups wordt beschreven met 5 blauwe 
wratten met zwarte haren, kleuren, die bij de vlinder niet 
terugkomen. Ik ben niet jaloers van aard, maar toen deze 
prachtige vlinder ingepakt werd, was ik toch wel even jaloers 
dat ik niet de gelukkige vindster van dit prachtige insekt 
was. Maar vlak Kallenkote ook niet uit. De heer R.P.signa
leert aan de Zwolseweg een huismoeder, het is maar goed dat 
hij erbij zette nachtvlinder, want de argeloze lezer zou 
misschien denken, dat de huismoeders aan de Zwolseweg vliegend 
hun boodschappen halen. 
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Trouwens, de terminologie in de 
vlinderwereld is erg huiselijk. 
Bij ons vloog van de zomer toen 
we visite uitlieten, een rood 
weeskind naar binnen, vleugel
wijdte 8 cm hoogte 3~. De onder
vleugels zijn het mooist,dubbele 
zwarte banden(bij de huismoeder 
alleen een buitenste zwarte 
band), verder vermiljoenrood 
tegen oranje. De bovenvleugels 
wat grauwer, maar de tekening 
is erg mooi in beige, bruin en 
zwart. Eigenaardig zijn de 2 
bruine vlekken op de kop. Terwijl de "echte" ogen op de ge
wone plaats zitten, zitten boven op de kop 2 glanzende bruine 
vlekken(middellijn 1 mm) naast elkaar, ze doen aan of ze ge
emailleerd zijn. Citroenvlinders waren er dit jaar veelvuldig. 
Ondanks de koude zomer vlogen er diverse motsoorten binnen, 
die ik niet alle kan determineren, maar mijn literatuur is 
beperkt. De bovenvleugel van ~én van deze soorten zag er uit 
als op de tekening aangegeven. Ondervleugel grijsachtig goud. 
De naar verhouding lange voelspriet was 1 cm dus de helft 
van de bovenvleugel. De andere binnenvlieger was niet zo 
mooi getekend als de vorige, maar op de bovenvleugel(goud
achtig bruin) zaten 2 gouden vlekken in de vorm van de vleu
gel zelf. Je zou zweren, dat er stukjes bladgoud opgelegd 
waren, op de vleugeltip idem. Hij maakte geen motachtige in
druk, niet de typische dikke mottenkop, maar een veel slanker 
lijf. Sprieten zo dun als fijn machinegaren. Wie weet namen? 
Merkwaardig, dat als men veel hebbies heeft er op zo'n manier 
altijd nog wel een bij kan. Ook de nachtvlinder heeft een niet 
vermoede pracht. En als huisvrouw was ik altijd zo tegen mot-
ten ••• 

A. de Brueijs-Jansen. 

U BEKEND? 

Stichting Voorlichting Energiebesparing Nederland. 
Dit is het vignet van de energiebesparingsaktie van 
het Ministerie van Economische Zaken, en tevens van 
het S.V.E.N., een door dit ministerie in het leven 
geroepen stichting, die tot doel heeft: energiebe
sparing te bevorderen door het geven van voorlichting 
aan bedrijven en particulieren, onder meer door 
middel van publicaties en door verwijzing naar 
andere dienstverlenende instanties. 
Adres: Postbus 503, Apeldoorn. tel: 055-230750. 
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Weidevogelsymposium. 
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Ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van "vogelbescher
ming" wordt op 19 en 20 october 1979 te Ede 1.n het 
Congrescentrum "De Reehorst'', Bennekomseweg 24 een 

WEIDEVOGELSYMPOSIUM 
gehouden, waarvan wij U hierbij het volledige programma 
doen toekomen. 
Uw aanmelding met veel belangstelling tegemoetziende, 
tekenen wij met de meeste hoogachting, 

NEDERLANDSE VERENIGING TOT 
BESCHERMING VAN VOGELS 
w.g. C.de Bruin, directeur. 

