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floor;a or..s voord . . 
De redactie heeft getracht dit nummer zoveel mogelijk een 

. voorjaarskarakter te geven, gernspireerd door het feit, dat 
-- - ··--~-:_t-i-jdens--de-r.edacrieYe rgader ing _ten huiz_e__:_Ko_o_p_nians _e_e.n_. 

olifantsrupspop zich ontpopte tot een schitterende avond
roodvlinder. 

\ 

Het is niet helemaal gelukt er een uitsluitend voorjaars
nummer va~ te maken, maar ook de lente komt schoorvoetend! 

Er is een verandering: Natuurklanken wordt voortaan gedrukt 
op kringlooppapier. Door omstandigheden moeten wij een 
proef nemen met een nieuwe drukker" .• 
Wij vestigen ook extra Uw aandacht op de cursus "Dierensporen" 
(zie het programma). Want geeft het niet een extra dimensie 
aan Uw "buiten zijn" als U aan vaak kleine sporen de aanwe
zigheid van bepaalde dieren kunt herkennen? Bv. aan de wijze 
waarop een denneapp~l is afgekloven kunnen zien wèlk dier 
daaraan bezig is geweest? 
Leest U het programma met aandacht door? Het is de moeite 
waard. We rekenen op een goede opkomst van onze leden! 
Ook zien wij graag copy van U tegemoet voor ons a.s. mei 
nummer. Nu het voorjaar weer losbarst, is er veel te zien 
en te beleven dat het vermelden waard is! 

Red. 

---l 
Het ;_·o Hl ë.er dottel'S klatert la.r: ,-;è_; de waterkant, 
de r~. ·c e .,fimnel t OcJ de wind in l·risse stromen; 
op gr~~ne voeten waadt april door 't blinkend land 
en wo:jlt met :fitte handen in de bloesembomen. 
In -uroze vlucht opvlindrend naar het hel azuur 
ontbloeit de kers en vouwt haar koele schaduw open: 
een lila wiegeling befloerst de witte muur 
der hoeve, die van zon en bloesems ligt bedropen. 
Waar 't jon,.:;e weiland huivert, fel van licht doorschoten, 
dat als een zweapslag op de ~rille pepJels trilt 
en aan bet water tipt met tintelende lippen, 
laat zicll de zwaluw uit cle sneeuwen takken glippen 
en ·Nerpt zijn flitsend lijf, dat van verrukkinL; rilt, 
in blauwe arabesken la.IlfSS de tengre sloten. 

Truus Gerhardt. 



lQ) lLLZlNGtN 
lf--'~@~~~(X)[i1jbJ tXCURSIE.S 

I/oor ;i7 uv ooenda CURsusst.N 
donderdag WAT DO~N WE MET ONZE WEGBERMEN? 
25 maart Lezing door de heer H. Reerosbergen van de Advies-

-- _gr-oep Vegetatie beheer van -het -Bureau van· Prof-.P. 

zaterdag 

~/-;;t 
zondag 
18 april 

donderdag 
. 22 april 

Zonderwijk. 
Door o.a. gemechaniseerd onderhoud, dat toch wel 
erg vaak gebeurt, verdwijnen veel bijzondere plan-
ten uit onze bermen. · 
De heer Hesrosbergen zal voor ons, getllustreerd 
met dia's, over beheersmogelijkheden spreken om 
"nette" bermen met bijzondere planten te behouden. 
In dit verband is het voor onze leden interessant 
het boek "De Bonte Berm" van Prof. P. Zonderwijk 
nog eens in te kijken. 1 

De lezing wordt voorafgegaan door de algemene 
ledenvergadering (agenda zie elders in dit nummer) 
Plaats: HEERDE, in Huize Welgelegen. 
U vindt dit gebouw bij de stoplichten vanuit Epe 
gerekend, links op de hoek in een tuin. We be
ginnen ook op een andere tijd, nl. 7.fo uur 
Vanaf de bushalte dor~ Heerde is hetopend enkele 
minuten (richting Epe). 

EXCURSIE naar het mooie IJSSELLANDSCHAP bij Voorst 
(in de buurt van Zutphen). 
Deze excursie, die door de Heer W.v. Soest wordt 
georganiseerd, zal "elk wat wils" bieden: 
voorjaarsplanten, vogels, vroege insecten. 
Een echt lentegebeuren dup• 
Vertrek: 8.30 uur. Terug: ca. 12.30 uur. 

! bij parkeerplaats (auto's) A.H./Gem.huis Epe. 

Excursie Vogelgroep 
s.v.p. contact opnemen met Mevr. A.Herweijer, 
Pelzerpark 3, Epe, tel. 05780-13703 
WANDELEN BIJ KASTEEL STAVERDEN 
Midden op de Veluwe ligt dit vochtige gebied met 
beekjes en prachtige bossen, met een rijke flora 
en veel bosvogels. 
Deze excursie staat onder leiding van: dhr.H.Menke 
Vertrek: 8.30 uur. Parkeerplaats A.H./Gan.!luis Epe. 
(auto's) .Terug: ca. 12.30 uur. 
"Waar de Wul! nog roept" met bijzonder mooie, in 
elkaar overv oeiende dia's door Jos Korenromp uit 
Groenlo. 
Dit kan een waardige afsluiting worden van ons 
lezingenseizoen. Spreker zal ons meevoeren naar 
de natuur in de Achterhoek en ons veel laten zien 
van de natuur daar in de laatste 50 jaar. De 
rijkdom, maar ook qe verarming,die in die jaren 
is opgetreden. . 
Koffiekamer Gemeentehuis Epe, 20.00 uur.(Zijingang) 



maandag 
26 april, 3 
mei, 10 mei 
en 17 mei 

zondag 
2 mei 

" GEWESTELIJKE DAGTOCHT per bus naar het unieke 
gebied rondom het aardige plaatsje BILLEREECK 
in WESTFALEN (Duitsland). 
Voor wie de bustocht vorig jaar meemaakteneen kans 
de bosflora nu in volle bloei te zien, voor wie er 
nooit geweest zijn, beslist een verrassing. (Zie 
het artikel elders in dit nummer). 
Flink lunchpakke-t: en evt. drinken meenemen + 
waterdicht schoeisel. Er is ook gelegenheid tot 

-~~;;1~~~~:n n~~~e:~~~t::~~Îs ~!.-~ _w-ii~~~~J{~.t"iz, . 
1 Kosten: f. 2 5·- per persoon ~~!..,.!)Pi~~'*"'"' .,.,s. 

Bus vertrekt uit Epe: 8 uur Gem.huis/AH 
Terug: ca. 18.30 uur 

Cursus: De Dieren en hun sporen. 
Zie aparte mededeling over deze interessante 
cursus elders in dit nummer. 

Excursie Vogelgroep 
s.v.p. contact opnemen met Mevr. A.Herweijer, 
Pelzerpark 3 Epe, tel. 05780-13703 

Da~excursie naar het gebied van de Rijnatrangen 
biJ Zevenaar. 
De oude Rijnlopen vormen hier een bijzonder land
schap, dat rijk aan planten eh vogels is. 
Goed, liefst waterdicht schoeisel is gewenst. 
Kijkers en lunchpakket meenemen. 
Vertrek: 8 uur Parkeerplaats A.H./Gem.huis Epe. 
Terug: ca. 17.00 uur. 

