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YOOR\JOORD 
Iedere keer, wanneer de redactie een nieuwe Natuurklanken 
heeft afgeleverd, stelt ze vast, dat het een geslaagd 
nummer is, maar eigenlijk wel beter gekund had. Er bl~ken 
altijd wel foutjes te zijn ingeslopen. De indeling is toch 
niet helemaal logisch, een auteursnaam is weggevallen, de 
opmaak kon fraaier, de leesstof is te eenzijdig, enz. enz. 
Kortom, er is veel zelfkritiek en net als bij een professio
nele krant, moet het ideale nummer nog steeds gemaakt worden. 
Toch nemen wij ook nu dit nummer met een zeker welgevallen 
ter hand. Flora, fauna, klimaat, reisverhalen; het is weer 
een rijk gevarieerd nummer geworden. Hiervoor hartelijk dank 

·aan de diverse leden, die spontaan hun copy leveren. 
Speciaal dank aan Els Hendriks, geen lid van onze afdeling 
-maar van afdeling Deventer- die tóch haar lezenswaardige 
bijdrage aan Natuurklanken toevertrouwde. 
Sinds de oprichting van onze afdeling in 1946 hebben de leden 
-toen nog een bescheiden aantal- natuurlijk een convocatie 
ontvangen. Helaas zijn hier geen exemplaren meer van in 
ons archief. Wel beschikken we over convocaties sinds 1954, 
die toen Mededelingenblad genoemd werden. In 1962 werd dat 
blad omgedoopt tot Ledenblad. In 1962 kreeg het Ledenblad 
zijn huidige naam "Natuurklanken". 
Al weer sinds 1975 verschijnt Natuurklanken in zijn huidige 
vorm, vijf maal per jaar en zo rond de veertig pagina's 
dik. Vooral die dikte baart onze penningmeester vaak zorgen. 
Van elk nummer worden ruim tweehonderd exemplaren geprodu
caerd. Niet alleen afdelingsleden ontvan
gen Natuurklanken, ook buiten onze vereni
ging is belangstelling voor ons huisoi'
gaan. Voor de redactie een stimulans om 
een zo boeiend mogelijkeNatuurklanken 
te vervaardigen. 
Wanneer de medewerking van onze leden 
ook in het jaar 1983 blijft zoals voor
heen, dan blijft,de kwaliteit verzekerd. 
Tot slot nog dit: KNNV-er zijn betekent 
niet alleen Natuurklanken lezen, maar zo 
mogelijk ook actief deelnemen aan onze 
activiteiten zoals: excursies, lezingen, 
cursussen, doorgeven van waarnemingen en . 
andere activiteiten. 
Voor 1983 onze beste wensen. Blijf actief 
inzake Natuurbehoud, want natuurbehoud 
is noodzaak. 

De Redactie. 

natuurbehoud 
nóódzaak 

wordt lid 
r'<l natuurmonumenten 

Schaepen Buryh. ·s.Graveland 
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N. B. DE LEZINGEN ZIJN NIET MEER ALLEMAAL .OP DONDERDAG! 

donderdag 
20 januari 

zaterdagl,i) 
5 februar,1 

DE VELUWE, lezing met dia's door de heer Aart Smit. 
Het is alweer enige jaren geleden, dat we mochten 
genieten van Aart's geweldige dia's van planten, 
vogels en insecten die in onze eigen omgeving 
voorkomen. 
De omgeving, die ons zo bekend lijkt, wordt door 
de knappe wijze waarop de Heer Smit een en ander 
presenteert en door zijn grote kennis van de 
Veluwe tot een hele nieuwe boeiende streek. 
EPER GEMEENTEWONING, Stationsstraat, Epe. 
20.00 uur. 
GEWESTELIJKE KADERDAG in "De Kiekmure" Harderwijk 
(Tesselschadelaan 1). 
Onderwerp: INVENTARISATIE van FLORA en FAUNA in 
NEDERLAND. 
Programma: 

9.30 u. Ontvangst, koffie. 
10.00 u. Opening door Dik Koopmans. 

Twee inleidingen: l. Dr G.C.Broere 
over theoretische achtergronden, werk
wijze, algemene problematiek, opslag 
gegevens enz. en 2.de Heren A.Hottinga 

en P.Aukes 
vertellen iets over hun ervaringen met 
inventarisatiemethoden. 

12.30 u. Pauze. 
13.30 u. Start excursie naar polder e.d. 
16.30 u. Koffie en sluiting. 

Mee te nemen: lunchpakket, kijker, notitieblok, 
laarzen en warme, waterdichte kleding. 

Opgaven vóór 20 januari bij de secretaris, die 
ook het eventuele vervoe.1.' regelt. 
Zie verder het stukje: 5 FEBRUARI in dit blad. 

zaterdag LANDSCRAPSONDERHOUD-dag op het jeneverbesterrein 
~- februari KortenbroekWeg hoek Elspeterweg Vaassen. 
~~ Verwijderen opslag, dood hout enz. Vele handen 

~'~ maken licht werk. U bent welkom vanaf 9.30 uur. 
Zondag"!/_ WANDELEN in de ELSPETER STRUIKEN met Henk Menke. 
13 februari Dit is een gebied op de grens van het Kroondomein 

~
en Elspeet. Een natuurgebied dat een bezoek zeker 
verdient. De wandeling duurt ca. 2 uur. 
Vertrek: 13.00 uur bij A.H. te Epe_. (auto's). 



woensdag 
23 februari 

TWEE DUITSE LAAGGEBERGTEN. Lezing met dia's 
door de Heer J. Bolman. 
Aan de orde komen Teuteburgerwoud en Eifel. 
In deze lezing komen planten maar ook padde
stoelen voor uit deze gebieden, die op slechts 
4 uur autorijden van ons huis liggen. Prettige 

·-~~~~~ plekken voor een korte vacantie en vol ver

zondag 
13 maart 

dinsdag 
22 maart 

rassingen op natuurhistorisch gebied. 
EPER GEMEENTEWONING, Stationsstraat Epe. 
20.00 uur. 
BOSWANDELING door de landgoederen TONGEREN en 
WELNA, langs het Joodse monument naar de 
leemkuil bij Het Soerel. 
Een wandeling die ca. 3 uur duurt en waarbij 
stevig doorgelopen wordt, maar natuurlijk ook 
volop aandacht wordt geschonken aan alles wat 
er om ons heen te zien is. 
De wandeling kan ook wel wat langer duren, 
afhankelijk van het enthousiasme van de deel
nemers. Bij de leemkuil staat een auto die de 
chauffeurs + fietsers weer terug zal brengen 
naar Tongeren. 
We rekenen op mooi weer, een goed humeur en 
stevige wandelschoenen! 
Vertrek: 10 uur Hoek Chevalierlaan/van Manena-
pad Epe, buurtschap Tongeren. 
FAUNABEHEER + JACHT. Lezing met dia's door 
de Heer Akkermans. 
Overal om ons heen vinden we natuur. Overal 
echter is ook de invloed van de mens merkbaar. 
Met allerlei vormen van beheer probeert de 
mens de natuur naar zijn hand te zetten. Ook 
de jacht kan een vorm van beheer zijn. De Heer 
Akkermans zal ons beelden laten zien van de 
jacht op trekvogels, eenden, ganzen, maar ook 
op grofwild. Hij vertolkt daarbij het stand
punt van "Kritisch Faunabeheer", dat benadrukt 
dat eventueel alleen beheersjacht uitgevoerd 
kan worden als het strikt noodzakelijk en 
effectief is. Alle andere vormen van jacht 
vindt men uit den boze. 
GEBOUW ANTENNE, Beekstraat Epe. 
20.00 uur. Achter Gereformeerde Kerk. Parkeren 