Bovenstaand schrijven werddoor onze Afdeling ontvangen. 
Leden, die belangstelling hebben voor dit symposium, 
kunnen zich in verbinding stellen met Mevr. A.Herweijer, 
secretaresse van de vogelwerkgroepo 
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Uittreksel uit het door Henk Menke samengestelde verslag 
van de floristische werkgroep over 1978 
========================;========:===================~= 

De inventarisaties vonden alle in het IJsselgebied plaats. 
De belangstelling voor deze excursies was vrij gering. 
Privé wordt nog veel floristisch werk gedaan. De vraag 
rijst echter, of het functionneren van de werkgroep niet 
verbeterd kan worden. 

Er is veel samenwerking geweest me~ de Regionale milieuraad 
00st-Veluwe. Zo Olltstond er een model. voor een versprei
c..:.ngskaartje van het IJsselgebied van Dieren tot Zwolle op 
A4 formaat •. :·~r zijn uur- en kilometerhokken ingetekend, op 
topografische ondergrond. Men krijgt daardoor snel een 
visueel overzicht. 
De Veluwse floristengroepen (Arnhem, Ede, Gelderse Vallei 
en IJsselstreek) vergaderden op 11-2-'78 in Bennekom. De 
excursies vonden plaats in de maanden april t/m october. 
Het ging hiei·bij om de "hokken" 11,13,14,15,21,24, 25,26, 
27, 31 en 33. Ze werden al of niet meerdere malen bezochto 

Voor het Polderdistrict Veluwe werd een 
voorlopig rapport gemaakt over het tweede 
dijkverzwaringsvak. Dit jaar zijn aanvul
lende gegevens verzameldo 
Speciaal melding wordt gemaakt van het 
voorkomen van Hypericum montanum ill de 
Leemkuil in het Soerel bij Epe. 

Aan Rijkswaterstaat werd gerapporteerd 
over de botanische betekenis van een stuk 
IJsseloever bij Wilp. 
Enkele vakken van het Apeldoornskanaal 
werden aangevuld met voorjaarswaarnemin
geno 

Incidenteel nam men deel aan excursies van de plantenwerk
groep van de Vereniging IJsseldelta in Kampen, die een 
nieuwe"Flora Campensis" wil samenstellen. 
Zeldzame planten. 
Intensief werd onderzocht het· voorkomen van Gagea pralensis 
en Gagea villosa in het IJsselgebied. Het signaleren van 
Gagea lutea bij de Gelderse Toren is nog niet bevestigd. 
Het Rijksherbarium heeft de eerder genoemde ~in een vorig 
verslag) Mentha dumetorum ( IJssel bij '•Jilsumwerd) !Sedeter
mineerd als Mentha longfoliao 
Van Pinguicula vulgaris zijn nog 2 exemplaren over in Epeo 
Men heeft het Rijksherbarium moeten teleurstellen met de 
mededeling, dat Scheuchzeria palustris in het Mosterdveen 
bij Vierhouten tengevolge van vervuiling was verdwenen. 
Er zijn nu nog 2 groeiplaatsen in Nederland over. 
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Een interessante oogst aan fluviatielen leverden enkele 
kazematten op de westelijke IJsseloever tegenover Gorssel; 
Veronica teucrium, 
Briza media, 
Linum catharticum, 
Carex flacca en 
Carex caryophyllea (?). 
In 1979 hebben de niet 
afgewerkte vakken voor
rang gekregen. Natuur-
monumenten reageerde positief toen wij v~oegen of zij 
Leuvenhorst wilde inventariseren. 

Secretariaat: 
Vondelkade 29 
Zwolle. 
tel.: 05200-334~7 

NoB. Het volledige verslag ligt ter inzage bij het 
bestuur KNNV afd. Ep~/Heerde. 