~AVONDFIETSTOCHT naar het gebied van de Weteringen 
~~~~~-~-bij Heerde, o.l.v. de heer W. Tol. 
_: '-.Kijker, warme kleding + goede fietslamp. 

Jf Vertrek: 19.00 uur, Dorpsplein Heerde (bij bus~ 
'.J~ hal te Dorp). 

LANDELIJK HYDROBIOLOGISCH WEEKEND KORTENHOEF 
(zie voor nadere gegevens elders in dit blad) 

VOGELEXCURSIE op KLARENBEEK een landgoed bij 
Doornspijk .. 
Vertrek, schrikt U niet: 4 uur 's morgens bij 
parkeerplaats A.H./Gem.huis Epe (auto's). 

Terug: ca. 10.00 uur. 
INSECTENWEEKEND in onze omgeving van de Afdeling 

mei Rotterdam van de KNNV. 
Teder, die belangstelling hiervoor heeft, moet 
contact opnemen met Peter Pfaff (zie elders in 
dit nummer) • 
AVONDLIJKE PLANTENEXCURSIE o .l • v. Henk Menke •. 
Na äfioop kan meegenomen materiaal gedetermineerd 
worden. Een kans voor iedereen, die deze kunst 
wil leren of béter leren. 
Vertrek: 19.00 uur bij parkeerplaats A.H./Gem.huis 
Epe. Fietsexcursie 
Flora's + loupe meenemen. 
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ME..1 ON5 GE.\JE.ST PE.R BUS NAA~ HE. T : 

V©J©~dJ&~@~ ~@~ Dlrfi ~~2>llfr~b~~ 
,Als U dit stukje gelezen hebt,· zult U denken: Nou ja, .kunst, 
dat is dan ook in Duitsland! 
W~eer U het excursieprogramma bekijkt, kunt U zien, dat 
er een gewestelijke excursie per bus naar dit gebied geor-
ganiseerd is. Dus ••••.• 
Bij degenen, die vorig jaar onze jubileumbustocht naar 
Billarbeek meemaakten, zal zeker de wens leven, in het ge
bied daar nog eenst{erug te komen, maar dan als al die bos
planten in bloei staan4 
Zelf waren we er in april 1981 ook al eens. Wat is dit 
voor een merkwaardig gebied rond het aardige plaatsje Biller-

·beck? . 
Wèl, het ligt onder aan een heuvelrug met veel kalkrijk ge
steente, de Baumbergen. In groeven zijn hier al heel wat 
mooie fossielen gevonden, o.a. in het Nat. histo isc 
seum in Enschede kunt U ze bewonderen. -~ 
De heuvels geven voeding aan tal van bronnen ~-~~è~ 
en bronnetjes. Ons riviertje de Dinkel b.v. 
vindt hier oo~ haar oorsprong. 
Toen we toevallig in een bronnetjesbos bij 
Schloss Hamern -een klein kasteeltje -
verzeild raakten, ontdekten we daar behal- ~; · 
ve een weelde aan bloeiende dotters, pink- ~ 
sterbloemen, bosanemonen en speenkruid, een ~l · .ç< 
hele massa slanke sleutelbloemen. s\~~1: ~~~::::.----
Langs de beekjes, in de wegbermen, in de weiden, overal 
prijkten de lichtgele "Primeln". In ons land wordt het heel 
moeilijk buiten Zuid-Limburg nog primula's in het wild tegen 
te komen. 
Dit is bos, waarin we nog meer moois verwachten. Nu, dat 
blijkt terecht te zijn.·we vinden de lichtblauwe bloempjes 
van de maagdepalm in bloei. De pollen Maartse viooltjes 
zijn uitgebloeid, maar bijzonder rijk staat hier een andere 
blauwe voorjaarsbloem, het longkruid te bloeien. 
Op de vochtige, kleirge grond vinden we de merkwaardige 
gulden boterbloem, die vaak enkele en soms alle kroonblaad-:
jes mist. Hier en daar wordt in het bos de groene kruid
laag vooral gevormd door het overblijvende bingelkruid, 
een familielid van de brandnetel. Aan zijn groenige bloem
trosjes is deze verwantschap goed te zien. 
Voor wie het eenmaal ontdekt heeft, is ook het nietige 
muskuskruid overal te zien. Het heeft tere blaadjes en 
op een brakelijk stengeltje een klein kubusje van groengele 
bloempjes. 
Langs de bronnetjes staat, zoals overal in Europa op der
gelijke plaatsen, goudveil. Maar dit blijkt, bij goed 
toezien, niet dezelfde soort te zijn, die wij uit Niersen 
kennen. Hier, op deze rijke bodem, groeit de verspreidbla
dige soort, terwijl bij "onze" goudveil de blaadjes in 
paren langs de stengeltjes staan •. 



oraoït.t\~ 
Forse bladen met dikke bloemknoppen verraden 
door hun uienlucht de daslook, maar ook de 
familieleden hiervan, die in zo'n bos hore 
ontbreken niet: de salomonszegel, het 
lelietje der dalen en op de hogere, wat 
zandige plaatsen, het dalkruid. 
Bosklaverzuring en heksenkruid voelen zich 
op de plaatsen waar het dalkruid staat: onder de beuken. 
Doordat het die aprildag prachtig weer was, waren er ook 

--heel wat insecten te_ zien. Vooral_ boven de bloeiende_ 
pinksterbloemen fladderden oranjetipjes en andere witjes 
en kleine vossen. · 
We hopen dit bloeiende voorjaarsbos ~eer te zien op 24 
april a.s. Bij mooi weer worden we begroet met zang van 
allerlei bosvogels! · 
Geeft U zich zo spoedig mogelijk op bij onze secretaris? 
(Voor kosten etc. raadpleegt U het programma!) 

~u·$ pre.(d b\o..dr9 
'3o~chte.i\ 

Els Koopmans-Grommé. 



M~~n\!ïu0~~~ 
LANDELIJK KADER-WEEKEND HYDROBIOLOGIE ~ 
Het weekend-onderwerp voor 1982 dat .door de kaderkommissie 
werd gekozen, is: HYDROBIOLOGIE. ~ 
Het wordt gehouden in het Fort "Kijkuit" bij Kortenhoef op 
8 en 9 mei 1982. 
De meesten van ons weten, dat belangrijke ontwikkelingen van 
levensvormen uit een watermilieu zijn voortgekomen. Niet 
iedereen weet echter hoe duidelijk flora e:n fauna hun relatie 
tot het leefmilieu manifesteren in het zoete water. · 
De kaderkommissie heeft de heer Ernest Mols als deskundige 
bereid gevonden ons op zijn wijze in de geheimen van dit 
milieu in te wijden. De omgeving van Kortenhoef vertoont een 
grote verscheidenheid in hydrobiologische leefmilieus. Voor 
diegenen, die niet eerder een kaderweekend hebben meegemaakt 
het volgende: ' 
U wacht een weekend van intensieve zelfwerkzaamheid, waar U 
zeker niet uitgerust van geest -maar wel toegerust met nieuwe 
ideeën om de ekskursies in Uw omgeving mee te verrijken -
vandaan zult komen. 
Het hoofdbestuur subsidieert deze werkzaamheid, waardoor de 
deelnemersprijs slechts f. 20.- zal bedragen. Evt. zou uit de 
afdelingskas ook een tegemoetkoming kunnen worden verleend. 
Wij verwachten Uw inschrijving vóór l april a.s. bij de heer 
J.W.G.Pfeiffer, 
van Tienhovenlaan 23, 
1412 EB Naarden. tel. 02151-416.37 

in voorbereiding: 

L./!.5Sé.L NUt1t1t:.l< 
Misschien een onbegrijpelijk opschrift! Wat is nu een 
Wisselnummer? De oplossing is eenvoudig,een speciale 
uitgave van Natuurklanken, die helemaal handelt over 
de streek Wissel bij Epe. · 
Ons lid, Roel Pannekoek heeft hierover een studie ge
maakt, die zo belangwekkend is, dat we hem toestemming 
vroegen, deze als een "special" voor onze leden te 
mogen uitgeven. 

11lt.LLVLN 
De redactie bedankt ieder, 
Natura•s, Natuurklanken en 
bibliotheek stuurde. 
Het bewijst,dat onze leden 

Redactie. 

die ons knipsels, oude 
bijdragen voor de afdelings-

meeleven met de Vereniging! 
Redactie. 



Ruzie om een moo\e jongen 
Die schone jongeling is Adonis. Een Grieks/Romeinse sage 
laat hem gelijktijdig bemind worden door Venus en Proserpina. 
Zeus regelde dat voor iedereen plezierig: Adonis mocht de 
ene helft van het jaar bij Venus op aarde leven en de andere 
helft bij Proserpina in de onderwereld. 

-Adonis ~elf had niet zo veel rneeJ' :te v~rtellen, bij was bij 
-een opgewekte jachtpartij omgebracht door een wild zwijn. 
Het ligt dus geheel in de lijn van de mythe, dat twee planten
liefhebbers "ruzie" kregen over de plant waarin Venus haar ge
liefde veranderà had en die bloeit tussen winter en lente. 
De adonis van Frans stak zijn mooie gele kopje al in februari 
op uit de winterruigte van zijn tuin. Adonis ~rnalis! riep 
enthousiaste Frans. Het plantje is ooü eens wild in Nederland 
gevonden: de meest westelijke vindplaats van deze continentale 
soort. 
Néé zei zijn vriend kritisch, "de voorjaarsadonis bloeit pas 
in april, dus dit is een andere soort". 
Welke dan? de kweker houdt het op adonis v~rnalis, maar met 
kwekersnamen moet je een beetje voorzichtig zijn. 
Er is ook nog een adonis amurensis. Deze oost-aziatische 
hartenbreker lijkt sprekend op zijn europese broeder en is 
bovendien zo vriendelijk om in februari te willen bloeien. 
Tot iemand met een betere oplossing komt, houden wij het daar 
dus maar op. 
Ik vind trouwens, dat Frans en ik - terwille van de mythe -
de adonis elk een half jaar in onze tuin moeten zetten. 
Ik wil dan de winterhelft wel •. 
De adonissoorten zijn mooie plantjes die veel op anemonen 
lijken. Ze zijn er ook familie van. Ze bloeien met felle 
kleuren. Er is ook een zomeradonis die met vuurrode bloempjes 
op rijzige stengels in het. koren bloeit, althans in zuide
lijker streken, want bij ons is hij wel verdwenen. 

Henk Menke 

vo or-~Ciar!. -
~olonl'-



DL GROTE_ DAG TOC~IT 
·naar DE..NE._KAMP 

9 januari 1982. 

Met dertien deelnemers vertrokken 
· we in vier auto's op deze koude 

maar mooie winterdag langs de 
grote verkeerswegen naar Dene-

, kamp. Onderweg werd het pas ge
leidelijk goed dag. Hoe goed 
Chris Drevijn deze excursie ook EIC\.Y\ol hiv le,vQ.VJol m. t:J.e. bove.a.le.. hiiJ. 
had voorbereid, de beheerder van ' · 
H.C.R."Dolce" bleek de afspraak, om half tien koffie voor ons 
klaar te hebben, niet na te komen. Maar al spoedig bleek een 
ander adrea wel bereid aan onze verlangens te voldoen• 
Het bezoek aan het bij natuurvrienden bekende museum "Natura 
Docet" bleek verrassend belane;wekkend. Van ons laatste privé 
bezoek (1972) herinnerden wij ons de afdelingen geologie en 
biologie met hun zeer uitgebreide verzamelingen van gesteen
ten, mineralen, fossielen e.d., respectievelijk opgezette 
dieren, voge.ls en insecten. Maar nu is er nogal wat nieuws, 
zoals een meer didactisch opgezette zaal, waarin samenhang 
tussen geolo8isch tijdperk, landschap en flora en fauna 
wordt getoond.Interessant is ook de donkere kamer met de tal
loze fluc~erende gesteenten. Directeur Veenhuis hield een 
inleidend verhaal, mede ter voorbereiding van de middagexcur
sie. Voor het ontstaan van ons grondgebied zijn de achter
eenvolgende ijstijden van groot pelang geweest; de afwisse
ling van koude met minder koud~ perioden heeft ook grote 
gevolgen gehad voor de begroeiingsmogelijkheden en het leven 
van dier en mens. 
Het museum bezit het skelet van een eland.die in een der 
jongere ijstijden heeft geleefd. In de hersenholte daarvan 
bleken zich resten van mossen en stuifmeelpollen o.a. van 
berk en den te bevinden. Uit ·die pollen kan worden afgeleid 
in welke tijd (Aller~d ) het dier thuis hoort. 
De na de voordracht vertoonde film, opgenomen in het noord-

~------------- oosten van Canada, toonde aan, dat 
in het heden nog klimatologische 
omstandigheden voorkomen die vroe

~i=~-~~~~ger op lagere breedtegraden ge-
~ woon waren. Het was indrukwekkend 
~~0 te zien, hoe aangepaste planten 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~en diersoorten zich in een bar klimaat met zand- en sneeuwstormen 
toch kunnen hmxilaven en ontwikke-
len. In het labiele evenwicht zijn 
alle soorten van elkaar afhankel~k. · 
O.a. zagen we muskusossen, die 
veel op oerqssen lijken. 



Na nog een tweede museumrond
gang vertrokken we naar het 
Lutterzand. Het H.C.R. met de 
mooie naam "Flora-lymphe" 
leverde heerlijke soep bij de 
meegebrachte boterhammen. Na 
de verevening van de autokosten 
vertrokken we richting Dinkel. 
De heer Veenhuis leidde ons 
door het prachtige winterland- . 

H~\1\Dle..re.vtc::U.. ,-·•v•·e.r: _ schap in het Dinkelgebied. Ter 
plaatse was in het verleden een 
heuvelachtige stuwwal gevormd, 

.nu begroeid met dennen, berken, zomereiken en hier en daar 
jeneverbessen. We hoorden en zagen al direct een goudvinken
paartje, terwijl de zon voorzichtig begon door te breken. 
Riet en struikgewas langs de oever hielden dunne ijsschollen 
vast, waaruit bleek, dat het water al veel hoger had gestaan. 
Aan de andere oever lag een ondergelopen weiland, waarop 
zich een enkele schaatser voortbewoog. 
Bij een prachtige meander in de flink stromende Dinkel 
toonde de heer Veenhuis ons aan de hoge buitenbocht de on
derscheiden blootliggende grondlagen: bovenste humuslaag, 
stuifzandlaag, podsolgrondlaag (met veel hu.nms en ijzerver
bindingen), dekzandlaag, weer een hwnuslaag (laagje van 
Usselo), weer dekzand. 
Even verder konden wij het nog dieper gelegen ''laagje van 
Beuningen" aantreffen, een grondlaag van nog tamelijk fijn 
grind, maar waaruit de fijnere deeltjes (klei, zand) des
tijds zijn ui tgestoven. Dez·e lagen komen in grote delen van 
Nest-Europa op dezelfde wijze voor. 
Omdat het geen bezwaar bleek, ons te houden aan de bepaling 
bij het café ter plaatse, dat betreden in badpak van het 
etablissement verboden was, eindigden we onze heerlijke 
wru1deling met koffie en andere hartversterkingen. 
Voldaan keerden we huiswaarts van deze plezierige en leer
zame tocht. 

Tekeningen van 
Gerda van Sloten. 

Bt..HE.E..~ VAN 

Piet van Sloten. 

Stagiacres houden zich de laatfite twee jaar geregeld bezig 
met (natuur-)wetenschappelijk onderzoek naar en beheersas
pecten van allerlei landschapselementen in onze omgeving. 
Op het ogenblik vervult Theo Stam, studerend aan de Hogere 
Bosbouw- en Cultuurtechnische School in Velp een stage
opdracht, gewijd aan het beheer van grafheuvels in de ge
meente Epe. Hij zal wellicht in het volgende nummer iets 
van zijn werk vertelleno 

H.M. 



Zo<Üs we O~J een verjaardar:;skalender notere:1 wanneer iemand 
jarit; is, zo kunnen we op een vogelzangkalender ongeveer 
noteren wanneer we in het nieuwe seizoen voor het eerst weer 
bepaalde vogels horen zingen. De nadruk moet echter wel op 
"ongeveer'' worden gelegd, want vooral klimatologische om- · 
standigheden spelen een rol bij de eerste zang. 
Hoewel dr Jac.P.Thijsse schrijft in zijn Vogeljaar:''de 
vink "schettert" zijn blijde slag van 22 februari tot laat 
in den zomer'' • Niet 21, niet 23 februari, neen, vanaf 22 
februari laat de vink zijn zang horen volgens Thijsse. In 
onze waarnemingenrubriek worden echter als eerste vinken
zangdatum genoteerd: 19'?8 - 13/2, 1979- 5/3, 1980- 23/2, 
1981- 26/2. 
Wanneer wij dit stukje schrijven, is het 20 februari, 
zonnig weer, maar om 's-morgens elf uur is de temperatuur 
nog onder nul. Behalve de winterkoning, turkse tortel en 
pimpelmees vandaag nog geen echte zang gehoord. Toch heb
ben we al dagen achter de rug, waarbij de zang ons van al
le kanten tegemoet kwam. Op 13 februari, een stralende 
dag,·waarop zich enkele botanische crocussen openden en de 
voprjaarsadonis ui tbw1dig met zi,jn grote bloem koketteerde, 
hoorden we al de grote- en de zangli,jster zingen, Enkele 
dagen daarvoor hadden we de merel al in hartje. Amsterdam. 
gehoord. Maar ook spreeuw, huismus, koolmees, heggemus, 
houtduif en pimpelmees lieten op die zonnige 13e februari 

hun sterk van elkaar afwijkend liedje 
~~ horen. Ook het "keelgeschraap" van de 
~- __ ,,1". kauwen had niet ontbroken. Moet je 
'...,~~zoiets ook zang noemen? Het hoort toch 

~wel thuis in het vogelorkest. 
De vele kieviten die we al in het 
hebben waargenomen, lieten tot nu 
ook nog niet veel van zich horen. 

veld 
toe 
Des 

te meer de vele ganzen, die zov.,rel in 
de vlucht als op de grond geluid 
blijven produceren, dat ik niet onder 
de rubriek zang wil noteren. 

Zeker, in de vlucht doet het denken aan claxonnerende 
automobilisten, die denken dat de weg voor hen alleen 
Maar of het nu allemaal onder zang valt te. rekenen of 
wanneer deze Natuurklanken bij U in de bus valt, zijn 
al heel wat vogelgeluiden te horen. Het waren echter 

is. 
niet, 
er 

p:ractisch allemaal standvot;els die we te horen kregen. We 
gaan nu uitkijken naar de trekkers, die we meestal het 
eerst weer ontmoeten via hun zang. 
Let U op? 

half maart Tjif-tjaf ______ . __ 
Fitis ....... _____ _ eerste ·week apri1 (maar 

, vorig jaar al in maart) 
Tapuit _ _ _ _ .-. _ __ _ ---:. eerste week april (mee st 

in open.gebieden) 
Fluiter -· _ _ _ _ _ _ half april 
Sprinkhaanrietzanger_ _ eind april 
Kleine karekiet _ __ _ _ _ eind april 



RietzanGer _______ -· 
Nachtegaal _ _ _ ·- _ _ _. 
Koekoek ______ _ 
Tortelduif _ _ _ _ _ _ 
Gierzwaluw ______ ·- _ 
Spotvot:;el _ _ _ _ ·- _ _ 

oe:::;in april 
half aoril 
half a;ril 
eind april 
begin mei 
ca. 1~ mei als hekkesluiter. 

1'v'anneer U GOed op bovengenoemde VO·,jel,~~eluiuen let - ze zijn 
echt niet zo moeilijk te onderscheiden, en U de datum 
noteert lfif9.lllleer. U ze voor het eerst gehoord heeft en U óók 

-- nog de li,j st met eerste waarnemine;en invult- (zie- de 
oproep van W. van ;i averen Hot:;ervorst) dan zijn wij U 
zeer dankbaar. 

F. van Noorden. 

vaJOIUJE 

. eerste waornem1'n9en · , i/ 
~~~e:~~~~::-s VOORJA4R ~~a2 