v. Voorthuizerstraat. 

~~~----------------------~ 
woensd~g 'ltt7 
2 februari 

~ 

WINTERBIJEENKOMST FLORISTISCHE WERKGROEP 
De resultaten van de inventarisaties van 1982 
worde-n besproken en er worden plannen voor 
het komende seizoen. gemaakt. Behalve de (ca.l5) 
leden van de werkgroep is ieder welkom die wat 
tijd heeft voor en plezier in het vastleggen 
van vindplaatsen. 
Antenne, Beekstraat Epe. 20.00 uur. 



Vorig jaar is de gewestelijke kaderdag de mist ingegaan. 
Dat lag voor een deel aan een misverstand met de Natuur 
Beschermings Commissie, voor een ander deel moet het 
toch wel geweten worden aan het geringe aantal aanmel
dingen. 
Ik twijfel altijd of de naam kaderdag goed is, je zou 
het ook bestuurderendag of contactdag kunnen noemen. 
Het is de bedoeling, dat op zo'n dag allerlei ervaring
gen worden uitgewisseld. Ervaringen van bestuurders of 
aankomende bestuurders, excursieleiders, werkgroeplei
ders, redacties, noem maar op. De discussie en de ex
cursie maken een belangrijk deAl uit van zo'n dag. Het 
deelnemen van jong talent uit N.J.N. of C.J.N. wordt op 
hoge prijs gesteld. 
Ieder jaar wordt de dag·ingekaderd in een bepaald onder
werp. Deze keer is als onderwerp gekozen: de inventari
satie. 
De prabtijk, wat kun je er aan doen, wat kun je er mee 
doen in de afdeling, de landelijke en internationale 
aspecten. 
De inventarisatie zal een zo ruim mogelijk terrein om
vatten: vogels, planten, zoogdieren. Dr. Broere van het 
S.B.B. zal het theoretische gedeelte behandelen, P.Ansma 
en A. Hottinga houden ons meer practisch bezig. 
Wie de laatste excursie met Adrie heeft meegemaakt, zal 
deze dag niet willen missen. 
De kaderdag wordt gehouden op zaterdag 5 februari 1983 
in het culturele centrum "De Kiekmfue" te Harderwijk. 
We beginnen om ongeveer half tien met een kopje koffie. 
Er zijn geen kosten aan deze dag verbonden, wel moet 
U UW lunchpakket meenemen en de soep is niet gratis. 
De middagexcursie gaat naar de polder, als er nog andere 
wensen zijn, laat het dan even wetenv 
Vooraanmelding is noodzakelijk, dat moet gebeuren bij 
de secretaris van de afdeling C. Drevijn, tel. 05780-
12673, die ook het volledige programma kan verstrekken. 
Mogen we velen van U verwachten? 

Dik Koopmans. 
Gewestelijk Voorzitter. 

/ . ' - ' -:::::fRJë_ .:- ·l: .. Februarius, sprockel-maent. ~ 
't ' ... .,..._ 
komt de gulde son eens kijcken door de spleten, 

noch heeft de strengen vorst'haer koude niet vergeten; 
ghy, blijft noch in de koy, dat acht ick alderbest. 
't Is dwaesheyt al te ras te vliegen uyt den nest. 

Jacob Cats. 



STUUR PRAAT 
Het bestuurlijk leven speelt zich eigenlijk af in het ver-

leden, het heden en in de toekomst. 

Steeds moeten wij terugblikken in het verleden om te zien 
of onze activiteiten nog wel vruchten afwerpen. Zijn onze 
excursies en lezingen geslaagd, was er voldoende belang
stelling op de cursussen of moeten wij ons beleid hier en 
daar nog wat bijschaven? Ook bekijken we steeds het resul
taat en de invloed van ons natuur beschermende werk. 

- Uiteraard moeten de actuele zaken zo soepel mogelijk ver
lopen. Wie organiseert en leidt de excursie se? Wie van het 
bestuur is daar bij aanwezig? Wie regelt eenc ,zaaltje, het 
scherm en de projector voor de lezingen? Wie zorgt voor 
de prijzen of boekenbonnen? enz. enz. 

- Tenslotte richten wij onze blikken zover mogelijk in de 
toekomst, passen ons zoveel mogelijk aan b~ de wensen van 
onze leden, signaleren wanbeleid en andere zaken en maken 
hier werk van. 

Een hele rij zult U zo zeggen, enkele voorbeelden? 
Het beheer van het Land van Jonker werpt zijn vruchten af, 
dus we gaan op dezelfde voet verder. 
Het werk in het Vaassense jeneverbessenbos vordert uitstekend 
maar vraagt minder werk dan in het verleden, we zien dus uit 
naar nieuwe projecten. 
De Gemeente Epe weet gelukkigerwijs de KNNV ook te vinden en 
vraagt onze hulp bij het beheer van een tweede jeneverbessen 
terreintje in Vaassen en bij het schonen van een heideveld 
in de gemeentebossen. Leuke nieuwe projecten, waarbij we ook 
graag nieuwe gezichten en hulpvaardige handen tegemoet zien. 
Eigenlijk zijn de twee bovenstaande punteneen direct resul
taat van de natuurbeschermingscommissie, een pluim dus op 
de hoed van deze mensen,die be~st (niet)aan de weg 
timmeren. 
Een b-lik op de afgelopen lezingen en excursies leert ons, 
dat het aantal bezoekers weliswaar hoger kan liggen, maar 
wel erg constant is, ook de zeer interessante onderwerpen 
·boeien de bezoekers tot het einde toe. 
Cursussen in het verleden waren altijd een groot succes, de 
plannen voor een nieuwe cursus ~iggen dan ook reeds op tafel. 
Misschien zijn er wat meer actievere excursies gewenst? We 
zullen dat dit jaar eens uit~proberen. Onze gedachten gaan 
al in de richting van een roeiexcursie door het Naardermeer, 
een wat afwijkende "langeafstands" winterwandeling en een 
herhaling van de tot nu toe steeds zeer geslaagde wandel
fietsweekenden op Schiermonnikoog, dit jaar mogelijk in com
binatie met een tocht over het boeiende wad. Over deze 
zaken echter zullen we U te zijner tijd inlichten via ons 
programma. 
Tenslotte houden wij ons .. natuurlijk aanbevolen voor sugges
ties, heeft U leuke ideeen voor lezingen of vindt U dat we 
toch beslist eens een excursie moeten maken naar een terrein 
dat U zo geweldig interessant vindt of lijkt, geef het ons ' 
toch door, zodat wij de mogelijkheden eens kunnen peilen. 

Het Bestuur. 
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Vanaf het prille bestaan van de Vogelbeschermingswacht 
Noord-Veluwe hebben een aantal vogelsoorten sterk in de 
belangstelling gestaan. Een van die soorten is de Kraan~ 
vogel; een majestueuze vogel die menig vogelaar bij een 
directe confrontatie met deze soort het hart feller doet 
bonzen. 
Hoewel de Noordwest Veluwe niet bij ~itstek het gebied is 
waar Kraanvogels in grotengetale doortrekken, werden toch, 
hetzij onregelmatig, waarnemingen verricht van doortrek
kende exemplaren. 
Het betrof echter nooit hoge aantallen. Daarvoor moet de 
Veluwse vogelaar een bezoek brenge.n aan Twente en de 
Achterhoek, waar Kraanvogels pleisteren in de hoogveenge
bieden. 
Om een idee te geven van de waarnemingen van Kraanvogels 
die in het archief van de Vogelbeschermingswacht voorkomen, 
is onderstaand lijstje samengesteld: 
28-10-68 - 120 ex. t.h.v.Legerplaats Nunspeet pleisterend 

. op heide~ terrein. 
26-10-68 - 100 ex. Sonnevancks heide. 
23- 2-69 - 50 ex. overvliegend - Ermelo. 
21- 3-69 - 24 ex. overvliegend - Terwolde. 
18- 3-71 - 5 ex. pleisterend in polder Arkemheen. 
21-ll-72 - 21 ex. t.h.v. Horst. 
15- l-73 - 20 ex. overvliegend - Apeldoorn. 
24- 4-74 - 1 ex. overvliegend Oldenaller Putten. 
27- 4-74 - l ex. idem. 
5- 3-76 - 30 ex. t.h.v. Schovenhorst Putten. 

29-10-71 - l ex. overvliegend Putten. 
14-ll-76 - 36 ex. t.h.v. Hoophuizen. 