In de vorige Natuurklanken hebben wij al aangekondigd 
dat we de traditie novembernummer-vacantienuramer 
ook dit jaar hoog willen houden. Bent U al bezig met 
het ordenen van Uw vacantieaantekeningen of het 
schrijven van Uw artikel·/ De eerste bijdragen hebben 
we al ontvangen, maar er kan nog een heleboel bijo 
Wilt U Uw bijdrage uiterlijk 15 october -maar liever 
nog wat eerder - bezorgen bij de eindredactie, 
Pelzerpark 31, ~pe 8l62GAo 
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Begin mei kreeg ik een tele
foontje van Mevr. Rutgers uit 
Wapenveld om eens bij haar 
aan de Bosweg te komen kijken 
naar een aantal typisch ge
vormde paddestoeltjes, die 
daar in de berm van de weg 
groeiden. 
Het waren inderdaad merkwaar
dige paddestoeltjes~ De pruik
vormige donkerbruine hoed be
stond uit een groot aantal 
plooien en hersenachtige win
dingen, die met 2 of 3 lobben 
afhangend, op een wit steel
tje waren geplaatst. Het was 
de voorjaars-kluifjeszwam 
(gyromitra esculenta). 
In Oost-Nederland komt hij 
vrij algemeen voor, maar in 
onze omgev~ng is hij een 
zeldzame verschijning. De 
kluifjeszwammen behoren tot de ascomyceten, dwz. dat de 
sporen gevorm worden in langgerekte cylindervormige cel
len, de z.g. asci. Een ascus bevat 8 sporen, die 

scheef i:.u een rij zijn opgesteld. Als de 
sporen rijp zijn, worden ze met kracht 
uitgestoten. 
De voorjaarskluifjeszwam komt vooral voor 
op zandgrond, op kale grond of tussen het 
gras, voornamelijk onder pinus (den). 
Gyromitra esculenta kan in rauwe toestand 
zware vergiftigingen veroorzaken. Maar ook 
gekookt en zelfs na het afgieten van het 
kooknat zijn vergiftigingen voorgekomen met 
dodelijke afloop. 

Aan de andere kant wordt vermeld, dat in 
sommige streken ~Frankrijk en Duitsland) de 
"bastaardmorielje" zoals de voorjaarskluifjes

zwam ook wel eens genoemd wordt, wordt verzameld en zelfs 
op markten wordt verkocht ~soms onder de naam van helvella) 
en wordt gegeten. 
Volgens de Duitse mycologen Michael en Hennig komt vergif
tiging in hoofdzaak voor bij mensen, die een aantal malen 
vlak achter elkaar de paddestoel hebben gegeten en die 



wegens ziekte of zwakte ~in~er weerstan~svermogen 
hebben. Bij jongere mens@n komt ver.gi1'tiging vaKer 
voor da..ü Dij oudere. Ook zou a.e giftigheid kunnen 
samenhangen met de standplaats en de weersomstandig
hedeno Het is en blijft echter een mysterieuze zaak. 
Met gedroogde exemplaren zijn, voorzover men weet, 
geen ongelukken voorgekomeno 

AoSieders. 
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Ieder die de toestand van de beken op de Veluwe de 
laatste jaren steeds s~echter heeft zieD worden, za~ 
blij zijn met de in oprichting zijnde "Stichting tot 
Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken". Immers, het 
zo noaige onderhoud blee1' veelal achterwege o 

De toekomstige Stichting zal tot doel hebben de Veluwse 
sprengen en beken in hun oorspronkelijke vorm in stand 
te houden; de loop en de zuiverheid van het water, de 
rijkdom van flora en fauna en het karakteristieke land
schap te behouden. Dit alles door een goed beheer en 
regelmatig te verrichten onderhoud. 
De Stichting zal afhankelijk zijn van subsidies en 
giften. Hoewel het initiatief uit K.N.N.V.-kring komt, 
zal het geen specifieke K.N.N.V. aangelegenheid zijn. 
In het bestuur zal ondermeer een beek-eigenaar zitting 
hebben. 
De initiatiefnemers zijn geinspireerd door de oprich
ting van de "Stichting tot Behoud van de Uchgelense 
Sprengen en Beken". 
Meer gegevens zijn op dit moment nog niet te leveren, 
maar we houden U natuurlijk graag O) de hoogte van de 
verdere ontWlkKelingen. 