-
Al een paar jaar wordt door een groepje trouwe 
vogelwaarnemers genoteerd, wanneer zij hun eerste----~~ 
waarneming doen in het voorjaar van teruggekeerde 
zomervogels in onze regio (Epe/Heerde). 
Ook dit jaar kunt U daar weer een bijdrage aan le
veren door een lijst - te verkrijgen bij Els Koopmans 
of Agnès Herwe~jer- te hanteren en deze zo omstreeks 
1 juli a.s. in te zenden aan de redaktie. 
Behalve het genoegen, dat U daar zelf aan kunt bele
ven, leveren de aldus verkregen gegevens van jaar 
tot jaar een aardige afspiegeling van ontwikkelingen 
in de natuur. Bekendmag worden geacht, dat weersom
standigheden, temperatuurniveau e.d. van invloed 
zijn op de voorjaarstrek van zomervogels. 
En bovendien appelleert één en ander aan een gezonde 
rivaliteit tussen vogelaars onderling. 
Deelname zeer welkom! 

Wim van Waveren Hogervorst. 



Er zijn dieren, die bij velen van ons al vroeg in de belang
stelling stonden, doordat zij bij strooptochten langs sloot 
en plas als buit in ,een emmertje of glazen potje belandden. 
Ik denk hierbij aan de stekeltjes, kikkervisjes, salamanders 
en hrm larven,die door het"jachtinstinct" der jeugd veelal 
een vroegtijdig einde vonden. 
Het salamanders vangen valt hier in Epe nog al mee doordat 
dicht bij het dorp niet veel bekende salamander-vindplaatsen 
zijn. Van de Nederlandse salamanders komen in deze streek de 
kleine water- of kamsalamander (TritUr.us vulgaris vulgaris) 
en de grote water- of kamsalamander (Triturus cristatus 
cristatus) voor. In het voorjaar is vulgaris vrij algemeen 
te vinden in ondiep, stilstaand water als sloten, bosvijvers 
en ook wel in tuinvijvers, mits ze niet te visrijk zijn. 
Cristatus is veel minder algemeen. 
Na hrm winterslaap ontwaken de eerste dieren (meestal 
mannetjes) al in februari en zoeken tijdens zacht, regen
achtig weer het water op. Hoewel het 1ook voorkomt, dat. dieren 
de winter in het water doorbrengen. Die trek naar het water 
heeft niet alleen tot doel bruiloft te gaan vieren, maar ook 
om de overlevingskansen te vergroten, ze zouden bij omslaan 
van het weer nl. gemakkelijk kunnen bevriezen en in deze 
periode zijn alleen waterdieren ( muggenlarven e.d.) als 
,prooidier voorradig. · 
Salamanders zullen in het algemeen net als andere amfibieën 
alleen bewegend voedsel grijpen. Het vangen van een prooidier 
gaat volgens menselijke normen allerongelukkigst. Een 
"verziende" salamander kan heel enthousiast op een kronkelen
de worm afkomen om er dan van vlak bij alleronbeholpenst 
naast te grijpen. Meestal volgt de tweede toehapperij niet 
direct maar duurt het even voor een nieuwe aanval begint. 
Als de worm .eindelijk gepakt is, volgt er een verwoed happen, 
schudden, slikken en zwelgen, waarbij je zou verwachten dat 
het dier in zijn grote'prooi stikt. 
Salamanders vervellen regelmatig' een enkele keer vind je 
tussen de waterplanten zo'n afgestroopte buitenste laag van 
de opperhuid• Meestal echter eet de eigenaar zijn "afgedankte 
jas" zelf op. 

~~~~ 
Zoals bekend, krijgen de mannetjes van de Nederlandse sala
manders in het voorjaar een kam en verschijnen de mooie 

" kleuren. 
~fo::::::~ k\.vaa.luscJcawn. Duidelijk is dan te zien dat de 

~ ~Q~"~~ cloaca zich heeft vergroot. De 
vrouwtjes schijnen weinig ge
ïnteresseerd in het liefdesspel 
der mannen, die met omgebogen 
staart sierlijke golf- en trilbe
wegingen maken. 
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Hierbij worden kleine spermaklompjes op de bodem afgezet, 
die later door het er overheen kruipende wijfje in haar 
cloaca worden opgenomen en waarbij dan de eitjes bevrucht 
worden. 
'a-Nachts en 's morgens gaat het vrouwtje aan de slag om de 
eitjes één voor één aan de plantendelen vast te hechten. 
Vulgaris gebruikt planten met kleine bladeren, die om het 
ei dubbel gevouwen worden; ze blijven zitten doordat de 
eitjes kleverig zijn. Cristatus benut hiertoe ook wel lint
vormige bladeren,die dan door meervoudig gebruik drie tot 
vier vouwen vertonen, waartussen telkens één eitje te vinden 
is. 
In tegenstelling tot kikkers en padden verschijnen bij sala
manderlarven de voorpootjes het eerst. De uitwendige kieuwen 
verdwijnen pas aan het eind van de metamorphose. De larven 
van vulgaris en cristatus zijn behalve door een afwijkend 
spikkeltjes-patroon, ook gemakkelijk te onderscheiden door
dat cristatus langere, spitsere voortenen heeft, grotere 
kieuwen en een duidelijk hogere staartzoom, die draadvormig 
eindigt. 
Salamanders zijn het best waar te nemen in de maanden april 
en mei, als ze zich vrij actief in het water ophouden en dan 
vooral 's morgens heel vroeg,omdat ze dan veelvuldiger naar 
het wateroppervlak zweven, lucht happen om dan met een 
krachtige staartslag weer naar de slootbodem terug te schieten. 
Jammer is het, dat ook deze interessante dieren wat hun aantal 
betreft in Nederland duidelijk aan het verminderen zijn. 

A. Hoogenstrijd. 

C-r'RA~DU\NEN lN ~'RASSE.N 
Vaak wordt er gevraagd of de afdeling niet wat speciale' . 
aandacht aan ·grassen kan besteden. Vrij veel mensen hebben 
daar belangstelling voor, maar ze vinden het een moeilijk 
onderw8rp. Grassen lijken erg op elkaar en om te determi
neren moet je je eerst een heel lijstje begrippen eigen 
maken ( kelkkafjes, kroonkafjes, aar, pluim, tongetje, enz. 
en tenslotte ook nog goeie ogen en een goeie loupe hebben. 
De afdeling werkt nu aan een plannetje om een korte cursus 
speciaal aan grassen te wijden. Die zal vermoedelijk bestaan 
uit twee avonden theorie, een excursie in de hooimaand en 
een nazomer excursie. Volledige gegevens komen in het 
volgende nummer van Natuurklanken, maar als U belangstelling 
hebt, kunt U zich nu al opgeven bij de redactie. 

.. 1-LL.M· 

~~-

TJONGE, EEN. ~RAGlt'PS 
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....• mossen zonder 
loep ••• 

"l•iet de lo?p in de hand door het ganse land" zou 
de kenroep kunnen zijn van elke rechtgeaarde 
K:NNV -er, ze~cer voor de mossenjagers onder hen, 
maar om Kussentjesmos te herkennen heb je geen loep 
nodig, sterker nog, iedereen kan het op afstand al 
herkennen; •de dichte sponsachtige kussens op de 
heide kennen we allemaal, gr~sgroen wanneer ze wa
ter opgenomen hebben - en ze kunnen heel wat water 
opslaan - en droog b~na geheel wit. Die kussens 
kunnen to 25 cm in doorsnee uitgroeien, maar in 
engelse literatuur wordt een veel grotere maat aan
grageven, dus meteen maar erop uit, zoeleend naar het 
grootste Ku3sentjesmos in Nederland. 
Wel heel voorzichtig, want de pollen zitten erg los 
op de ondGrgrond. Als ze losgeraakt z~n en onderste 
boven 5evallen - vogels zitten er nogal eens in te 
pi:ken -willen ze soms tot een min of meer kogel
ronde bol uitgroeien : ook weer iets om naar te zoe
ken voor ons, snuffel§B.rs. Behalve op de hei is het 
te vinden in venen en zure bossen; dus kalkm~dend. 
De bladeren z~n voor mossen aardig lang, zitten 
dicht op elkaar en kunnen 8 - 10 mm. lang worden; .ze 
zijn lancetvormig met een nerf die bijna de hele blad
breedte in ibe~~ neemt. Die nerf bestaat uit een 
sandwich van watërhoudende cellen met daar tussenin 
een laag fotosynthetisch werkende cellen. 
~poren prpducerende kapsels worden vr~ zeldzaam ge
vormd en z~n tamelijk klein, vallen daardoor niet zo 
gauw op : dus alweer iets om naar uit te kijken. Het 
kapsel is gelcromd en heeft onderaan - dus waar de 
kapselsteel overgáat in het kapsel - een klein bultje, 
dat laopje genoemd wordt. De kapselsteel wordt 10 - 18 
mm lang. 
Bij gebrek aan sporen kunnen ze zich ook vegetatief 
voortplanten. In het hart van de bladrozet, aan de 
top van de bladsteel, zit dan een plukje van dicht 
op elkaar eepakte draden, purperachtig van tint. Wan
neer die plukjes äfvallen kunnen daaruit nieuwe plant
jes ontstaan. Nog weer iets om naar te zoeken. 



De wetenschappeliJke naam is .Leucobryum glaucum 
(Hedw.)Anstr. L~ca =wit; brymn =mos; 
glaucum = zeegroen. 
De familie kent zeven soorten, vnl. ;_Jropische. 

- In ons ·klimaat -kan nog .een tweede soort. voor
komen (L.juniperoideum), in het veld alleen te 
onderscheiden doordat het kapsel geen kropje 
heeft. 
Tkg.naar Landwehr C.H.van Looij 

A . cf""6 i,fo.d : . 
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Dit is echt het laatste stukje uit de mossenserie die 
Cees van Looy voor Natuurklanken heeft geschreve:q. C'ees, 
bedankt voor je bijzonder mooie serie. 

Redactie. 



Met koude voeten, maar met boven ons een stralend 
blauwe lucht, zo startten we op 21 februari de wandeling 
onder leiding van Bauke Terpstra. Het water in het ka
naal bij de nieuwe Schobbertabrug lag rustig te glanzen, 
de Grift begeleidde het eerste stukje de wandeling in 
het gebied van de voormalige visvijvers. Eertijds werden 
hier forellen gekWeekt door de Heidemij. 
Al meer dan 20 jaar gebeurt dat hier niet meer. De vij
vers staan voor het grootste deel droog en zijn begroeid 
met veel elzen, berken, wilgen en wat ratelpopulier. De 
elzen bloeiden. Forse Canadese populieren zijn hier aan
geplant voor de houtproductie. Alles is heerlijk verwil
derd. Omgevallen stammen, dode takken, oud blad, waar 
een enkele fluitekruidplant doorheen komt, oude dijkjes 
en waterstroompjes, af'geleid van de beek, maken het ge
heel nog interessanter. We horen haast geen vogels deze 
ochtend, in tegenstelling tot de rijke vo~elzang die hier 
in mei te genieten is. Een eenzame buizerd glijdt weg, 
later geplaagd door een kraai. 
Grote platte tonderzwammen blijken hier 
aan populierenstammen te·groeien. We 
kende·n ze alleen van de beukenstobben 
op Tongeren. Op enkele elzen zien we 
als vele dakpannetjes boven e·lkaar, de 
hoedjes van de elzenweerschijnzwam, die 
nu heel donkerbruin zij1n. 
Naast ons blikkert het water van de 
zandwinningsplas die door de streek 
het ''Emstergat" genoemd wordt. 

( 

ft 
Bauke laat ons een mooi stuk mammoetkies zien, 
het zand gevonden! 
We lopen een stukje langs het water. In de jonge aanplant, 
die al aardig begint op te schieten, staan hazelaars te 
bloeien. In de verte drijven veel wilde eenden, meerkoe
ten en kokmeeuwen op het water. Er zijn ook twee futen, 
een troepje kuifeendjes en een paar tafeleenden. Bauke 
heeft hier ook nonnetjes gezien deze winter. . 
De bestemming van deze plas is natuur- en visgebied. 
Merkwaardig doen echter de bordjes aan die vermelden, 