15-11-76 - 105 ex. Leuvenumse bos. 
16- 9-76 - 14 ex. overvliegend Tongeren. 

9-11-78 - 5 ex. overvliegend Hoge Enk - Elburg. 
10- 4-79 - 6 ex. overvliegend - Vorchten. 
Uit dit overzicht blijkt wel dat de Noord Veluwe onregel
matig verrast wordt met doortrekkende Kraanvogels. 
Pleisterende ex. konden tot nu toe alleen geobserveerd 
worden op heidevelden en grootschalige graslandpolders. 
Rust is de belangrijkste factor. Het eventuele voedsel
aanbod speelt in Nederland een ondergeschikte rol, omdat 
tijdens de doortrek vrijwel niet gefourageerd wordt. 
Her~t 1982 gaf echter een afwijkend beeld van alle voorgaan
de jaren. Op 22 oktober werd een groep van 12 ex. boven de 
Ermelose heide waargenomen. Vervolgens kwamen tot 4 november 
geen meldingen binnen. De volgende dag werden echter op di
verse locaties Kraanvogels gesignaleerd; enkele tiental-
len boven Speuld, 50 ex. boven het centrum van Nunspeet. 
Op 6 november vervolgenas 



~s-t . 

6 ex. t.h.v. 't Harde; ~ 30 ex. boven Zwolle richting Noord
Veluwe; 130 en 50 ex. t.h.v. de Gooiseweg/Ossenkamperweg; 
38 ex. omg. gemaal Lovink te HarderJijk; 20 ex. boven Vier
houten; 27 ex. t.h.v. de Varelseweg en vervolgens dezelfde 
groep t.h.v. Horst/Ermelo. 
Een groep van 48 ex. pleisterende op het militaire 
t.h.v. de boswachterij Zandenbos te Nunspeet. Deze 
pleisterde tot circa 11 uur op de heide totdat een 
vliegtuigje de vo;rels verstoorde. 

complex 
groep 
sport-

Na herhaaldelijk opvliegen vertrok de groep rond het middag
uur in zuid-wef"l:elijke richting. 
In Hilversum W(·rd op zaterdag ook een groep van 35 ex. waar
genomen. De laatste waarneming van Kraanvogels kwam uit 
Hattemerbroek.waar op zondagmorgen omstreeks 11.00 uur een 
groepje van 11 ex. in zuidwestelijke richting overvloog. 
In Zuidelijk Flevoland werd op 11 november nog een over
vliegend groepje van 7 ex. gesignaleerd t.h.v. Zeewolde. 
Vrijwel alle waarnemers melden dat de vogels in zuidelijke 
en/of zuidwestelijke richting vlogen. 
Interessant is om het totaal aantal te vermelden: 
22-10 12 
5-11 118 
6-11 301 
7-11 . 48 

-;7 

8-11 11 
11-11 7 
Totaal 497 -- ---~--~--· 

Waarnemers,die nog gegevens van doortrekkende ex.in hun 
veldboekje genoteerd hebben, maar nog niet gemeld hebben, 
wordt .. vriendelijk verzocht alsnog hun waarnemingen door 
te geven. (tel.05783-459). 

Adrie Hottinga. 

Zie ook de rubriek"Waargenomen". 
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~N KLUTE.N E.N T-\Q~AtvVOGtELS 
Excursie-verslag 6-11-'82 

De eerste week van november gaf herfstweer te zien met hoge 
temperaturen. Door de wel zeer vochtige dampkring liet de 
zon echter vaak verstek gaan. Hierdoor waren de herfsttin
ten minder fel van kleur en kregen ze iets stemmigs, iets 
droefgeestigs. Alleen de paddestoelen en dan vooral de fel
gekleurde vliegenzwammen zorgden voor een vrolijke noot. 
6 November bleek het weerbeeld echter totaal veranderd. Een . 
felle zuidoostenwind had de lucht schoongewaaid, de zon 
scheen helder, maar het was ineens flink koud. 
Dit was prima weertje om met 15 vogelaars het veld in te 
gaan. Het eerste doel van onze tocht was de kust van de voor
malige Zuiderzee, westelijk van Nunspeet, daar waar de 
Hierdense beek in het Veluwemeer stroomt. De nog steeds in 
het landschap goed zichtbare Zuiderzee duinen zijn goede 
uitkijkposten over het grote water. 
Het Veluwemeer was voorzien van schuimkoppen. Op de drifti
ge golven dobberden honderden zwanen. Duidelijk te zien wa
ren de knobbelzwanen, maar vooral duidelijk te horen waren 
hun soortgenoten, de kleine zwanen. Deze zijn hier elke 
winter vrij talrijk aanwezig. Hun enigszins gansachtig ge
luid is op grote afstand over de watervlakte hoorbaar. 
In het zonlicht tekenden de zwanen zich sçherp af tegen het 
donkere water. Maar ook de bergeenden, groot als ze zijn, 
blikkerden door het vele wit in hun verenkleed fraai in de 
zon. 
Lijsterachtigen zoals kramsvogels en koperwieken vlogen in 
groepjes over de brede rietkraag langs de kust. De riet
pluimen waren door de laag invallende zon in duizenden zil
veren pluimen omgetoverd, een prachtig gezicht. De ons van 
de IJsseldijk zo bekende kruisdistel was ook hier aanwezig 
en stond zelfs nog hier en daar in bloei. Ook paardebloem 
madeliefje, zandblauwtje, Jaccbskruiskruid en boterbloem 
werden nog bloeiend aangetroffen. 
Er stond ook nog een bezoek aan de Flevopolder, aan de over
kant van de plas, op het programma. 

KNARDIJK 
Eerst ging het naar 
Knardijk, bij Lely
stadhaven. De lage 
waterstand van de 
Oostvaardersmeer
plas is ideaal voor 
de watervogels. 
Honderden kluten 
stonden tot aan 
hun buik in het 
water. Met hun om
hooggebogen snavels 
zigzagden ze over de 
bodem, op zoek naar 
voedsel. Kluten zijn k \u~e.n 



juweeltjes van vogels, die we, dank zij het behoud van deze 
Oostvaardersplassen, nu massaal kunnen bewonderen. 
Maar niet alleen kluten bevolken dit prachtige, uitgestrek
te waterlandschap. Vele eendensoorten, grauwe ganzen en 
strandlopertjes waren in grote groepen aanwezig. 
Waar zoveel vogels zijn, ontbreken ook de stootvogels niet. 
Buizerden en kiekendieven zijn hier altijd te zien, maar 
nu waren er ook nog een paar slechtvalken aan het jagen, 
wat wel een bijzonderheid mag heten. 

Het publiek was eveneens op deze mooie zaterdag in flinke 
aantallen komen opzetten, om al dit moois te zien. De ob
servatie-"hut" aan de Knardijk, die prachtig uitzicht biedt 
op de plas, was werkelijk stampvol met belangstellenden, 
gewapend met veldkijkers, telekijkers en fototoestellen met 
enorme telelenzen. · 
Het is dan ook een unieke plek met een unieke vogelverza.me:ê 
ling en het was moeilijk voor de Veluwenaren om weer ~ 
richting "oude land" te gaan. ~~ 
Maar de tocht naar huis leverde nog ~ ~ ~. · 
veel vogelaarsplezier op. Bonte :;- ~ .·'""' 
kraaien, onze gezellige wintergasten, (//-- ~ . i , 
waren er alweer volop, een blauwe - ) 

auto mee, links en rechts stonden . ~ . 
kiekendief vloog een eindje met de ~ ·- -~ 

torenvalken tegen de helblauwe ~ ' ~ 
hemel te "bidden" en grauwe ganzen 
graasden op winterse akkers. - ~~ 
Nog eenmaal werd gestopt, wéér bij -- l} 
een plas, nu in de omgeving van het K rqan V Oc:Je S 
Harderbos, tegenover Harderwijk in de po.Lder gelegen. 
Smienten, tafeleenden, slobeenden en nog vele andere water
vogels bevolkten de plas. Groepen overvliegende knobbel
zwanen leverden een machtig gezicht op en zelfs een havik 
was in de lucht. 
Opeens werden we verrast door een groep van vijfentwintig 
kraanvogels, die in een grote V over ons heen trokken. Een 
indrukwekkende belevenis, deze grote grijze vogels met ge
strekte nekken en trage vleugelslag over te zien vliegen. 
Kraanvogels, op weg van de moerassen in noordelijk Lapland, 
waar zij broeden, naar Afrika, hun overwinteringsgebied. 
Zo westelijk als die zaterdag, worden heel weinig kraan