Yvonne Roelants 
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DE. GE.LDE. R5E 
MOfbD ~(U) lflî: W~ ~~ lfO ~ 

Een jaar of 7, 8 geleden, ontstonden de plaatselijke milieu
groepen. Al spoedig bleek er behoefte te zijn aan regionale 
overkoepelende organisaties. Dat leidde tot de instelling 
van provinciale federaties, waarvan in feite de milieugroepen 
en de "groene clubs;' de stichters waren. 
In Gelderland kregen we op die manier de Gelderse Milieu 
Federatie. 
De vertegenwoordigers van de milieugroepen enz. vormen samen 
het algemeen bestuur van de Federatie. Daaruit is een dage
lijks bestuur gekoz~n, dat de lopende zaken regelt op maan
delijkse vergaderingen en daar tussendoor in haast dagelijkse 
rechtstreekse contacten met het bureau. 
Het bureau is gehuisvest in een bijgebouw van kasteel Zijpen
daal in Arnhem. Het is bemand door Jan Swart, directeur, 
Margot Engel, staflid en Marjolein v.d. Bosch (dochter van 
de algemeen secretaris van de KNNV). 
Wat dat bureau doet kan het beste geillustreerd worden met een 
paar recente voorbeelden uit onze eigen omgeving. 
Zo werd de Hinderwetsaanvraag van de ijzergieterij Vulcanus 
van bezwaren voorzien, voor zover de luchtvervuiling in het 
geding was. 
Het streekplan Veluwe heeft de laatste jaren veel werk met 
zich meegebracht: enerzijds voorlichting aan de plaatselijke 
groepen, anderzijds mondelinge en schriftelijke contacten 
met de provincie. 
De lokale planologie kwam aan de orde in bezwaarschriften 
tegen het plan om de schietbaan op de Woesterberg (gelegen 
in de bestemming natuurgebied) te "wettigen"; verder tegen 
het plan om een gaaf stukje landschap in Vaassen met een over
dekte manege te verfraaien en tegen een paar aspecten van het 
plan industrieterrein Eekterveldo 
Gelui.dshinder en aantasting van de natuur was de aanleiding 
tot activiteiten en overleg met de provincie over de cross
banen, waarvan ook Epe er een "rijk" is. 
Er werd ook een oordeel gegeven over de drie ''ontwikkelings
plannen" die de Recreatiegemeenschap Veluwe had opgesteld 
voor het gebruik van het Apeldoorns Kanaal. Met alle lokale 
groepen gaf de GMF de voorkeur aan het plan dat de minste 
ingrepen met zich meebren9t. 
Overigens vroeg meer daneéngroep zich af, of maatregelen 
tot natuurbehoud niet een dringender eis zijn dan maatre
gelen ten behoeve van de recreatie. 
De meest recente grote klus van de Paderatie was het toetsen 
van de al ternatieven voor de aanleg van het laatste· stukje 
Rijksweg tussen Woeste Hoeve en Arnhem - de laatste grote 
ingreep in het Veluwse landschap naar we hopen. 

vervolg op pag. 158 
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épe;Heerde e.n de K.N.NV 
Onze afdeling is een levendige afdeling met een energiek 
bestuur en een grote groep actieve leden. De afdeling 
herbergt verscheidene werkgroepen, beheert een jeneverbes
bos en het biezenland van boer Jonker, draagt bij aan 
het schoolbiologisch werk, springt in de bres wanneer 
natuur en landschap dreigen te worden aangetast, geeft 
dit blad uit, verzorgt wekelijks een artikel in de re
gionale courant en dit is dan nog maar een bescheiden 
greep uit de hoeveelheid activiteiten, die de afdeling 
ter hand neemt. ,Naast dit alles wordt er een veelzijdig, 
programma van lezingen en excursies gebodeno 