dat gewone stervelingen hier niet welkom zijn, maar 
sportvissers wel! 
Aan de andere kant van de weg, ook weer pal tegen oude 
visvijvers aan, wordt nog steeds zand gedolven en ligt 
in hoge heuvels zand uit beide graverijen. Hier komt een 
zwemplas. Interessant waren hier de nieuw gegraven sloot
jes, di·e fraaie profielen vertoonden met fijne golvende 
grindlaagjes en een podzolla~g die vragen opwierp. 
Het zand wemelde. van de reeensporen, maar we zagen 
geen enkele ree in levende lijve deze morgen. 



Bauke leidde ons nu door het andere deel van de visvij
vers, waar nog romantische waterpartijen zijn. 
Er was daar nogal rigoreus gekapt op één van de dijk
jes. Niet alleen populieren, maar ook oude elzen, die 
hier fraai over het water plegen te hangen, waren 
"voor de bijl gegaan". Het leek een merkwaardig "beheer" 
voor een landschap, dat een recreatieve functie moet 
gaan vervullen. 
De zon begon kracht te krijgen en opgewarmd stapten 
dan ook om 12 uur 4 deelnemers op de fiets en zes 
anderen in auto's om naar huis terug te gaanna een 
fijne ochtend in het Kievitsveld. 

EKG. 

SPE.UQTOC\-\ T NAAD lN)E..C TE_ \V 
: Reeds gedurende enkele jaren organiseert een insecten
werkgroep van de KNNV afd. Rotterdam in het voorjaar een 
insectenkampje. Uit eigen ervaring kan ik een dergelijk 
kampje van harte aanbevelen. Op een ongedwongen en heel 
spontane manier trachten deze mensen (samengekomen vanuit 
het gehele land) hun eigen kennis te vergroten en elkaar 
te helpen bij de eerste stappen in het g~ootse insecten-
rijk. . 
Dat iedereen min of meer vrij is in z'n doen en laten 
ble,ek altijd tijdens zo'n kamp. Soms trekt men er alleen 
op uit en een andere keer zoekt de gehele groep een ge
schikt excursie terrein. Vangend, fotograferend en onder
zoekend trekt men dit jaar enkele dagen rond over de 

.Oost-Veluwe. Dit alles vanaf camping "Vossenberg" aan de 
· Centrumweg nr 17 in Epe. Uiteraard biedt de Oost-Veluwe 
ee.n rijk scala aan excursieterreinen. 
Het Land van Jonker, onze sprengen, het Wisselse Veld, 
het Mosterdveen en de Leemkuil zullen zeker aan een nader 
onderzoek worden blootgesteld. Wie dit alles ook eens wil 
ervaren is uiteraard van hurte welkom en kan zich bij 
ons aansluiten, naar wens voor een halve of hele dag of 
eventueel gedurende het gehele kamp. 
Voor een ieder die zich eens wat dieper in de insectenwereld 
en z'n omgeving (flora-fauna-landschap) wil verdiepen zou 
ik dit kamp van harte willen aanbevelen. 
Voor informatie kunt. je terecht bij de organiserende werk
groep p/a 

of gewoon bij 

BGrnhard v.d.Vonder 
Roesttuin 78 
Hendrik Ido Ambacht 
tel. 01858-2819 
Peter Pfaff 
Dorperveldweg 6 
Epe 
tel.05780-l6744 

PP. 
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Een vreemd opschrift voor een stukje in .Natuurklanken? 
Het was een gedachte, die spontaan in me opkv1am, toen we 
naar_ huis ~n na de fantastische K:N:~fV-avond van 26 
november jl. Paddestoelen stonàen daar centraal. 
Op de tafels stalden enthousiaste leden van het padde
stoelengroepje materiaal uit (al half bevroren), padde
stoelen in verschillende soorten, met moeite verzameld 
op de grens van herfst en winter. Er kwamen her::(stbladeren, 
bessen en tekenmateriaal bij. 
Andere tafels lagen vol prachtig tekeruverk en aantekenin
gen van Albert Sieders, fraaie foto's van o.a. Wouter Tol 
en een schat aan boeken over paddestoelen. 
Tegen het gordijn waren tekeningen(van o.a. Gerda van 
Sloten) en affiches opgehangen. Volop informatie dus 
voor iedereen. 
Alles werd druk bekeken en bewonderd, voordat Albert Sie
ders als actief en kundig "aanvoerder" van de paddestoelen
activiteiten in onze afdeling zijn verhaal begon. 
Dat bleek meteen al een heel bijzonder verhaal te zijn, 
waarin de geschiedenis van een beuk verteld werd. 
Van zaadje, kleine boom en zeer grote boom compleet met 
spèchtennest, tot de aftakeling tot oude stronk. 
Met behulp van zijn dia-serie, nog aangevuld met enkele 
dia's van anderen, konden we zien, welke paddestoelen 
zich om de beuk heen thuis voelen, en welke zich op de 
oudere boom vestigen. Dan volgden de soorten, die hem te 
gronde richten. "?, I ..... ~,,VA\lt·i;-1' 
Maar het verhaal was hierna niet uit. ~('{ ·' t:z, : Jl 
De dode stobbe na kap of storm over-

1 
· ~ ' ' · 

gebleven, is gastheer voor weer een ~ 
hele serie zwammen. Met stijgende 
verbazing zagen we de prachtige vór- ~ 
men en kleuren van de vruchtlichamen. /'~·, 
die zich aan de bemoste stronken vor- ' 
men om hem langzamerhand tpt stof te I 
doen vergaan. Heel zeldzame soorten 
waren erbij. . 
Naraen vu.n de soorten noemen heeft op 
deze plaats geen zin, want op papier 
zou dat maar een dood verhaal vormen. 
Voor hen, die de historische beuken en beukenresten bij 
het Oude Huis van het landgoed Tong·2ren elke herfst weer 
bekijken, was het een feest van herkenning. Voor hen, 
die dat-nog nooit deden een aansporing daar eens te gaan 
neuzen. De meeste dia's zijn in dit gebied gemaakt. 



Door de grote kennis van de inleider, wist die van veel 
soorten boeiende bijzonderheden te vertellen. 
Wat een geweldig interessant stuk natuur hebben we zo 
vlak bij huis! 
Een grappig intermezzo vormde de vertoning van een soort 
filmpje over de ontwikkeling van een vliegenzwam. Het 
was een serie kostelijke dia's die een vliegenzwam in de 
tuin van Cees van Looy volgde. Cees had de foto's met 
kleine tussenpozen gedurende een maand gemaakt. ~Vegens 
succes moest hij ze twee maal vertonen! 
Ook Mevrouw Stuve had nog enkel·e he~l IIJ.OOie dia's meege-
oracht. . 
Een ander stukje zelfwerkzaamheid was het door de aanwe
zigen napluizen van de bijzonderheden, wa:ar je bij het 
determineren van een j)addestoel allemaal mee kunt worden 
geconfronteerd. Met loupes en vraE;enlijstjes gewapend 
Herd er heel intensief ee::1 poosje gepuzzeld met de levende 
paddestoelen in de hand. ~r v.Jas voor deze soort zelfwerk
zaamheid eie;enlijk een hele avond nodig geweest, evenals 
voor het tekenen, wa<:J.r ook één deelnemer aan. begonnen is. 
Wát een werk zat er in de voorbereiding van deze avond! 
ivát een teleurstelll~nt:; voor de organisatoren d.:=.i.t er maar 
18 belangstellenden, waarvan een uit Apeldoorn, waren, 
zij die het voorLereid~en, meegerekend! 
wat moest dat Patagonie nu in de titel van dit verslagje? 
Publiciteit over de avond -Nas er door Natuurklanken en 
de plaatseii.jke pers overvloedig gegeven. 
Blijkbaar leeft er onder onze leden meer belangstelling 
voor de natuur in verre streken, ons door de televisie 
avond aan avond vqrtoond, dan voor de wonderen vlak naast 
onze deur. 
Voltsende keer dan maar een lezin..-; over Patagonië? 

" 

E.K.G. 

Ayril op de Veluwe. 
In andre streken is 't nu volop voorjaar, 
Daar staan n'.l al veel borJen in een zacht 
pril waas ifan groen en gaat jong gras ontspruiten. 
Verblindend trilt er de ijle bloesempracht. 
Uier blijft het donker op de stille heide, 
die nog van winterkoude lijtl:-verstard. 
Vaal en v.~rlaten ligg.:.;n de stuifzanden 
en al het loofhout ziet nog kaal en zwart. 
Maar meer dan naar het lieflijkste op aarde 

r trekt naar dit stugge land mijn hele hart. 

k~ 
~~ ' 

Jo Landheer. 



De Vroege K\e\ne \J\tjes 
Als we bez;in maart n ,ar huJte!l trekken of vol moed i:n de 
tuinaan 't werk gaanlontmoeten '..-12 daar de eerste bloeiende 
exemplaren van de wi de kruidachtige flora. Natuurlijk 
is er al veel eerrler bloei te vinden, maar dat zullen 
dan sneeuwklokJes zijn, winteraconieter. of botanische 
crocussen die Lier toch eigenlijk niet van nature thuis
horen. Het hele jaar door kun je wel bloeiend Straatgras 
(Poa annua) vinden, en ook Vogelmuur of Herderstasje stoort 
zi~h weini3 aan de seizoenen, maar de echte lentebloei 
begint bij "':Je VY.'Oec;e, kleine 14itjes 11 • 

Als eerste ~10em ik de V!'oe ·o.lLJ? C::rophi]a verna), rlie 
zijn naam met ere draact, 'Jant zelfs in januari 
en februari is hij soms al te vinden op zand
c;ror.rJen, Jangs v:e,_;en, o~· kv!Cl:eri.2en, .in ~arken 
en in ~:rote aantaller. in de duinen. De. Latijnse 
soortnaam verna(=van 1e lente) duidt op zijn 
vroege verschijnen.De geslachtsnaam Erophila 
zou misschien wolbla:iiz kwmen l;etekenen, hoewel 
ook onbehaarde exemplaren voorkomen. Het is een 
klein plantje van 1 cm tot maximaal 15cm, \/roe'(Je-l•Y1d 
behorend tot de Kruisbloenigen.Het heeft 4 diep 
in?esneden, witte kroonblaadjes, èie aan een v·i.jwel kale 
stengel uit een rozet van grondbladen kome~ die soms 
enigszins getand zijn. Als een echte CrucL.'e:;r heeft hij 
hauwtjes, klein en langwer·pig, en na rijping van het zaad 
blijft er een wit tussenschotje over, dat ons herinnert 
aan de Judaspenning, uit de tuin. De soort komt voor over 
heel Europa, maar ook in N.Afrika, N.Azig en N.Amerika. 
Hoe kan zo'n miniatuur-plantje zich hanrl.haven in net gure 
voorjaarsweer en de zandige bode~? Da rbij zullen de 
dikke, behaarde blaoen zeker meewerken en de beworteling 
is dieper dan je op :;et eerste _,.,·ezicht zou vermoeden. 
Ook zullen de grote aa~tallen v~n zijn verschijning en 
de lange bloeitijd hiertoe bijdragen. 

Een tweede vroege Crucifeer is de Kleine veldkers (Cardamine 
hirsuta).Oolc hier weer een beschermenrle be>ariny v2n rle 
bladeren (hirsuta=behaard). ff_ 
De geslachtsnaam Cardamine, voor al
le veldkerssoorten samen, waartoe 
ook de "Pinksterbloem ( Gardamine pra
tensis )behoort en de grappige 
en ~ooie Springzaadveldkers 
(Cardamine impatiens) die zich 
in mijn tuin zo thuisvoelt, komt 
van Kardarnon ,. ·de Griekse naam 
voor een Kruisbloemige plant met 
scherpsmakende zaden. 
Hier bestaat de wortelrozet uit bla
den, die veerdelig zijn en bestaan 
uit 5 tot9 hoekige blaadjes. Enkele 
bladen staan aan de stenzel. 



~e vruchten heten, hoewel ~Jein, toch hauwen, d.w.z~ ze ZIJn 
meer rian 3 keer zo lang als breed. Ze staan o' rechtopstaande 
steeltjes, boven de bloe:n 'Ü tf>tehencJ. 
De flora gee :ft: vrij al.":emeen on open zand ~;ronden, r!etmeest 
in fluviatiel-en du.i.ndistrict, maar ook in onze tuin komt 
hij soms ineens in srote aantallen voor. 

I 

Nu meteen maar naar de derde Crucifeer in deze reeks, dat is 
het Klein Tasjeskruid (Teesdalia nudicau1is), zoals de Latijn
se naam al verraad, niet behorend tot hetzelfde :eslacht 
als het Herderstasje, dat Capsella van zijn achternaam ~eet. 