vogels gezien. Een buitenkansje dus voor de vogelaars! 

P.So Zie ook het artikel 
van Adrie Hottinga, 
"Kraanvogeltrek op de Noord
Veluwe". 

L!:.DE..N VArt Aft>. t!.PE -HE.e.'QDE:., 

F.L.van Noorden. 

l.E..T U OP DE. NO'TA VAN ONlE. t>E.t-IHINCrt-'\tL.SiE.~ ? 
LAAT U HE.\"1 N IE.T \ E... LANG OP DE.. C.ONTQ\ BL\Tit:. 'W'ACrtTE.N ~ 



. (=--~~------- - ' 

8)~~1%~Y\Dn..~~ ~·;, l/.~ •. - ~'\~ 
A~~ [lq)!~ ~.~~~11~t. .. 

Heel onverwacht kwam ik in de gelegenheid een oud Gelders 
boerderijtje te kopen. Het verkeerde nog in goede staat, 
er was weinig aan de oorspronkelijke bouw veranderd. Het 
staat, waar de hoog gelegen Gorsselse enk grenst aan de 
brede uiterwaarden van de IJssel; rivierduinen vormen hier 
een natuurlijke dijk. En vanaf dit "verheven punt" heb je 
een schitterend uitzicht over de IJssel-vallei. Een "levend 
schilderij", waar groene weilanden hier en daar nog ge
scheiden worden door oude meidoorn- en sleedoornhagen, waar 
de silho~en.van populieren, wilgen en essen het landschap 
beheersen; waar 's zomers de weiden bevolkt worden door 
koeien en weidevogels en 's winters, wanneer bij "hoog 
water" de oude stroomdalen vol water lopen, talrijke water
vogels hun winterkwartier hebben; honderden zwanen (knobbel-. 
zowel als kleine en wilde),eenden, smienten, talingen, meer
koeten, maar ook duizenden ganzen, wat reigers en aalschol
vers. 
Het door ruilverkaveling en intensieve landbouw verkrachte 
enkgebied is heel wat minder spectaculair. De oude houtwal
len zijn verdwenen, de kleine akkers:rogge, haver, aardap
pelen, hebben plaats moeten maken voor monotone cultuur
graslanden en maisvelden. De kronkelende zandpaden zijn ver
vangen door rechtlijnige asfaltwegen. 's Winters jaagt de 
noord-oostenwind ove~e kale vlakte en bij sneeuwval ont
staan enorme sneeuwduinen langs de enigszins beboste rand; 
's zomers doet diezelfde wind het land uitdrogen en moeten 
monsterlijke, lawaaige besproerngstoestanden het water van 
meer dan 30 m. diepte oppompen om daarmee het cultuurland 
in conditie te houden voor de productie van gras en mais. 
Want een boer die voor 40 jaar 10 à 12 koeien hield, heeft 
nu een ligboxenstal met 60 á 80 koeien. 
Zo woon je hier in zekere zin tussen twee werelden: die 
van overheersend natuurverschijnselen, waarop de mens maar 
ten dele zijn ~nvloed kan uitoefenen, en die van de land
bouwcultuur, waar men er vrij goed in geslaagd is, de natuur 
aan zich te onderwerpen. 
Maar op "mijn hoekje", gelegen tussen twee boerderijen, het 
ene een groot melkvee .bedrijf, het andere een klein bedrijf
je, waar men alleen nog wat jong vee opfokt, probeer ik 
datgene wat er no~ overbleef aan natuur te behouden: een 
oude lei-linde vóor het huis, een stukje houtwal met wat 
doorgegroeide eikebomen erin, een 
paar hoge acacia's op de rand van 
mijn rivierduin, wat oude meidoorn
struiken en een stukje verwilderd 
grasland. 
En verder tracht ik datgene wat al 
verloren ging weer aan te planten: 
een beukenhaag om de tuin, wind
keringen van veldesdoorn, vlier, 
roos, meidoorn en sleedoorn en ver
der allerlei heesters,die hier van 
nature thuis horen. 



Geen eenvoudige opgave, want ook hier doet in 't voorjaar 
de felle wind de grond uitdrogen, zodat een deel van 't 
aangeplante niet aanslaat. 

Behalve de interne verbouwing aan het huis waren er ook de 
nodige restauraties aan bijgebouwen noodzakelijk, o.a. aan 
een oude schuur, die vroeger onderdak bood aan varkens, 
kippen, ganzen etc. Ik had echter meer behoefte aan een 
beschermend dak boven mijn auto, tuinmeubelen en gereed
schap. Dus moest allereerst het oude, vergane dak ver
nieuwd worden. 

Ik kreeg spontaan hulp aangeboden door een paar handige 
KNNV-ers uit Deventer, die al meer "klussen" voor me had
den geklaard. Meestal gebruiken zij hun vrije tijd om 
met kijkers en fotocamera's het vogelleven te bespieden 
en hun hulp werd door mij daarom des te meer gewaardeerd. 
Overigens konden zij zich tijdens dit werk ook met hun 
hobby bezig houden, want 't was herfst en vanaf hun hoge 
positie konden ze de vogeltrek goed waarnemen. 
Al timmerende en vogelende kwamen zij op de gedachte: 
"hier zou best een kerkuilenkast geplaatst kunnen worden!" 
Uiteraard had dit mijn volle instemming. En zo werd er 
die winter een uilenkast getimmerd en in de schuur tegen 
de achterwand opgehangen, met één zijde tegen een opening 
in de muur. 

Rondom de schuur staat opgaand 
geboomte, zodat de kast wat beschut 
ligt. Nu maar afwachten of er een 
gegadigde zou komen. Kerkuilen zijn 
in het oosten en noorden van ons 
land minder zeldzaam dan in het 
overige deel, maar door het meer en 
meer verdwijnen van goede nestel
gelegenheid worden ze hier ook ge
leidelijk aan minder talrijk. 

Rondom Deventer waren er de laatste jaren enkele broedge
vallen in boerderijen en kerktorens gesignaleerd. En het 
vogelhospitaal in Gorssel heeft al enkele jaren een paartje 
kerkuilen "in huis" dat met goed gevolg enige broedsels 
l1eeft gehad. 
Nog diezelfde winter hoorde ik af en toe een geluid als 
van een blazende kat. Bij kastcontrole in het vroege voor
jaar werden een paar dode muizen gevonden, kennelijk prooi 
van een uil. Was hij gestoord, niet meer in leven? .• Dat 
was twee jaar geleden. 
In de afgelopen winterperiode huisde er een steenuiltje. 
Steenuilen nestelen graag in oude, holle knotwilgen en op 
de uiterwaarden komen ze ook geregeld voor. 
Deze "woonde" in de kast, zat overdag vaak voor de opening 
of op het dak van mijn huis, zelfs op de palen van de hon
denren, en was helemaal niet schuw. 's Nachts vloog hij 
"pieuwend" rond in de omgeving. Maar toen het voorjaar kwam, 
verdween hij, waarschijnlijk naar de uiterwaarden. 
Toen in april de dagen langer werden zag ik in de avondsche
mering telkens een vrij grote uil rond het huis vliegen, 
beslist geen steenu-~ l.tje. En af en toe hoorde ik gestommel 
en geblaas in de uilenkast, als ik in de schuur kwam. 



Eén telefoontje was voldoende om de makers van de kast hier
heen te krijgen, 's avonds. Toen ze er bij klommen en het 
luikje openden aan de schuurzijde, zagen ze nog juist een 
kerkuil door de muuropening wegvliegen. Eén was er, dat was 
zeker, zou er ook een tweede zijn, of nog komen? 
Natuurlijk was het nu elke avond "uilen kijken". En iedere 
dag, bij goed weer, zag ik er één, maar soms meende ik er 
twee te zi0n. Kerkuilen vliegen uit in de late avondscheme
ring en dan is het vaak moeilijk te zien wáár die ene naar 
toe vliegt en die andere vandaan komt, ze.ker als je alléén 
staat te kijken. 
Eind mei werd de vraag beantwoord: er lagen 5 eieren in de 
kast! Controle geschiedde steeds 'savonds, wanneer de uilen 
uitgevlogen waren, dit om geen onrust te veroorzaken. 
Uilen leggen hun eieren om de andere dag, maar bebroeden 
ze vanaf het eerste ei. Het vijfde ei werd dus 8 dagen na 