Het is begrijpelijk, dat men als lid van een afdeling, 
die zo'n verscheidenheid aan mogelijkheden tot bezig 
zijn biedt, weinig behoefte heeft om rond te kijken 
naar wat zich buiten die afdeling, in de landelijke 
vereniging voordoet. 

Daarover staat het een en ander in Natura te lezen. In 
het juli/augustusnummer bijvoorbeeld, staat een lezens
waardig artikel van drs J.v.Zanen, waarin hij, na duide
lijke argumentering komt tot een ''vrijwillige richtlijn 
voor paddestoelenexcursies 1<, een leidraad voor wenselijk 
gedrag bij een paddestoelen·excursie. Voor iedere KNNV-er 
belangrijk om nota van te nemen. Voorts staat er voor de 
herfst een paddestoelenreis aangekondigd. 

Verscheidenen onder U hebben al kennis gemaakt met reizen 
of kampen die de Vereniging landelijk organiseert. Het 
is prettig en leerzaam om een vacantie~tje) door te 
brengen met gelijkgerichte mensen die allemaal verkiezen 
in hun vrije tijd wat aan natuurstudie te doen. Als U 
nog nooit aan een kamp hebt deelgenomen, bent U misschien 
bang dat het saai zal zijn om enige tijd door te brengen 
met een groep mensen die hetzelfde beogen. Nou, het is 
zeker niet saai. 
U ontmoet er mensen met kennis van wat minder algemene 
takken van natuurstudie, die daar dan vaak ook 
boeiend over .. kunnen vertellen. 
De een kijkt naar vogels, de ander A~. 
naar planten. Naar planten kijken f;~. 
doet de een om te tekenen, een -;;· 
ander om te fotograferen en een ~ 
derde om te determineren. En je ~ 
kunt ook nog naar iets kijken ~J~ 
en niets anders doen dan ge- ~~ ~ 
nieten van het mooie dat je erin +-~l' '(/ 
ziet. Weer iemand anders voelt ~~ "(_J ~'! 
zich verbonden met Prikkabeen ~\~i'~ /4 "c....:rJI~ ~~ 
en loopt behoedzaam en speurend 1 11 IIN lW.( 
rond met een vlinderneto 
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Ook ZlJn er deskundigen op het gebied van insecten, 
slakken, weersvoorspelling, zoogdieren, geologie, 
enz. 
Kortom, in een kamp komt U mensen ~egen met specialis
men die in de afdeling niet aanwezig zijno 
Zonder U direct in zoin specialisme te willen verdiepen, 
gaat er toch even een andere wereld voor U openo 
Voor leden die speciaal naar paddestoelen willen kijken, 
beveel ik de paddestoelenreis naar Hoch Sauerland van 
harte aan. Voor mensen die niet speciaal in paddestoelen 
geÏnteresseerd zijn, organiseert het Gewest Centrum een 
weekend in Twente (zie gegevens blz.200, juli/augustus 
nr. Natura). 
Op 3 november vindt in Deventer de jaarlijkse 
Vertegenwoordigende Vergadering (VV) plaats. Het 
Hoofdbestuur legt daar verantwoording af tegenover de 
afgevaardigden van de afdelingen. Echter, ieder lid kan 
de VV bijwonen, al hebben alleen de afdelinga-afgevaardig
den stemrecht. Het is best leuk eens zo·n landelijk 
gebeuren mee te maken en dit jaar hoeft U er niet zo ver 
voor van huis. En als U dan toch het voornemen hebt om 
te gaan, doet U dan ook aan de excursie mee die aan de 
vergadering voorafgaat. 