Het woord 'feesdal ia heb ik niet kunnen acl:ter11alen, net is 
waarschijnlijk van een eieennaam af .~eleid,. ~C~' 
maar nucl icaulis bete kent na:::J.I:tstenp;elig 
en inrierdaad: naakte bloemstengels, meer
dere uit een heel mooi rozet van ct i en in
gesneden, liervormig ~eerspletige bladen. 
De bloempjes zijn wit met o~gelijke, 
stralende kroonblaadjes, zoals de Iberis 
of Scheefbloem uit de tuin. 
De hauwtjes zijn afgeplat, omgekeerd eirond 
met uitgarange top, het lijken kleine --r 
lepeltjes. Het groeitor zanài13e, dro2;e ;{~ Kle 1 ~ 
grond en kalkarme duinen. De bloei valt ~~'vU 
iets later, 0.pril tot junJ. A tc:.. ... ~ 0 e..\r.v-~d 
Omstreeks diezelfde tijd verschijnt ook een klein witje 
dat wat meer van kalk houdt en dat is het Kandelaartje 
(Saxifraga tridactylites). De naam geeft al aan dat het 
ditmaal een dwerr.::;je van de Steenbreekfamilie betreft. 
Het heeft witte bloempjes van maar enkele mm groot 
en het hele plantje is van 2 cw-15 cm hoog. 
De naam tridactyli tes betekent d rievinf:erig en 
dit slaat op de bladen, riie in drieën ,~espleten 

zijn. Groei~~laats: zandige streken, op muren 
en vooral in de duinen. 

~c!e. 
Tot slot ztjn er bij de anjerfamilie of Caryophylla-
ceae ook noJ vele kleine soorten. De meesten bloeien wat 
later als b.v.qiempjes, Breukkruid, Grondster, !ardbloem, 
Vetmuur en Spurrie. De Muursoorten be,,-innen iets eerder 
te bloeien en Vogelmuur (Stellaria media) bloeit in meerdere 
generaties het hele jaar door. 
Bij rJe Hoornbloemen zijn DOf: wel en
kele vroegelingen, dat zijn de 
Kleine hoornbloem en de Zandhoornbloem 
(Cerastium diffusum en semidecandrum), 
beide va~ 3-15 cm croct, groeie~d op 
zand;;.ronè en duinen. be Kleine hoorn
bloem },eeft 4-talli~·e bloemen, heette 
vroe[:er dan ook tetranelrum, :1u c] iffusum, 
wat wijd vertaY:t betekent. 
De Zandhoornbloem heeft S-talli~e bloe
men(s-::midecanrlrum =met ;Je ~~el·rt van 10 Kle~'r'\-e. 
(dus 5) meeldra_?en).Er zijn ook nog 'nocornplo~ hoornl".>loe.r. 
verschillen bi~schutblade en vruchtstelen, ma:~.r daarbij 
kan de flora U beter helpen. 

De Hoornbloem en Akkerhoorr_-:üoerq verschi ;nen r)aarna in an:,i l 
al~emeen lan~s wegen 'en akkers, ~aar dieuku;ne~ we ei~e;iiit 
ook niet meer rekenen tot on7e witte miniatuurtjes. 
Als 2ij VP~nchijnen is er al overal kleur c~ bloei: KlejL 
hoE;ï,.1a'!, :3r,eenkruid,TvTaart2,P viooltjes er: r,~irïïJla's zjji~ ci;.r' 
na~ll· ''J'.; r1open dP voorbn~1 en '!aE eer.. Jan[·;e, -;-rooj e zomer. 

Tekeningen v.d. schrijfster Gerda Véin Sloten. 



EEN ASSORTIMENT O!iPLt4/iTAJJRDIG-HlDl!t IN ONZE FLORA 
======================================================== 

1)e. AviJ\ord 
ganzerik 
duifkruid 
zwanebloem 
ganzebloem 
ooievaarsbek 
reigersbek: 
kraailook 

eendekroos 
zwaluwtong 
vinkezaad 
hoenderbeet 
adelaarsvaren 

havikskruid 
koekoeksbloem 

'De. V,·ervoe...'t i g fL F to rct 
beredruif bokkenorchis 
paardebloem hazelaar 
schapegras hertshooi 
tijgerlelie koekruid 
varkensgras eekhoorngras 
biggekruid hondsdraf 

bosvogeltje 
ganzevoet 
kanariegras 
kievitabloem 
lijs:t~rbes_ _ _ 
papegaaiekruid 
vogelmelk 

kattekruid 
vossebes 
boksdoorn 
daslook 
wolfskers 
egelboterbloem 

"Dtt. Vlervoe...t.ig~ f \ow-01 ·, Losse. Onderde.lev-. 

vogelpootje 
wouw 
harrepoot 
hennegras 

ossetong muizestaart hazepootje 
hondstong vossastaart koeie-oog 
hazepootje bereklauw lamsoor 
paardehoefklaver egelskop leeuwebek 

leeuwetand 
kattendoorn 
wolfspoot 
gemzenhoorn 

paardestaart hondstand leeuweklauw 
hazestaart ezelsoren muizeoor 
kattestaart geite-oog boksbaard 

l)~ l n . e.n L\ it. 'Je.n di ge. r\ oro 
blaasvaren liesgras vingergras 
handjesgras mansoor vijfvingerkruid 
baardgras niervaren tandzaad 
pruikeboom schedegeelster longkruid 
leverbloempje ribzaad 
lipbloemen tongvaren 

bijenorchis 
keverorchis 
spinnenorchis 
mottekruid 

wespenorchis 
muggenorchis 
vliegenorchis 
vlinderbloemen 

1)"- Vr-o\'Y\~ r\ocd 
genadekruid 
gezegende distel 
heiligenbloem 
mariadistel 

'De Muz.i _Flora 

hemelsleutel 
kruiskruid 
passiebloem 

rupsklaver 
torkruid 
vlooienkruid 

twaalfgodenkruid 
rozenkransje 
roomslkamille 

viooltje fluitekruid hoornbl9em trompetboom 



éYl..- 'Jo 

zwaardlelie 
springzaad 
spaan se rui ter 
schietwilg 

· soldaatje 
pijlkruid 
schildzaad 

1)e: f \ord -A n'\ora 

buksboom 
kogeldistel 
helmkruid 

nachtschone brandende liefde 
liefdegras vergeetmeniet 
juffertje-in-'t groen bosliefje 
hoelangerhoeliever lievevrouwebedstro 

De Con\::. rovers \e.\e F \ore~ 

raket 
helmbloem 
speerdistel 

gebroken hartje . 

aardbeispinazie wilgenroosje 
bremraap klaverzuring 

Dtl... Zleke _en Lie \i ge f lorct 

boekweit J.!i)!) 
bitterzoet ~~~ 

~--r 
beenbreek nieskruid 
breukkruid schorrekruid 
dovenetel slaapbol 
kromhals knikkend nagelkruid 
kropaar waternavel 

slofhakken 
prilmeus 
bijvoet 
hartgespan 

knikbloem 

valkruid 
wonc1klaver 
bitterling 
waterpest 

heelbeen gipskruid pilvaren heelkruid ogentroost 

duizendguldenkruid penningkruid 
gouden regen gulden roede 

judaspenning 
zilverschoon 

duimkruid 
goudsbloem 

D ~ G r ie. z.eJ i 9e flor a 
drakekop 
engbloem 

heksenmelk 
duivels naaigaren 

valse salie 
addertong 

Henk Menke 

doodsbeenderenboom 
zwarte nachtschade 
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w~~~~~N\ID V©©~.»~~~ 
~lift!'", cm QJ,, het Kievitsveld ~J 

SoL:s op bepäulcle mo~:!;~nten zie je vvel eens een wandelaar lo
pen die iets vreemds over zich heeft; z'n.houding verraadt 
dan een eisenaardige beleving en in tegenstelling tot 
andere wandelaars loopt hij met het hoofd in de nek en de 
neus in de wind. 
Verderop buitelt een koppel pimpelmezen met acrobatische 
toeren door de nog kale kruinen van de els v:aarin donkere 
proppen ons herinneren aan een achterliggend jaar, maar 
waarin tevens aanwijzin6en han~en voor een komend seizoen. 
Ook valt ons het voorzichtige 0roen op van een andere 
vroegeling, het fluitekruid met de peterselieachtige bla
deren. 
Een bevrijdend gevoel overvalt je •••••••.• 
Juist: het voorjaar is in aantocht, alhoewel de ·.vind nog 
wat dunnetjes door je Gen Aatje waait, zie je het hier 
en daar voorzichtig ontluiken, maar ruik je het bovenal. 
Zou die vroege wandelaar dat dan ook al in de gaten gehad 
hebben? Zeer beslist, het is altijd een langzaam aanzwellend 
gevoel tot dat het explodeert en alles in tomeloze vaart 
wordt meegesleurd. Het hele eco-bebeuren staat weer te ont
luiken en wacht met ingehouden adem het meest geschikte 
moment af. 
Enkele mooie wat warmere dagen en je kunt het zelfs h6ren, 
all~rlei kringlopen waartoe ook de mens behoort ('t is 
haast niet te geloven) komen langzaam weer op gang en 
knipogend wordt het nieuwe seizoen gestart. 
Nog even verstart het oppervlak van 't Kievitsveld in de 
koude adem van een terugtrekkende Koning Winter, maar ver 

schillende watervogels zijn inmid
dels al hartverwarmend actief ge
worden en veel vogelmannen krij
gen al een wat dieper en warmer 
gekleurd ~erenkleed. 
Kuif- en tafeleenden .. dobberen 

·ogenschijnlijk ongefnteresseerd 
in het midden van de plas rond, 
maar waakzaam op elke vorm van 
naderend gevaar. Kijk, daar zwemt 
een futenpaar zenuwachtig heen en 
weer en als we eens een extra 
ochtendwandeling inlassen, kunnen 

we binnenkort 's-morgens vroeg hun schitterend baltsceremo
nieel waarnemen, wat soms vroeg in de winter al een aanvang 
neemt 
Op de oever echter is de eerste groenmaker de kamperfoelie, 
die er soms zelfs voor zorgt, dat herfst en lente wel heel 
erg dicht bij elkaar kunnen liggen; dit geiteblad neemt 
daarom wel eens erg grote risico's als eerste lentebode. 



Elders zien we ook al de teergroene blaadjes van het speen
kruid op een zonbeschenen slootkantje, want zon is op dit 
moment wel een uiterst belangrijke levensbehoefte. Gunnen 
we ons nog een dag of wat, dan zien we de volgende voorjaars
bode: een geschubde stengel boven de 9rond steken. Eenmaal 
volop in bloei is het klein hoefblad eén van de eerste moge
lijkheden om stuifmeel verzamelende insecten aan hun brood
n0dige eiwitten te helpen. Menig imker loopt dan handen
wringend rond, want hij gunt z'n overwinterde volkjes het 
allerbeste. Vaak zijn de weersomstandigheden echter nog van 

· dien aard, dat al te doldrieste bijen het zonnige·· luchtruim 
kiezen, maar halverwege dit voorjaarsavontuur door kou be
vangen ter aarde storten. 
De snotterbellende elzen langs het Kievitsveld zijn steeds 
meer het speelterrein van buitelende kool- en pimpelmezen, 

·flanerende staartmezen en uitgehongerde sijzen die rusteloos 
zoekend de dag doorbrengen. 
Er is veel te zien langs het Kievitsveld, 
als.de stilte niet verscheurd wordt door 
jankende bromfietsen; het wordt een 
boeiend gebied als ook de vissers zich 
gedragen, want hun grootste gebrek bij 
het zoeken naar een nieuwe stek is on
voorzichtigheid, het kost wilgen de nek 
en na het aangenaam verpozen zit het 
Kievitsveld met vele broden, plastic 
zakken en lege dozen. 
Met rust gelaten ontwikkelt zich het Kievitsveld tot een 
boeiend brokje natuur ondanks dat het volledig door mensen
handen (en machines) is gevormd. Desondanks heeft de mens 
hier toch een positief stempel op gedrukt. 
Langzaam nadert de avond over het Kievitsveld, een laatste 
rimpeling wordt gladgestreken, alras Nordt het frisser; 
enkele steenuiltjes laten hun melancholieke kreten horen, 
waar sommige mensen naar ze zeggen, kippevel van op de rug 
krijgen. Ze doen echter geen vlieg, pardon geen mens, kwáad, 
want het is een geduchte insectenjager. Ook zij krijgen de 
kriebels, want alom zijn diverse exemplaren te horen en 
overdag ook te zien: het zijn prachtige vogeltjes met hun 
parmantige persoonlijkheidjes. 
Op strategische plekjes houden ze overdag hun wereldje in 
de gaten en er ontgaat hun pientere oogjes niets. Soms laten 
ze zich makkelijk bekijken, nauwlettend elke beweging van 
je volgend, een hele cirkel rond. Bang z'n donzig bruin 
koppie over de grond te zien rollen, loop ik dan dezelfde 
cirkel ook maar weer terug en verwijder me langzaam uit 
z'n gezichtsveld met z'n eigen voorjaarswensen. 

Bauke Terpstra. 
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Menig vogelbeschermer/liefhebber spitst z'n oren bij ver
halen over hAt fotograferen van vogels. De laatste decennia 