het eerste gelegd. Er wordt ca. 30 dagen gebroed en de 
eieren komen uiteraard ook in dezelfde volgorde uit. Op 17 
juni was er 1 jong uitgekomen, een heel klein, licht donzig 
gevalletje. Eind juni waren het er vier, het 5e ei was niet 
uitgekomen en "verdwenen". Het vierde kuikentje was uiter
aard een week jonger dan zijn oudste nestgenootje, dat al 
een hele ba&s was, ook in 't bedelen en grijpen van voedsel. 
Die vierde "haalde" het dan ook niet en "verdween" eveneens. 
Zo gaat dat in de natuur. Wat geen goede levenskans heeft, 
moet verdwijnen, opdat de overgeblevenen een betere kans 
hebben. 
Hoe kleiner het voedselaanbod, hoe minder jongen er 
sen worden. Maar die worden dan sterk genoeg om de 
om het bestaan aan te kunnen. ~ 

Om de overige drie uilskuikens, voornam-;:~-=.· 
lijk dan de derde, die erg klein was, 
een betere kans te geven, werden er een 
paar maal dode ééndagskuikens uit een 
kippenboerderij in het hok gelegd. 
Deze prooi werd door de oude uilen ge- ·
accepteerd en waarschijnlijk aan de 
jongen opgevoerd. Misschien heeft het 
er toe bij gedragen dat ze alle drie 
voorspoedig opgroeiden in hun donkere 
kast onder het door de warme zomerzon 
geblakerde dak. Ik was blij dat de omringende 'smid-
dags h~ schaduw over de schuur wierpen. En ove bleef 
de deur openstaan om een frisse luchtstroom in stand te 
houden. 
Half juni vertrok ik naar het KNNV-gebeuren in Zwitserland. 
Huis en hof en dieren (twee honden, zes ganzen, vijf uilen) 
werden toevertrouwd aan de goede zorgen van een KNNV-fami
lie uit Deventer, die in mijn huis vacantie hield. Dus 
gaf dat geen problemen. Toch vond ik het jammer, dat ik de 
verdere ontwikkeling in en om de uilenkast zou missen. Ik 
veronderstelde, dat de uilenfamilie wel vertrokken zou zijn 
wanneer ik half augustus weer thuis kwam. 
Mijn plaatsvervangers genoten tijdens de vele mooie zomer
avonden van het rondcirkelen van de uilenouders. Als ik op
belde kreeg ik het geruststellend bericht, dat alles prima 
ging, ook in de uilenafdeling. 



J~ .. l3 

Eén van de eerste dingen die ik 
deed, toen ik 15 augustus weer 
thuis kwam was: 's avonds (in de 
regen) kijken naar het uitvliegen 
van de uilen. Tot mijn grote 
vreugde waren ze er nog allemaal; 
drie in de kast, die door veel 
geblaas en gestommel hun aanwezig
heid ve.rraadden. En twee vlogen 
buiten rond, waarvan de ene, ter
wijl ik op enige afstand zat te 
kijken, op het dak neerstreek. 
't Was te donker om te zien of ze 
prooi in haar snavel had, maar ik 

kon nog net zien in 't donker, dat hij/zij mij observeerde, 
zoals ik hem (haar?). Opeens vloog hij van het dak af recht 
op mij toe en scheerde krijsend vlak over mijn hoofd. 
Was ik een "vreemd object" dat verjaagd moest worden? Ik 
bleef nog even zitten (zeker 10 meter van de schuur) en de 
"aanval" werd herhaald; mij werd duidelijk te kennen gegeven 
dat ik verdwijnen moest. Dat deed ik toen ook, om niet 
langer te verontrusten. Mijn aftocht werd door zijn gekrijs 
begeleid, tot ik om de hoek van het huis verdwenen was! 
Dit krijsende geluid had ik nog niet eerder gehoord, de 
volgende weken hoorde ik het vaker, ook als één van de 
honden buiten liep. Ik ging wel elke avond in de schemering 
een kijkje nemen en een paar dagen later zag ik hoe één 
jonge uil zich in de muuropening had geposteerd. Hij bleef 
een pousje zibten ow daarna met nog wat onzekere vliegbe
wegingen naar een tak in de acacia te verhuizen; daar zat 
hij een tijdje te blazen. Uit de kast antwoordden de beide 
andere met eenzelfde blaasgeluid. Waren dit de eerste vlieg
oefeningen, of waren er in voorgaande nachten al meer ge
weest? Na enige tijd vloog hij weer terug naar de kast, waar
op een hevig gesis en geblaas volgde. 
Dit alles werd nog een paar maal herhaald. Maar een halve 
nacht -in de vocht en kou - bij een uilenest door te brengen 
lokte me niet zo. Liever het warme bed opgezoc~t en een vol
gende avond maar weer gaan kijken. Al spoedig o'ndernam num
mer twee ook de overtocht naar de acacia •. Nummer één was al 
wat behendiger geworden, zocht al eens een andere tak op, 
vervolgens derboom ernaast. Maar telkens vlogen ze weer 
terug naar het veilige plekje in de schuur, en steeds had
den ze, zowel binnen als buiten, contact door het geblaas 
en gesis. 
Binnen een week vlogen alle drie 's avonds uit het nest naar 
de bomen en de actieradius werd steeds groter: naar de 
struiken, zelfs naar een wilg zo'n twintig meter verderop 
in het weiland. Af en toe zag ik ook één van de oude uilen 
overvliegen. Maar het was steeds al te donker om te kunnen 
waarnemen of ze de jongen nog voerden. 
10 september zag ik ze voor het laatst, en toen vlogen de 
jonge vogels al ver het uiterwaardengebied in. Daarna heb 
ik ze niet meer gehoord of gezien. Was de muizenvoorraad 
uitgeput? Bij de boerderij werden de oude vogels ook over
dag wel gezien tijdens de hele broed- en verzorgingsperio
de; vooral bij een open schuur waar pakken stro opgeslagen 
liggen: een ideaal muizenverblijf. 



Maar de boer had ook goed gemerkt, dat er in de loop van 
de zomer heel wat muizen verdwenen! Was die voedselbron 
uitgeput? Vijf kerkuilen kunnen heel wat op, 't zou geen 
wonder zijn, als ze nu eens een ander jachtgebied gingen 
zoeken. Hopelijk waren de jongen zelfstandig genoeg om 
voor zichzelf te zorgen. 

Jammer dat ze verdwenen, maar ook dat hoort bij het natuur
gebeuren. Ik hoop nu maar, dat de oude vogels in de loop 
van de winter of in het voor.·jaar terug komen op dit plek
je. De jongen zullen t.z.t. elders een goede nestgelegen
heid moeten zoeken. De kans, dat je hier nog eens iets van 
hoort,bestaat, want ze werden toen ze ongeveer 10 dagen oud 
waren, geringd. 
En de kans bestaat, dat zo'n vijf maanden durende kerk
uilenfamilieleven nog eens zich afspeelt op de rand van de 
uiterwaarden hier. 

Gorssel. Els Hendriks. 
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De Hoenwaard is het uitgestrekte uiterwaardengebied tussen het 
Kloosterbos en Hattem. Voor veel natuurliefhebbers is het bekend 
terrein. Landschappelijk is het bijzonder doordat Veluwse stuif
ruggen hier diep doordringen in het rivierkleigebied. 
Van de grove den en de bosbes naar de kruisdistel is hier om 
zo te zeggen maar één stap. Door die landschappelijke afwisse
ling is de Hoenwaard ook voor plantenmensen een dorado. 
De afwisseling van bosjes en waterpartijen, de rust van het ge
bied en vooral ook de hoge waterstanden maken de Hoenwaard ook 
tot broed- en pleisterplaats voor een grote variatie aan vogel
soorten. 
'Nat is de toekomst van dit in meer dan één opzicht uni.eke 
gebied? Er lopen geruchten dat er plannen bestaan om de Hoen
waard in te dijken. 
Die geruchten waren aanleiding voor de milieugroep N.O.Veluwe 
-waarbij ook onze KNNV-af'deling is aangesloten- om een insider 
uit te nodigen wat klaarheid omtrent die geruchten te brengen. 