Marianne KÜhling. 
vervolg van pag. 156 

Er deed zich een novum voor: de ideeën van de gemeenten 
Arnhem en Apeldoorn, de provincie en ·.de GMF stemden in 
zo grote mate overeen, dat een gezamenlijk standpunt aan 
Rijkswaterstaat kon worden medegedeeldo 
Dit is een kleine greep uit het werk dat oostveluwse 
problemen en probleempjes voorde Federatie met zich mee
brachten. Een stuk of vier, vijf organisaties houden zich 
in dit gebied met milieuzaken bezig. Vermenigvuldig dit 
werk met 10 of 15, dan hebt U een indruk van de omvang 
van het dagelijks werk van de Federatie. 
Er zijn nog lacunes in het werk die moeten worden opgevuld: 
de contacten met de plaatselijke groepen moeten intensiever 
worden en er is behoefte aan voorlichting en educatief werk. 
In de algemene bestuursvergadering van 10 mei gaat de 
Federatie een werkplan voor de komende jaren aan de organi
saties voorleggen. 
De leden van de KNNV zullen periodiek via Natuurklanken 
op de hoogte worden gehouden van de werkzaamheden en 
plannen van de Federatie. 

Henk Menke 
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Half acnt: Ik nader voor de wind de vossenburcht die ik van-
morgen vroeg door een toeval heb ontdekt. 

Midden op het fietspad zat niets vermoedend een jonge vos voor 
zich uit te kijken en pas toen ik dicht genaderd was slenterde 
hij de bosrand in; door hem te achtervolgen ontdekte ik zijn 
verblijfplaats. Nu ik daar aan kwam, ontdekte ik pas de dikke 
beukaboom die goed te beklimmen bleek en waaruit ik een goed 
zicht op de burcht zou hebben. 
Acht uura De vogels zingen nog volop, in de fijnspar naast 

mijn beuk zingt een vink onophoudend zijn liedG 
Konijnen zitten voor hun hol en zowaar zingt er wat verderop 
nog een winterkoning die de winter ook blijkt te hebben over
leefdo 

Mijn zitplaats blijkt op de lange duur toch niet 
al te comfortabelo De tak waarop ik zit, helt 
schuin af naar de boomstam, zodat ik de neiging 
heb steeds naar beneden af te zakken en ik me 
geregeld weer wat op moet krikken. De dode tak 
waartegen ik leun kreunt vervaarlijk en een harde 
knoest prikt scherp in mijn rugo 
Negen uur: Een rode schim nadert in de verte, een 