is het bezit van een camera enorm toegenomen en bovendien 
stelt de techniek en de massaproductie van lange telelenzen 
menigeen in de gelegenheid, zich op het riskante pad van 
vogelfotografïe te .begeven. Riskant voor die vogels dan wel 
te verstaan,., Al te vaak verschijnen .berichten in kranten 
of natuurbladen over de activiteiten van personen die wel 
het geld hadden voor een pittige foto-uitrusting, maar niet 
werden gehinderd door enige fundamentele natuurkennis. Ook 
al is een behoorlijke portie geluk bij natuurfotografie 
onmisbaar, de kans op een behoorlijk plaatje wordt wel heel 
erg klein als je de gedragingen van vogels niet kent, als 
je niet weet waar en welke je met dié bepaalde weersomstan
digheden kunt verwachten. Bovenstaande draait dan uit op 
teleurstellingen bij de fotograaf, maar veel erger is \het 
gevolg vqor die vogel(s). Opgejaagde fouragerende groepen 
vogels, verstoorde broedsels (vooral stootvogelhorsten zijn 
erg geliefd) en beschadigde begroeirng rond een nest, waar
door natuurlijke vijanden aangetrokken worden. Dit en nog 
veel meer is het resultaat als het respect en de bewondering 
voor het natuurgebeuren ontbreekt en de jacht op een trofee 
ontaardt in pure hebzucht. 
En ik geloof, dat óók de echte vogelkenner c.q. liefhebber 
zich wel eens door deze karaktertrek laat meeslepe~. Denk 
er eenter aan je hobby in voorkomende gevallen te relati
veren. De ·foto die je in je hoofd hebt is al ontelbare keren 
gemaakt en de kans dat er een unieke opname uit het toestel 
rolt is zeer gering! Het woord jacht is al gevallen en in 
feite onderscheidt de vogel- of ~ildfotograaf zich niet van· 
de gewone jager. Beiden zijn behept met een oerdrang, het 
jachtinstinct. Met het verschil dat voor het plezier van de 
fotograaf de bejaagde er niet het leven bij laat! Al zal 
een jager dit niet als zodanig ervaren. Maar dat is een 
ander verhaal. 
Voor dat ik met een aantal voorvallenuit eigen fotogra
fische periode kom, wil ik enkele artikelen vermelden om
trent de bedreigingen van vogelfotografie in onder andere 
Het Vogeljaar van april 1976 en april 1977. Hierin worden 
de pro's en contra's breed uitgemeten en de gedragsregels 
aangegeven, die een aantal fotografen zich opgelegd hebben 
door lidmaatschap van het Natuurfotografengilde. 

Al verscheidene jaren begeven Jaap 
Broer en ondergetekende zich begin 
mei voor een week-end naar een van 
de Waddeneilanden~ Na een vergelij

~ kend onderzoek rolt de laatste jaren 
Terschelling uit de bus. Jaap kent 
de luxe van niet fotograaf te zijn 
en hij stapt dan ook vief van boord 
met slechts een verrekijker en een 
plastic tasje, terwijl ik, omhangen 
met foto~tassen, schouderstatief en 
dergelijke, me moeizaam over de 
loopplank sleep. 



Maar toch doe ik dit 'elk jaar weer. Mijn ervaring is na.mel:ijk 
dat als je geen fotospullen bij je hebt, je bijkans struikelt 
over de vogels of het wild. Zoals die kee~ dat een visarend 
zich op vijfentwintig meter afstand liet bekijken in de buurt 
van Elburg. Tien minuten lang stond ik in dubio naar huis te 
rijden, lees schéuren, en m'n telelens te halen ••• drie 
kwartier later was ik terue; en de vogel verdwenen. 
Een goede raad: neem als 't enigszins mogelijk is, de foto
spullen mee. 
We fietsten inmiddels door de polder over het smalle paadje 
dat loopt van Midsland naar Oosterende De geluiden van 
allerlei weidevogels vulden de lucht en in de sloten en 
laagtes in de weiden lieten diverse ~enden zich bewonderen. 
Ter hoogte van Lies staan ineens tweè kemphanen voor ons op 
het pad. Meteen op de rem. De vogels zijn kennelijk gewend 

aan passerende fietsers, want ze maken 
1 · geen aanstalten om op de vleugels te 

J ~,~, ~ gaan. Met camera en telelens op schou-
~~ f- ... derstatief in de aanslag en de fiets 

' 

J J tussen m'n benen schuifel ik dichterbij. 
. Op zo'n 4 meter afstand voel je, tot 

• . hier en niet verder en zowel de zwart-
I •.. . 11 · witte als de rood-zwarte kemphanen komen Ju · in redelijk formaat op de dia. Als ik 
~ ~ echter om de achtergrond onscherper te 

, krijgen afstap en .wil hurken, vliegen 
beide prompt op en strijken 100 meter verder in een weiland 
neer. Een damesfiets had hier uitkomst geboden. Dus zolang 
je maar op de fiets blijft, de situatie waar de k~mphanen 
aan gewend waren, is de fotokans het grootst. 
Een stuk verder wordt op dezelfde manier een watersnip ver
schalkt. Prachtig poseert de vogel op een grote verweerde 
weidepost. Normaal gesproken blijft een snip niet zo lang 
onbeschut zitten, ·maar waarschijnlijk waren de jongeri i~ de 
buurt, waar de vogel over waakte. 
Een opvolgend jaar liggen we rond een uur of vijf in de mid
dag lichtelijk vermoeid tegen de waddendijk bij Midsland. Na 
een dag lop.en en f'ietsen in de felle zon met een straffe 
oostenwind kunnen we hier op ons gemak en beschut zo'n 
twee duizend rotganzen bekijken, die zonder instemming van 
de boeren op de weilanden gra2en. Na een kort dutje loop 
ik naar boven en tuur door de kijker naar het wad, waar het 
nog eb is. Plotseling glijden twee silhouetten van vogels 
met lange poten het beeld binnen. Opwinding. Ze staan zo 
ver weg en bovendien hebben we tegenlicht zodat determinatie 
niet onmiddellijk lukt. Flamingo's wordt geopperd. Het is 
niet. onmogelijk, want in het Lauwersmeergebied zijn ze ook 
wel eens waargenomen. Het zijn echter kraanvogels. Twee 
kraanvogels die met de poten in het water op het wad staan. 
Een vreemde onnatuurlijke situatie. Kennelijk waren ze net 
als wij vermoeid, door de harde oostenwind en aangelokt. door 
de rust op het drooggevallen wad. 
Zo'n ongewone verschijning vraagt om gefotografeerd te 
worden, maar dat is gemakkelijker gedacht dan gedaan. Ten 
eerste zijn kraanvogels bijzonder schuw en niet voor niets 
symbool van waakzaamheid. 



Ten tweede is er -uiteraard- geen enkele 
d'ekking of camouflage mogelijk en boven
dien is de kans op bewe~ingsonscherpte door 
de harde nind groot. Het ·4ordt dus een 
kwe'stie van voorzichtig er naar toe lopen. 
Ik ben me bewust dat sommige lezers nu 
denken, hó Pannekoek, dit kan niet. 
Eigenlijk kan dit oók niet, maar ik vond 
~en excuus in het feit, dat door de . -:::: __ _ 
spoedige vloed de vogels op de vleugels --- - .. 
zouden moeten. Ik bagger door het slik kuan.C 
en op zo'n tweehonderd meter lmipt de '~"Cfb a:: 
camera voor de eerste keer. Zo, bewijsmateriaa 
in ieder geval. Langzaam met rustige bewegin,_jen nader ~ de 
vogels. Uit niets van hun·gedrag blijkt dat ze zich. gestoord 
voelen en soezend. staan ze in 'het ondiepe water. Op honderd 
•ete~ weer enkele.foto's. Ik schat, dat ze op zo'n vijftig 
meter genaderd zijn, als ze de hals strekken, ten teken dat 
ze h~t niet langer vertrouwen. Voorzichtig ga ik door de 
knieen om meer stabiliteit tegen de wind te krijgen. Een 
zware driepoot is eigenlijk onontbeerlijk, maar neem zo'n 
zwaar ding eens mee op de fiets. Na een aantal opnames ge
maakt te hebben keer ik achteruitlopend letterlijk op m'n 
schreden terug. Met een gelukzalig gevoel bereik ik de dijk 
en dit is niets te vroeg want de sluipend opkomende vloed 
heeft grote stukken van het wad al weer onder water gezet. 
N.a enige tijd staan de kraanvogels onwezenlijk to~ bijna 
aan hun lichaam in het water. Ze vliegen op en geescorteerd 
door twee bergeenden komen ze onze kant uit. 
Precies op dat moment stijgen uit het weiland enkele honder
den rotganzen op en vliegen langs ons over de dijk, recht 
in de vliegroute van de kranen. Grote paniek en consternatie 
onder de ganzen en wij zien dit schouwspel ademloos aan. 
~en piachtige ervaring. 
Na een copieuze maaltijd in een donkerbruin Midslands eet
huisje fietsen we in de schemer naar de natte duinvalleien 
ten noordoosten van West-Terschelling. De fietsen worden 
tussen de duindoorns verstopt en we lopen zwijgend naar het 
hoge duin, dat een zwart silhouet tegen de rode lucht vormt. 
Rondom ons klinkt het monotone concert vàn honderden kikkers • 
In de verte ruist de branding en een wulp jodelt boven de 
duinenrij. In een elzenbosje zingt een nachtegaal z~jn 
afwisselende lied e~ verder wordt de serene rust door geen 
enkel mechanisch geluid verstoord. Een bijna onwerkelijke 
situatie in ons jachtige Nederland. 

Wordt vervolgd. 
Roel Pannekoek. 
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Aangezien onze KNNV-afdeling donateur is van dit Vogel
hospitaal (vogelwerkgroep IJsselstreek) halen we voor U 
enkele belangrijke zaken aan uit het jaarverslag van 
1981. 

"In de broedtijd kregen we veel jonge vogels te ver
zorgen, waarvan de verzorging van jonge Bosuilen 
langzamerhand een traditie gewordenis. 
Evenals voorgaande jaren waren er ook weer een aantal 
inbeslaggenomen vogels te gast • 

•• 
Als de financien het toelaten zal in 1982 het vogelhos-
pitaal een volledige reparatie ondergaan. 
Het grootste projekt was de bouw van een ooievaarsbui
tenstation te Gorssel. Dit ooievaarsverblijf, waarin 
14 ooievaars zijn ondergebracht, werd op 26 september 
door de burgemeester van Gorssel geopend. Aan het pro
jekt werd de naam "'t Zand" gegeven, zoals de plek, een 
oud ijsselduin, al van oudsher wordt genoemd. 
Het degelijk gebouwde en omrasterde terrein kostte erg 
veel geld. Dankzij de ontvangst van een paar grote 
giften, kon de bouw worden gestart. We hopen de rest 
van de kosten bijeen te krijgen door donaties en via 
akties op de scholen. 
Als het projekt volgens plannen verloopt, dan zullen 
hopelijk 2 paren ooievaars in maart naar de nesten in 
de wei kunnen vliegen en daar broeden. De jongen kun
nen zich dán bij de jonge ooievaars van het nest in 
Voorst voegen en zo de populatie in de vrije natuur 
versterken. Na verloop van tijd zullen dan hopelijk 
andere nesten langs de IJssel weer bezet worden. 
Het doel van het projekt is: Het behoud van de ooievaar 
als broedvogel voor Nederland. 
Wij danken U zeer hartelijk voor de financiële hulp die 
we van U mochten ontvangen." 

W.Verholt, voorzitter, 
namens Vogelwerkijroep 
"de IJsselstreek' • 

------- - - - - - - --- ---, 
Stelling: 

"De in de zeventiger jaren ontstane uitzonderlijk 
hoge dichtheid van Blauwe Reigers in Nederland en 
en vrijwel geheel verdwijnen van de Ooievaar zijn 
voldoende redenen om niet de Ooievaar maar de 
Blauwe Reigers als bezorger van baby's te be-