Die insider was de heer Van Soest, bij veel van onze leden be
kend als een grondig kenner van de natuur van onze streek. 
·Hij sprak deze keer echter met een andere pet op, en wel als 
hoofd-technicus van het Polderdistrict N. Veluwe. 
Uit zijn verhaal bleek, dat inderdaad de voor-en nadelen worden 
nagegaan van een winterdijk vrij dicht langs de IJssel, waar
door bijna de hele Hoenwaard uiterwaard-af zou zijn. Voordelen 
zijn, dat de wateroverlast voor de boeren, die ook in de zomer 
nog al eens schade lijden, tot het verleden zou behoren en 
dat aan de onvoldoende hoogwaterkering tussen Kloosterbos en 
Hattem (d.i. de Kanaaldijk, hier en daar onderbroken door hoge
re gronden) niets zou behoeven te worden gedaan. De toestand 
van die waterkering is zo, dat bij zeer hoge waterstanden, als 
b.v. in 1926 optraden, het gebied van Wapenveld met omvang
rijke overstromingen rekening zou moeten houden. 
Nadeel is waterbouwkundig dat de capaciteit van het winterbed 
als waterberging drastisch wordt verkleind en natuurwetenschap
pelijk, dat een nog vrijwel gaaf uiterwaardengebied dat tot 
de meest waardevolle categorie in Gelderland gerekend wordt, 
van veel van zijn waarden zou worden beroofd. 
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Wat is er waar van de vaak gehoorde stelling dat onweers
buien door grote rivieren worden tegengehouden? 
Antwoord: daar is wel veel van waar, maar niet alles; d.w.z. 
de stelling gaat wel vaak op, maar niet altijd. Onweers zijn 
er namelijk in soorten. 
Een onweersbui ontstaat, als elke echte bui (regenbui, sneeuw
bui, hagelbui) in een soort wolk die cumulonimbus heet. 
Onder een echte "bui" verstaat men in de weerkunde een neer
slag die vaak plotseling begint en die ineens ophoudt en die 
plaatselijk beperkt is, zodat men kan spreken van "losse 
buien", "hier en daar een bui" en "tussen de buien door". 
Het andere type bewolking waaruit regen of sneeuw kan vallen 
(geen hagel) heet-nimbostratus. Deze bewolking is, evenals 
de neerslag die eruit neervalt, egaal van uiterlijk en 
structuur en grootschalig. 
Tenslotte bestaat ook nog de·lage stratus-bewolking, die 
motregen kan geven. 
Die cumulonimbup is dus de echte buienwolk. Hij vormt de 
climax van de ontwikkeling van een stapelwolk of cumJl.lus. 
Voorwaarde voor zulke ontwikkeling is een atmosferische 
toestand die men onstabiliteit noemt. Hieronder verstaat men 
in de weerkunde een toestand waarbij hoger liggende luchtla
gen zoveel kouder zijn dan de onderliggende luchtlagen, dat 
ze te zwaar zijn om door die warmere lagere luchtlagen ge
dragen te ··Norden; of -wat op hetzelfde neerkomt- dat de 
onderliggende lucht te warm en dus te licht îs om onder de 
koude bovenlucht te kunnen blijven liggen. · 
Het gevolg is dat de hele luchtmassa a.h.w. ondersteboven 
gaat, d.w.z. er ontstaan steile omhooggaande en neerdalende 
luchtbewegingen, die de warme lucht naar boven en de koudere 
naar beneden voeren. Vooral die opstijgende luchtstromingen 
kunnen flinke snelheden krijgen (men noemt ze thermiek). 
Het is in deze opstijgende lucht dat, dank zij de door de 
stijging veroorzaakte afkoeling, condensatie van waterdamp 
kan optreden. Is dat het geval, dan ontstaat dus bewolking 
en wel in dit geval een stapelwolk ?f. cu.l!m·l·u· s. ~~~= 
Het hangt nu van de mate van onstab~htelt,,'}V --:-.~. 
en de hoo~te waartoe die rei~t af, of de , :.-· · --~--;?'§"'~ 
cumulus z1ch tot een cumulon1mbus, een _- ,(JI"7'~~ . 

echte bui-enwolk zal ontwikkelen, waaruit ~. ~"" /. -~· 
regen, (natte) sneeuw, korrelsnee~w - ~~~~~ ~~~ ......... 
("hagelslag") of echte (glasacht1ge) hagel.7=f ~ ~n --;_ 
kan vallen. En in extreme gevallen kan nu_...._~~ · "" &~ ... 
een en ander gepaard gaan met onweer. ~ ~ __ ,.....".-;.--4 ./"'_ • i4JI 

~ '-..:... ... ~,_... 
Hoe de productie van neerslag in een wolk in 
zijn werk gaat, dat is een verhaal op zich
zelf. In onze gewesten en op hogere breedten C'-'"''"'~~n\l'\'\b"'T 
(ik spreek dus niet over de tropen) is het voor behoorlijke 
neerslag (meer dan motregen) nodig, dat boven in de be-
wolking ijskristallen gevormd worden. 



Ook neerslag die als regen beneden komt, is boven in de 
kou als ijskristallen, sneeuwkristallen of korrelsneeuw 
begonnen. Het is nu juist de ijsvorming boven in een 
buienwolk die ook aanleiding kan geven tot het opwekken 
van zodanige electrische ladingen in de wolk, dat er 
onweer uit komt. 

Nu die onstabiliteit, die een noodzakelijke voorwaarde 
is voor de vorming van cumulonimbus-bewolking. 
Uit de gegeven omschrijving van wat onstabiliteit inhoudt 
volgt dat die op twee manieren kan ontstaan: door sterke 
verwarming aan de onderkant van de luchtmassa óf door 
sterke afkoeling aan de bovenkant. En daarmee zijn nu te
vens twee soorten onweersbuien gegeven: aan de ene kant 
de typische zomerse warmte-onweers, aan de andere kant de 
koufront-onweers en de herfst- en winteronweers. Het is 
duidelijk dat voor de typische warmte-onweers het verhaal 
van de rivieren (althans grote rivieren), die het overtrek
ken van een onweersbui tegenhouden, wel kan kloppen. Het
zelfde geldt overigens ook voor het IJsselmeer en de zee. 
In Friesland zegt men dan ook, wanneer een onweer tegen de 
kust blijft hangen: "de sé nimt i t net". De verklaring is· 
duidelijk: watermassa's worde.n in de lente en de zomer veel 
langzamer en in mindere mate warm dan het land, zijn dus in 
het warme jaargetijde koeler dan het land, en de voor een 
warmte-onweer noodzakelijke onstabiliteit, die ontstond 
door sterke verwarming van de lucht boven land, krijgt 
boven het koele water geen kans. Na.tuurlijk moet het wel 
een flinke watermassa zijn. En natuurlijk is het niet ge
garandeerd dat een sterke onweersbui, door de wind voortge
dreven, niet eens een rivier kan overspringen. 
Het is nu wel duidelijk dat die andere soort onweersbuien, 
waarbij de benodigde onstabiliteit niet door verwarming van 
onderen maar door kou-inval in de bovenlucht wordt ver
oorzaakt, zich niets van het water aantrekt. Ja, hier is 
er zelfs kans dat het water juist bevorderlijk is voor de 
ontwikkeling van zulke buien, vooral aan de zeekant: door
dat een grote watermassa niet alleen trager in het opwarmen 
maar ook trager in het afkoelen is dan het land, is in het 
najaar en de winter dat water gemiddeld warmer dan het 
land, met dus groter kans op onstabiliteit. 

P.Groen. 
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• ~~.· . ....--...':':'-·"1--~·-~=·;:::A. :J J.._:·- ~:~In het vorige nummer heb ik het een en ander 
.• ~-·I I •' k :., ·;. .J verteld over ons ver.blijf aan de Pli tvice-

~ ~I meren in Joegoslavie en hier dus het toega
BI.~~-- ; ~ zegde vervolg van onze verdere reis door dit 

ti land en Griekenland. Vanaf Pli tvice vervolg
~~~~~--~~~ den we onze weg in zuid-oostelijke richting 
~ via Jajce (mooie waterval) naar Sarajevo. 