vos! nee, toch niet, een reegeit komt 
in mijn richting gelopen. Door het dikke blader-

~~~Ldek val ik niet op en door de hoogte waarop ik 
zit ben ik ook niet te ruikeno Niets vermoedend 
loopt ze tot vlak onder mijn boom; plotseling 
staat ze stil, nog geen 8 meter van mij vandaan, 
zou ze me toch ruikent Rustig loopt ze uiteinde
lijk door en verdwijnt in de bosrando 

Half tien: De vogelzang wordt geleidelijk minder. Mijn buur-
man de vink zingt niet meer, alleen wat lijsters 

en in de verte een roodborst laten van zich horen. Het enige 
hinderlijke geluid is het verkeer op de weg, maar ook dit 
wordt minder. Ik moet me zo min mogelijk bewegen, anders 
kraken de takken en ieder extra geluid is teveel voor vossen, 
maar ja, mijn voeten slapen en wat moet je dan. 
Tien uur: Ik ben het wachten moe. ~n net als er in de verte 

een bosuil roept en ik de boom wil verlaten, ver
schijnt er een vos voor de ingan~ van het hol. Btil kijkt ze 
in het rond en neemt met haar neus de bosgeuren op, geen 
mensenlucht, ze ruikt me niet. Ze loopt nu iets verder weg, 
vrijwel direct gevolgd door 3 jonge vosjes. Op deze mooie 
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zomeravond beginnen ze op nog geen 15 meter van mij verwij
derd te spelen, ze rollen en buitelen over elkaar heen. 

Half elf: De vossen struinen nog steeds rond mijn boom; in-
middels zijn er nog ~ jonge vossen bijgekomen en 

het gezin wordt pas compleet a~s er een andere volwassen 
vos met een konijn in de bek aan komt lopeno Een van de jonge 
vossen neemt deze over en verdwijnt er snel mee in de bos
rando Een van de vos.sen oegint te bla±'!'en, ver weg klinkt 
een antwoord: een andere vos blaft terug. 
Elf uur: Het is nu goed donker geworden, ik kon de boom 

niet eerder verlaten omdat ik de vossen niet wilde 
verstoren. Nu echter is alles rustig. Slechts 2 vossen lopen 
op zo'n 200 meter afstand in een weiland te "muizen", waar
schijnlijk het moertje met een duidelijk kleiner jong. Zo 
zacht mogelijk laat ik me van 2 meter hoogte uit de boom 
vallen en verdwijn zo stil mogelijk in het bos. 
Een bosuil roept nog eenmaal ten afscheido 

Uit De Volkskrant 1-6-79 

, -.~-: ..... ----.~;:.r~:~:~·-~ . 

.. VogelvriJ:·· 
, , , r ï' '•,•'. 

Voor i'edè.r. paar poten" ·van de 

Vlaamse glllli 1 punt,• voor:ieder paar 
. poten v.an .een ekster 2 punteni v.oor 
iedere ingeleverde kop van de·zwar
te kraai S\purtten. Dat wa$:dfl waar
dering bi1~·-ae prijsuitre~ng··diè de 
afdeling Zutphel) van .de J<pninklij
ke Nederlandse Jagersvereniging 
donderdagavond or~a)t,i~.;-e~de. De 
deelnemers aan cht: g~rS.(liseerde 
ekster- en kraaien'tampaghe die in 
april en mei gehou'd~if werd, waren 
verdeeld in twee categorieën: jacht
opzichters en jachtactehouders. 

voor beiile catego~i~ën waren e~ke
le prijzen b~schik))aar.;. , , , . · 

De prijst~itreking was een streng 
besloten gebeurte11is. Twee uitsmij
ters bewaakten d' deur: van çafé ~e 
E.xelse .molen te E;~e.el. De gordijnen 
waren potdicht . .,1\.l~ je v.er_der komt 
dan deze deur kom je er op je· kop 
weer uit", was de kernachtige waar
schuwing aan nieuwsgierige buiten
staanders. · · · · ' · · 

.Peter Pfaffo 

Hoeveel paren poten en hoevee.l. in
gevroren kraaiekoppen.- het tiJde
lijk invriezen was . .Jeadviseerd om-

. dat het anders zo'n !:meerboei zou 
worden -:er werden ingeleverd en 
wie de ·pr.ijze·n wonnen kunnen we 
dus helaas niet melden. . · , .... 

Zwarte kraaien en eksters zijn in 
Nederland. vogelvrij, ~e· mogen het 
hele jaar. door geschoten .worden. 
Maar op 'advies van de jachtraad 
geldt dit jaar voor het eerst . een 
jachtverbod op de Vlaamse gaa'i, van 
1 mei tot 15 juni, omdat deze vogel 