,titelen". 

I 

I 
I 

L~ 
W.H.M.Alsem,fac.wisk.en nat.wetenschappen. 
prom.8 sept.l981. 

-------------
J 

r --
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Nunspeet, 2 januari \195Çû 
Waarnemingen in de Natuur door H. de Boer · 

januari 8 Aan de kust van het IJsselmeer, tussen Hoophuizen en 
Elburg tel ik even over de twaalfhonderd Wilde Zwanen. 

maart 

april 

mei 

1!' ·De bewoners van het huisje "De Kijkuit" even ten 
Noorden van de spoorbaan gelegen in. de -bossen van 
"Nieuw Soerel" vertellen me datrandaag al:Voor de 
derde dag een grote bruine roofvogel met ~en sterk ge
vorkte staart "net een zwaluw" zich in de bomen bij 
hun kippenren ophoudt. Ik heb mijn best gedaan de 
Wouw ook zelf te zien, doch had geen resultaat. 

8 Even ten Noorden van "de Zandmolen" in het Leuve-
~~unumse Bos, daar, waar de beide beken inéén lopen, 

7 

8 

24 

5 

spoor ik op een dun laagje sneeuw een visotter, di
rect aan de waterkant was duidelijk te zien op de 
sneeuw dat het water uit zijn pels gedreven was, 
terwijl ook het voetspoor duidelijk te zien was. Op 
dezelfde dag vertelt Willemsen,de voorwerker uit het 
LPnvenumse Bos me, dat hij in vak .31 een houtduiven
nest gevonden heeft met een tweetal vliegvlugge 
jongen. Dit is ook zeer vroeg voor de tijd van het 
jaar. 
Eerste Boomvalk boven het Hulshorster Zand, zeer 
vroeg! 
Twee nieuwgeb(•ll'·Jde Haviksnesten, waarop het wijfje 
zit te broeden, althan.s het wijfje vloog eraf. Een 
nest in het "Zuiderbos" en het ander in de buurt van 
"Horstmeer", beide eigenaar "Staatsbosbeheer". 
Broedende Havik in "De Heitjes" bos van Jurriaanse. 
Heelaas zijn alle .3 bovengenoemde nesten verstoord, 
hetgeen alr8eds in een eerder schrijven vermeld is. 
In de vroege morgen zie ik een moervos met een half
was haas in haar bek overdwars een brandgang gaan 
op de voormalige Oost Einder Heide. Daar de vos pre
cies de richting loopt naar een vak jonge dennen waar 
me een oud vossehol bekend is, besluit ik om 's. avonds 
eens vanaf eenigen afstand eens poolshoogte te nemen. 
Ik tref het bizonder, even voor schemeravond tref ik 
drie halfwas jonge vossen, spelende voor de nestin
gang op een zandhoop.Wat is dat geweldig mooil Als 
een bizonderbeid kan ik mededealen dat hol bewoond 
was ook in de voorgaande jaren '.38-.39-40 en 45. 
Het is moeilijk te vinden voor jachtopzieners met 
mooie jachtuniformen aan, daar het een proefvak is 
van vroeger, wat bestaat uit zeer dicht gezaaid bos 
graven den. Vanuit een twintig meter kan ik het 
gadeslaan door een kleine opening. 



mei 10 Bewoond Haviksnest in het Elspeter Bos 
12 Broedende sperwer in het Elspeter Bos in een fijn

sparbos, 5 eieren. 
19 Broedende sperwer in de Bossen van "Nieuw Soerel" 

"Staatsbosbeheer" 
20 Broedende Havik in de bossen van het Landgoed"Welna". 

juni 1 Sperwernest uitgehaald in de Gem.Bossen aan de weg 
.... :tf. -El speet. . ... 

Paartje Ooievaars betrekt het nest bij mijn huis. 
7 Broedende Wespebuizerd aan de Poolse Allee! 

12 Broedende Wespebuizerd op het Landgoed "Welna" 
26 Twee vliegvlugge nachtozwaluwen in de vliegdennen aan 

het rijwielpad tussen Het Soerel en Gortel 

STICHTING TOT BEHOUD VAN DE VELUWSE SPRENGEN EN BEKEN IN STROOM-
VËRSNELLING. . 
Men kan wel zeggen, dat de "bekenstichting" in een soort stroom
versnelling is geraakt• Dankzij subsidie voor een bureau-kracht 
gedurende een jaar via de Dienst Aanvullende Cultuurtechnische 
Werken (D.A.C.W.), is het mogelijk meer werkzaamheden aan te 
pakken, zoals de organisatie en begeleiding van vrijwilligers
werk aan de beken, het opzetten van een archief, het uitbreiden 
van de contacten met beek-eigenaren, instellingen, overheden en 
andere belanghebbenden, enz. De functie wordt vervuld door Yvonne 
.Roelan~s, die haar taak als voorzitter heeft ingeruild voor die 
van coordinator. 
Er wordt hard gewerkt aan de voorbereiding en begeleiding van 
diverse onderhoudsprojecten. Zo hebben N.J.N.-ers in de voor
jaarsvacantie in Vaassen geploeterd om de koppen van de Harten
scha Molenbeek weer te schonen en de Nieuwe Beek bladvrij te· aa
ken. De laatste kan - na de restauratie van vorig seizoen - op 
deze manier weer jaarlijks onderhouden worden! De eigenaren, die 
weer zeer te spreken waren over de inzet van hun beekruimers, 
zorgden voor koffie en soep en een afscheids-etentje bij de Chi
nees. 
Op maandag 29 maart om 20.00 uur houdt de stichting haar jaar- . 
vergadering in Hotel-restaurant Sprengenhorst, Wieselse Enkweg 
35, Wiesel/Wenum. Ir A.J. IJzerman, adviseur van het stichtings
bestuur, zal na het huishoudelijk gedeelte een lezing met dia's 
houden over het belang van de beken op de Veluwe en de noodzaak 
om tot een goed beheer te komen. 
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Waarnemingen zijn voor de verantwoording van de waarnemers 
Hoewel enkele trouwe waarnemers verstek hebben laten gaan, 
konden ruim tien inzenders onderstaande lijst aamenätellèn~ 
Lang niet alle waarnemingen hebben een plaats in de lijst 
kunnen vinden. Ook al worqen niet al Uw waarnemingen opgeno
men, laat U daardoor niet weerhouden Uw waarnemingen in te 
zenden. 
Welkom als nieuwe waarnemer Harry van Diepen. 
Zie verder in deze Natuurklanken "Waargenomen in 1949"· 

F.v.N. 
Bergeend jan/feb. div. ex. plas bij Harderbos 

Bl.Kiekendief 12/12 
19/ 1 

. ' 

Bl.Reiger 

Bokje 
Bonte Kraai 

Boomklever 
Bosuil 

Brandgans 

Brilduiker 

Buizerd 

30/12 
12/12 
14/ 2 

31/ 1. 
4/ 2 

9/ 2 

ca. 15/2 

jan/feb 

10/ 1 
20/ 1 

Canada se gans 27/12 

Dodaars 

Frater 

Geelgors 

6/ 2 
6/ 2 

17/ 1 
dec/feb. 

27/12 

6/ 2 

dec/jan 
dec. 

Flevopolder, niet a/d IJssel vNo 
~ Wenurn 

eet padden in tuin Eekhoorn
weg Epe 
't Laar, 1 ex. 
5 ex. Emsterbroek 
21 ex. Wilp 
in Flevopolder nog honderden 

HvD 

R.Meyer 
HvD 
HvD 
vNo 
vNo 

I 

op voedertafel Veenweg Vaassen J.Polman 
Norelbosweg Epe,wordt regel
matig gehoord, 
Omg.Chevalierschool Tongeren 
gehoord 
tientallen Oude Zeedijk 
Zwartsluis 
Weidevogelreservaat Ylevopol
der, -tientallen tussen Kol
ganzen 
paartje Welsurn 
c:f' Veessen 

R.Meyer 

GS 

J.v.Haarst 

vNo 
'Fr.'Bosch 
Fr.Bosch 

zeer veel waarnemingen doorge
kregen,komen overal volop voor! 
1 ex bij Olster Veer Fr.Bosch 
2 ex Mastenbroek Vogelexc. 
ter hoogte van Vorchten Vogelexc. 
sluis Vaassen 2 ex HvD 
Apeldoornskanaal op div. 
plaatsen · 
5 ex braakliggend terrein 
Vegtelarij Epe 
ca. 30 ex.Zwartewaterdijk 
Hasselt 
l-7 ex voederplaats Niersen 
3x waargenomen omg.v.Manens
pad wildvoederplaats 2 ex. 

vNo 

HvD 

Vogelexc. 
P.Groen 

vNo 



Geelgors 

Goudhaantje 
Goudvink 

Graspieper 

Groenling 

Groene Specht 
Grote lijster 

Gr.Zaagbek 

Havik 

Heggemus 
Holenduif 
Houtduif 

Huismus 

Kauw 

12/12 3 ex. Emsterbroek 
29/12 1 ex. Gortel 

RVD 
HvD 

29/12 68 ex. Smitsveen HvD 
4,5,6/ 2 Veenweg Vaassen.Eten knop-

pen van bruinbladige prunus, 
niet van gewone prunus waarvan 
2~x.in directe omgeving Jan Polman 

januari d" elke dag in tuin Ria de Vos 
jan/feb. ' geregeld in tuin ARS 
14/ 2 2 paartjes in berk Pelzerpark. ARS 

Geregeld waargenomen op vele plaatsen. 
12/12 1 ex. Emsterbroek HvD 
.27/12 Welsum,voedselzoekend op grens 

van ijs en water 
13/ 2 1 ex. Welna 

Fr.Bosch 
EKG 

14/ 2 1 ex. Kievitaveld EKG 
3lf 1 ontdekt de kunst om zaa.d uit 

plastic net(voor mezen) te ha
_len.Kwam steeds terug maar had 
wel meer werk dan mezen-met zijn 

29/12 
15/ 1 
10/ 2 

24/ 2 
14/ 1 
31/ 1 
8/ 2 

11/2 
13/12 
20/ l 

23/ 1 

23/ l 

8/ 2 

ongeschikte snavel. J.Polman 
22 ex.tuin Troelstrastr.Epe HvD 
bosje achter spoorbaan Zuukerw.EKG 
le dag gere~eld roffelen Nier
seneeweg b~ Elburgerweg 
2 ex. Pelzerkamp 
1 ex.op voer Klinkenburg Epe. 
zang Eperweg Heerde 
zang Epe 
2 paartjes Horsterweg Epe 

P.Groen 
ARS 
L.Beernink 
GS 
EKG 
EKG 

1 + 1 Kievi tsplas HvD 
ca.50 fouragerand a.d. voet 
v.d. dijk Veessen Fr.Bosch 
tientallen a.d.!Jssel tussen 
Veessen en Wapenveld EKG 
veel verenkransen in Klooster-
bos van houtduiven.Wie zag daar 
havik of sperwer? EKG 
volop zang in dorp Epe vWH 
Zuuk HvD 12/12 

-15/ 1 groepen van zeker 50 ex.in 
weilanden Oenerweg-89 

dec/jan. in Flevopolder vluchten van 

I 

EKG 

200 à300 ex. vNo 
11/ 2 druk bezig met verzamelen nest-

12/12 
29/12 
2/ 2 

6,7/2 

materiaal, Enkweg Epe GS 
143 ex.Emsterbroek HvD 
142 ex. Smitsveen HvD 
meer dan 50 ex.maisakker 
Oude Generweg Epe EKG 
in soort rondvlucht boven tuin, 
hevig lawaai tegen elkaar,veel 
engeordender vliegen dan spreeu
wen bv.-af en toe expres tegen 
stroom invliegen van 5 à 10 ex. 
(steeds weer anderen) Jan Polman 



Keep 

Kievit 

Klapekster 
Kolgans 

Koperwiek 

Kramsvogel 

Kruisbek 
Kuifeend 
Kuifmees 
Meerkoet 
Merel 

Notekraker 
Parelduiker 

Patrijs 

èh.- c9~ 

29/12 42 ex.in tuin Troelstrastr.Epe 
dec. tussen vinken Niersen 
dec/jan.regelmatig rond voedertafel 6 

ex. De Maten/Apeldoorn. 
dec/feb. met tussenpozen in tuin 
12/12 69 ex. Emsterbroek 
5/ 2 3 groepen van 22,5 en 20 ex. 

6/ 2 
9/ 2 

3/ 1 

3/ 1 

31/ l 
3/ 2 

14/ 2 

vliegend ri zd-nrd Flevopolder 
2 ex. over dorp 
slechts 1 ex. in z~. Friesland 
veel troepen langs IJssel 
v.Manenspad/Gortelse hei 
honderden polder Mastenbroek b~ 
Zwolle 
Papenstraat Wissel ca. 10 ex. 
ca. 20 lawaai makend 's avonds 
Tepelbergweg 
1 ex. Brakerweg Epe.Heel weinig 
dit jaar. 

HvD 
P.Groen 

w.vreeswijk 
EKG/vNo 
HvD 

vNo 
EKG 
vNo 
EKG 
vWH 

EKG 
vNo 

GS 

EKG 
14/ 2 enkele ex.omg.ruine N~enhuis . · vNo 
januari. Laarstraat Ernst 
14/ 2 zeker 50 ex. Grensweg Wissel 
13/ 2 ca. 10 ex. heide Welna 
29/12 

febr. 

21/12 
5/ 2 
71 2 

10/ 2 
14/ 2 

18 ex.Smitsveen 
regelmatig 2 ex. omg. Niersen 
310 ex. Kievitaplas Ernst 
pikt i.d.vlucht bessen uit boom. 
subzang Epe 
zang Vegtelarij Epe 
zang voluit, Zwartelandstr.Epe 
volop zingend Ernst (Meldsters 
hadden zelf ook iets van lente
zang in hun stem!) 

20/ l ca. 50 ex.fouragerend onder a.d. 

Pieters 
EKG 
EKG 
HvD 
P.Groen 
HvD 
Fr.Bosch 

T.Waagemans 
vWH 
EKG 

dijk Veessen Fr.Bosch 
22/ 1 tussen Oostvaardersdijk(Flevo

polder) en ijsvlakte van Marker
meer is geul ontstaan,meters breed 
en kilometers lang.Hierin o.a. 
honderden nonnetjes. · vNo 

23/ l tientallen IJssel tussen Hout-
weg ;... Wapenveld · EKG: 

eind januari. Schotweg Epe. 
31/ l ÇParel?)-duiker, 2 ex.(waarvan 

eén een wit vierkant op de 