Onderweg weer onvoorstelbaar veel bloemen in de bermen en 
weilandjes en zomaar hoekjes langs de weg. Na Saraljevo, met 
in de ouge stad de interessante Turkse wijk, met een opval
lend orientaals karakter (alleen Sarajevo telt al 70 mos
keeën) rijden we door het dal van de rivier Neretva via 
Mostar, met zijn overbekende Turkse boogbrug, naar de kust 
van de Adriatische zee. 
Aan weerszijden van de weg hoog oprijzende bergtoppen. Vaak 
lijkt het, door de aan de oppervlakte komende helderwitte 
kalksteen, of ze met sneeuw bedekt zijn. 
In één· van de, af en toe langs de weg gelegen bossen, vinden 
we net als in Plitvice, ook weer de Turkse lelie (Lilium 
martagon). 
Langs de weg regelmatig de granaatappelbomen (Punica Grana
tum). Hoewel, boom is eigenlijk een beetje groot woord, want 
hij wordt niet hoger dan een meter of vijf. De exemplaren 
die wij zagen, waren meer hoog opgaande struiken met lang
werpige, glimmende bladeren en veel opvallende, felrode, 
4 cm. grote bloemen. De uitgebloeide bloemen al voorzien 
van kleine vruchten. Ze zullen uitgroeien tot grote bruine 
vruchten met een doorsnede van ca. 9 cm., met een taaie 
schil. Ze worden gebruikt bij de bereiding van vruchtendran
ken. De schil wordt toegepast bij het 
looien van marokkaans leer. 
We vervolgen onze weg langs de van talloze 
bochten en veel verkeer voorziene kustweg. 
Op veel plaatsen zijn de sporen aanwezig 
van ongelukken en aanrijdingen, want een 
veilige weg is het beslist niet. 
We brengen nog een bezoek aan Dubrovnik 
een unieke stad, omgeven door hoge muren; 
wonderlijk mooi gelegen, druk bezocht door 
toeristen en meer dan de moeite waard. 
Verder langs de kust via diverse schilder
achtige plaatsjes en steeds wisselende 
uitzichten op de altijd blauwe zee. Langs 
het prachtige, door een dam met het vaste 
land verbonden eilandje Sveti Stefan, 
grijze muren, bruin-rode pannendaken, 
gelegen in een helderblauwe zee, met op 
het hoogste punt het kerkje,gewijd aan de 
Heilige Stefan. 