geen schade aanricht; ··Misschien 
dat daamm zijn poten maar 1 punt 
waard waren. 
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Na de zomervacantie breekt de tijd weer aan voor de 
activiteiten met onze KNNV. Voor een aantal mensen 
zijn er echter werkzaamheden gedurende het hele jaar, 
dus ook in de vacantiemaanden. 
Een paar dingen mogen we wel even aanhalen. 
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Wanneer U deze zomer af en toe gewandeld heeft in de 
Eper gemeentebossen, zal het U wellicht wel eens zijn 
opgevallen, dat de Natuurpaden aanzienlijk zijn verbe
terd. Dit geldt zowel voor het Eper- als voor het 
Heerderpad. Ze zijn nu voorzien van borden met duidelij
ke tekst en uitlego Het plaatsen van deze borden heeft 
wel wat moeite gekost. Met een paar bestuursleden en met 
de in dank afgenomen hulp van enige vrijwilligers, werd 
enkele avonden met een zware grondboor rond gesjouwd. 
Weliswaar ging di-e gepaard met wat kabaal, maar het was 
lliet voor niets, dat hee1't U kunnen zien. Aanstaand 
najaar zal er nog wel wat bijgeschaafd moeten worden en 
dan kunnen we best nog wat hulp gebruiken. Vrijwilligers 
kunnen zich nu al melden bij : H. ;r.Woerden, Vuurdoorn
straat 104, Vaassen, tel. 05788-3122. 
Deze verbetering is mogelijk gemaakt door een forse sub
sidie van de gemeenten Epe en Heerde en de provincie. 

Deze zomer zijn er ook voor het eerst dia-avonden ge
organiseerd op enige campings. Een enthousiast publiek 
en een goede spreker zijn erg belangrijk. Aan belangstel
ling was geen gebrek, want wat denkt U van een stampvolle 
zaal met 110 bezoekers{ Goede sprekers waren er. Dat 
bleek uit de diverse reacties tijdens en na de voorstel
lingen. 
Wanneer het aantal dia-avonden volgena jaar misschie.ü 
wordt uitgebreid, kunnen we nog wel een paar vrijwilli
gers gebruiken. Bent U geen goede sprekerf Geen nood, we 
kunnen ook assistenten gebruiken die kunnen helpen bij 
allerlei noodzakelijke karweien op die avonden. 

Ook het Land van Jonker is weer gemaaid. Niet geheel 
zonder problemen. Maar ook hier is dank zij de hulp van 
vrijwilligers het werk weer geklaardo 
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Voor dat de planten echter "voor de bijl" gingen, werden 
diverse soorten eerst nog op de gevoelige plaat vast
gelegd. 
En "Last but not least", er ligt weer een geweldig pro
gramma voor U klaar waar veel werk aan is besteed. Laat 
ook U Uw enthousiasme blijken, misschien krijgen we dan 
deze winter nog eens een stampvollezaal maar dan van 
eigen KNNV-leden. 
Inmiddels zult U misschien ervaren hebben dat onze 
Vereniging actief is geweest op het Trapfestival waar 
wij met een stand aanwezig waren. Liefst 56 festivalbe
zoekers hebben aan onze plantenkwis deelgenomen. Veel 
informatie over de KNNV werd verstrekt. 

. "':\ 
' 

". 
Het Bestuur. 

\ 

Als u he-t -loch 0\je.r he.bl:. ....... .. 
Leden, die resten vreemd geld voor de K.N.N.V.-fondsen 
willen bestemmen, kunnen deze vóór de Vertegenwoordigende 
Vergadering, die op 3 november a.s. wordt gehouden, 
inleveren bij de penningmeester van de afdeling, adres: 
Woestijnweg 190, Vaassen, die ze dan tijdens deze ver
gadering aan de Penningmeester van de Fondsen zal over
handigen. 
Ook oude effecten en oud bankpapier worden gaarne aan
vaard, want die zijn tegenwoordig voor verzamelaars 
eveneens wat waardo 

VOORAANKONDIGING. 

De kaderkommissie van de KNNV organiseert op 27 en 28 oktober 
in de Grasheuvel te Amersfoort een boeiend weekend waarin de me
thode van excursieleiden, het kiezen van onderwerpen voor excursies 
en onderzoekjes centraal zullen staan. 
Deelnemers s.v.p. opgeven bij onze secrtaris. 