vleugelspiegel.Buitenwaarden 
IJssel 

23/12 koppel van 20 ex. Brummen 

J.J.Groen 

GS 
, Fr.Bosch 



Pestvogel 

Pijlstaart 
Raaf 

Ringmus 
-~---------- . .. 

(::·~· ' ' I 

Roek 
Roodborst 
Ruigpootbuizerd 

Scholekster 
Smient 

Sperwer 

Staartmees 

Steenuil 

Toppereend 
Veldleeuwerik 

19/12 
17/ 1 

23/ 1 

1 ex.tuin Eikelkamp Epe. 
6 ex.Vegtelarij, voortdurend 
zweefvluchten makend 
6 ex. de Wendhorst en de 
Heertganck 

20/ 1 3 ex. Veessen 
nov/dec/jan. af en toe 1 of 2 in 

Niersen 

Fr.Bosch 

HvD 

GS 
Fr.Bosch 

P.Groen 
P.Groen 20/1 2 ex. voederplaats Niersen 

2/ 2 -zeker 30 ex.boerderij Oude 
weg 

Oerier..::. -
EKG 

9/ 2 20 ex. Oude Oenerweg 
14/ 2 zeker 50 ex.bij CoÖpsilo Emst 

EKG 
EKG 

29/12 149 ex. Hanendorp HvD 
EKG 8/ 2 

3/ 2 

3/ 1 

2/ 1 

6/ 2 

12/12 
14/ 1 
18/ 1 

9/ 2 

zang Epe 
stond zeker 10 min.op dezelfde 
plaats(in Flevopolder) te bidden. 
Toen ging hij weg, dwz.de waarnemer. vNo. 
l ex. polder Mastenbroek EKG 
ca. 30 ex.IJssel tussen Veessen
Wapenveld 
enkele ex. t.h.v. Vorchten 
1 ex. Emsterbroek 

geregeld in tuin Klinkenburg Epe. 
2 ex. geregeld achter •t huis 
waar sparrenbosje-slaapplaats 
turkse tortel en spreeuwen.Korte 
Enkweg Epe 
neemt een bad i.d. vijver. 
Eekhoornweg Epe. 

Fr.Bosch 
Vogelexc. 
HvD 
L.Beernink 

J.Bouchette 

R.Meyer. 
9/ 2 noordelijke en zuidelijke vorm in 

12/12 
13/12 
17/ 1 
23/ 1 
12/12 
14/.2 

één groep bij Heerderstrand Fr.Bosch 
in wintermaanden geregeld rond 
huis, Korte Enkweg Epe. 
afgelopen winter veel omg.Vosse-
broek 
1 ex. 
roep Ragedoornplaatse 
IJssel 
~ Veessen 

59 ex. Emsterbroek 
1 ex. zingend in troepje van 6. 
Wissel 

J.Bouchette 

B.Terpstra 
HvD 
GS 
vWH 

EKG 
HvD 

9/ 2 
.21/ 2 

luid zingend Horsterweg Epe 
vele tientallen fouragerand en 
zingend(naar boven en dan naar 
beneden stortend) Uddeler buurt
veld 

EKG 
EKG 

GS 
Vink 22/ 2 volle slag Epe EKG 



Watersnip 

Witgatje 

J IJ,svo~e{;J, - ,~,~..... w/ 

20/12 

10/ 1 
1?/ I 
1?/ 1 
20/12 
16/ 1 
18/ 1 
23/ 1 
3/ 2 
9/ 2 

12/12 
24/ 2 

10 ex.fouragerend i.d. hoge sneeuw. 
Ze zochten ook beschutting achter 
de sneeuw tegen de wind. Welsum. Fr.Bosch 

GS 1 ex. Mussenkampweg 
1 ex Grift-Oenarweg 
2 ex. Veenweg · 
ca. 15 ex:overwinteren langs 
2 ex. a.d. IJssel 
ca. 25 ex. IJssel/Marle 
zeker 10 ex. IJssel/Marle 
ca. 20 ex.bij pont Wijhe 
zeker 15 ex. IJssel/Marle 
sluis Apald.kanaal Vaassen 
Kamperweg/Eekwal Heerde 

HvD 
vWH 

IJssel.Fr.Bosch 
AHS 
vNo 
EKG 
-~s 

EKG 
HvD 
GS 

Zanglijster 
Zwarte mees 

8/ 2 
20/12 
25/ 1 

zang - midden in Amsterdam 
35 ex. Smitsveen 

vNo 
HvD 
EKG 1 ex. tuin Bongerdplein Epe 

Zwarte specht hele winter omg.Enkhoutweg Niersen.P.Groen. 
Zwarte Zwaan 2?/12 1 ex.bij Olster Veer Fr.Bosch. 

DIVERSEN 

Vos 
Dagpauwoog 

Hermelijn 
Mol 

1/ 2 rent over grasveld achter 't huis P.Groen 

18/10 

13/ 1 

2 ex. overwinteren in onverwarmde 
w.c. 
Hessenweg Wapenveld. 
IJsseldijk boven de grond tijdens 
vorst. 

P.Groen 
Gerrie Pannekoek 

R.Meyer 
Ree 2/2 1 bok + 4 hinden. Tepelbergweg 

Tongeren GS 
Avondrood 20/ 2 de olifantrups die 1/9 bij ons ge-

bracht werd(zie waarnemingen novem
' bernummer)is toen in grote jampot 

gegaan en nu in een prachtige avond-
rood veranderd. EKG 

(EKG= E.Koopmans-Grommé,vNo=F.v.Noorden, vWH· J.W.van Waveren
Hogervorst, AHS=A.Herweijer-Smit, GS=Gerhard Stegeman, HvD· 
H.van Diepen) 
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Hèt (be )sturen van een Verenlt;i.I:lg in een bepaalde richting 
is. eigenlijk nie·t alleen de taak van het bestuur. 
Het zijn ook de leO.en die aangeven in welke·richting men 
wenst te gaan, met wat voor dingen men zich wil bezig hou
den en waarvoor· men zich int.eresseert. Het bestuur heeft 
dus misschien meer een-begeleidende dan een leidende taak. 
Niet altijd komt dit duidelijk genoeg naar voren, met 
andere woorden, het ontbreekt onze leden nog wel eens aan 
eigen initiatief, waarbij men zelf de draad oppakt en 
ergens mee start. Dit is in grote lijnen de problematiek 
waarmee wij als bestuur de laatste tijd nog al te kampen 
hebben. Het aktiveren van leden, de KNNV is toch een 
"doe-club", valt niet altijd mee. Suggesties, verlangens 
of wensen horen wij "bestuurders" graag van U en deze . 
geven ons weer mogelijkheden tot het slaan van spijkers 
met koppen. · · . 
Toch zijn we met recht wel trots op de toch nog wel grote 
groep van aktieve leden welke veelal niet alleen trouwe 
bezoekers van onze excursies en lezingen zijn, maar die 
bovendien gez.amenlijk of individueel bezig zijn met een 
brok natuur~tudie. · 
Overi[;ens geeft. het programma op de eerste pagina's u . 
volop mogelijkheden ook eens een onderwerp bij de horens 
te vatten. Er staan enige interessante ·zaken te wachten, 
determineeravonden en de komende cursus (waarover elders 
in dit blad meer) spreken voor zich. · 
Buiten deze punten maakt de KNNV zich de laatste tijd ook 
sterk voor een beter "beheer" ( op een·meer milieuvriende
lijke manier) van onze dorpsplantsoenen. U heeft er in 
het verleden al meer. over mogen vernemen. Het "misdadig" 
gebruik van bestrijdingsmiddelen, het belachelij~e 
snoeiwerk en het overvloedig gebruik van bladverwijderings
machines doet ons de haren te berge rijzen. 
U ook? U hoort er nog wel meer van. ' 

Peter Pfaff. 
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De Stichting Ornithologisch Veldonderzoek Nederland (SOVON) 
werd in 1973 opgericht om het ornithologisch veldonderzoek 
voor wetenschappelijke doeleinden en ten diènste van natuur
bescherming en milieubeheer te organiseren. 
In hetzelfde jaar nog werd gestart met het broedvogelonder
zoek voor Nederland, het zogenaamde ATLAS-projekt. 
Dit projekt is een grOot succes geworden. Niet alleen werdeD, 
vele nieuwe broedplaatsen van allerlei vogelsoorten geregis
treerd, maar ook werden verschillende voor Nederland nieuwe 
broedvogels vastgesteld. De resultaten van dit onderzo.ek, met 
tal van wetensw-aardigheden over alle in Nederland voorkomende 
b1roedvogels, kunt U vinden in de "Atlas van de Nederlandse 
brqedvogels". Ik zou haast zeggen dat iedereen,die enigszins 
gelnteresseerd is in de Nederlandse vogelwereld, dit boek 
m6et hebben. Het is verkrijgbaar bij de Vereniging tot Behoud 
van Natuurmonumenten in Nederland. 
Hoeveel vragen er ook zijn beantwoord zijn door dit onderzoek, 
toch blijven er nog talloze onbeantwoorde vragen over, zoals 
waar de vogels zich buiten het broedseizoen ophouden en waar 
en wanneer zij doortrekken. 
Om een beeld te krijgen wanneer en hoelang vogels ergens ver
blijven, is het noodzakelijk om per maand gescheiden, waarne
mingen te verzamelen. 
Daarom organiseert SOVON een Atlasprojekt voor Winter- en 
Trekvo~els, waarvoor het onderzoek ov~r alreiDaanden van het 
Jaar p aats vindt en waaraan in principe iedereen met belang
stelling voor vogels kan deelnemen. 
Het doel van het Atlasprojekt voor Winter- en Trekvogels is 
het in kaart brengen van de verspreiding van de in het wild 
voorkomende vogels in Nederland. Daarbij zijn twee punten 
van belang, namelijk ~ komt een bepaalde vogelsoort voor 
en wanneer. 

?~\s\::aari:. 
a\ltA.J t:.re~~olie wi~ 

Aè i.( 1'\~ 
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Om beide vragen te kunnen beant
woorden dienen zoveel mogelijk 
waarnemingen per blok en per 
maandelijkse periode te worden 
verwerkt. Waarbij het in eerste 
instantie niet gaat om aantallen 
maar om het simpele feit of een 
bepaalde vogel ergens in een be
paalde maand wel· of niet voorkomt. 

Deze gegevens kunnen later van groot belang zijn voor een ver
antwoord natuur- en milieubeheer, niet alleen omdat er in een 
bepaald gebied veel broedvogels voorkomen, maar ook omdat er 
zich veel wintergasten en trekvogels ophouden. · 
Voorbeelden daarvan zijn de speciale ganzenreservaten en ge
bieden,die in de trektijd voor publiek gesloten word~n. 
Bijvoorbeeld het fourageergebied voor kraanvogels in de 
GrooiB Peel. · 
De inventarisatie,welke 5 jaar duurt, is begonnen in oktober 
1978 en zal dus volgend jaar september afgerond moeten zijn. 
Hoewel er veel werk is verricht in de afgelopen jaren, moet 

. er in de resterende lt jaar nog veel onderzoek worden ver
richt. Zoals uit bijgaand overzicht van het veldonderzoek 

,, 



/per oktober 1980 blijkt, ·is er ook op de Veluwe, met name 
op hetnoordelijke gedeelte, nog veel ohderzoek te doen. 
Ini:niqdels zijn we ca. lf. jaar verder en is de toestand 
heel wat roóskleuriger.geworden' maaralle waarnemingen 

· blijven nog steeds· welkom. · 
Het ach,terblijve~ van· gegevens in bepaalde· gebieden is meestal 

. het gevolg van het· ontbreken van voldoende vogelaars,. maar soms 
· ook doordat de ·pl~atäelijke vogelaars onvoldoende overtuigd 

zijn van het n,ut van he.t ·onderzoek, of ze merie;ri ten. onrechte, 
dat het invullen van de kaarten.te veel werk oplevert of ze 
vinden, dat·b.epaalde waarnemingen onvoldoende interessant 
zijn om door te geven. 

Zoals U wel P,uidelijk zal z.~Jn. geworde.n, zijn nieuwe waarnemers 
nog ste.eds van .harte welkom, maar. het wordt ook op prijs ge
steld, al.s U l.Tw incldentele waarnemingen, vo.oral vari minder al
geme.ne: soorten, doorge.eft en dat hqeft. echt niet uit de on
midde.llijke omgeving te ·zijn, d,at kan net· zo. goed een waar
neming uit .Gron:j..ngen of .Brabant zijn •. ' 
Vooral in. de .maanden december, januar;i., februari en de vakan
tiemaanden juJ,.i, augustus, ontbreken ·ve.el waarnemingen. 
Juist ·daarom kunnen .Uvi yakaritiewaàrnemingen, als U Uw vakar.~.-

·tie· ;i.n Nederland·. doorbrengt, van gro()t belang. zijn, omdat 
·dan·de vaste· waarnemer van een bepaald vak elders op vakantie 
kan· zijn. · · · · · 

. . 
Moch,t U na lezing van dit artike1 ·toch·wa.t meer willen weten, 
neemt U d8.!). 'kontakt 
op met ondergeteken-
çle, of met de C()- Okt .. 1978 
ordinator voor het· 
District Veluwe, de 
Heer F. Post, 
Marijkeweg 28c-1, 
6709 PG Wageningen, 

t/m 
. Okt. 1.980 

tel. 08370~22547. 

H.J.v.Woerden 

•- .al Je r11 .. nden van het ja,Jr v.oldoende 

e.- 6-12 maanden voldoende 
12 maanden onvoldoende 

•- mlnder dan 6 maanden voldoende 
meer dan 6 maanden zeer onvoldoende 

(]- geen of incidentele waarnemingen 

Figuur !.Overzicht van het veldonderzoek na twee jaar iaventarieeren. 
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