M1.1r~"" vem 
D~-tbr"ovnil< 5veÀ:i Stefa_V'I 

Dan zijn we inmiddels aangeland in de omgeving van het b~
zonder visrijke Skadarsko Jesero of het Meer van Scutari, 
eens een zee-inham, maar nu het grootste Balkan-meer, met 
een opperv1akte van ca. 356 km2, waarvan ongeveer 1/3 deel 
tot Albanie behoort. Aan het zoute verleden is het te dan
ken dat hier zoet-water sardientjes voorkomen. 
De oevers,die geleidelijk aflope~ in het lauwe, zoete water, 
zijn rijk begroeid met brede rietkragen en waterlelies. 
Ook hier zien we weer evenals in Plitvice, opvallend veel 
slangen zwemmen. · 

c Het meer heeft onze speciale belangstelling, want we hebben 
gelezen dat hier pelikanen broeden, dus wij maar hopen, dat 
we er wat van te zien krijgen. De vele aalscholvers die we 
zien, zijn in ieder.geval een goed teken. Maar hoe we ook 
de oevers afspeuren met de verrekijker, geen pelikanen. 
Wél kleine zilverreigers, blauwe reigers en wouwaapjes. 
We maken van de gelegenheid gebruik om even te gaan zwem
men, waarbij we al gauw merken, dat we om onze voeten moeten 
denken, want overal liggen harde, zwarte, min of meer doos
vormige, van vier doornen voorziene vruchten, of zijn het 
een soort schelpdieren? We weten beslist niet wat het zijn, 
maar we nemen er wel een aantal van mee. 
Thuis zullen we er pas achter komen dat het de zaaddozen 
zijn van de waternoot (Trapa natans) die hier, gezien de 
grote hoeveelheid vruchten, bepaald niet zeldzaam is. 

De vruchten zijn eetbaar en vormen een be
langrijke bron van zetmeel voor sommige, in 
het water levende, bevolkingsgroepen. De, 

op stilstaand water aangewezen plant met 
drijvende bladrozetten, kwamlang geleden 

ook in ons land voor. De vruchtschalen 
worden soms nog in de grond gevonden. 

. Al met al, zijn we een beetje 
afgedwaald van onze pelika

--- nen, want na verschillende 
------- --· -malen de oevers en de in de 

verte liggende rietkragen 
te hebben afgespeurd, hebben we, wat de pelikanen betreft, 
de moed al opgegeven. Totdat ik op een 
gegeven moment de kijker weer eens pak en ik 
tot mijn verbazing zeker 200 pelikanen 
zie zwemmen. Ze zijn voortdurend in be
weging, klapperend met de vleugels, dan 
weer de koppen onder water en de kop met 
gestrekte hals weer naar boven. 

k Ie.. I~~ 
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dingagebied 
ze dezelfde 
elkaar hier 

De afstand is te groot om uit te 
maken of we met de witte pelikaan 
of met de kroeskoppelikaan of 
misschien wel met beide te maken 
hebben. 
Herkenning van beide soorten is op 
enige afstand erg moeilijk, doordat 
ze slechts in details van elkaar ver
schillen. Ook biotoop of versprei

van de beide soorten brengt geen uitkomst, omdat 
biotoopeisen stellen, terwijl de broedgebieden 
overlappen. 

Wat insecten betreft, valien hier de 
talrijk rondvliegende houtbijen (Xylocopa 
violacea) op. Het zijn grote zwarte bijen 
met gaasachtige vleugels. Ze hebben een 
mooie violetblauwe weerschijn. 

Na nog wat rondgekeken te 
hebben langs de oevers van 
het meer, zoeken we aan 
het eind van de middag de 
auto weer op, om onze reis te vervolgen. 
We overnachten in een motel bij Moraga 
Manastir, een oud klooster met een 
prachtig Byzantijns kerkje. 
Het complex geldt als het mooiste en 

oudste religieuze bouwwerk van Montenegro. 
Hier bewonderen we o.a. de interessante uit 1252 
fresco's. We worden door de priester persoonlijk 
leid en kijken onze ogen uit naar de opmerkelijk 
schilderingen. 

daterende 
rondge
gave wand-

Ons volgend reisdoel is het Meer van Ohrid, een afstand van 
ongeveer 350 km, door Macedonië. Normaal gesproken niet 
zo'n grote afstand. Maar het blijkt ons al gauw, dat het 
toch een lange dag gaat worden, want al na enige kilometers 
gaat de weg over in een onverharde, van kuilen en gaten 
voorziene weg, die via soms steile hellingen ook nog over 
de 1600 m hoge Tresnievik-pas voert. 
Toch is dit niet een onbelangrijk binnenwegje. Het vormt 
de enige verbinding tussen een aantal dorpen en ook de 
busdienst maakt van deze weg gebruik. 
Langs de weg zien we naast de vele bloemen en vogels, ook 
onvoorstelbaar armoedige huisjes. Daken van golfplaten en 
oude planken,de.gaten in de muren afgedekt met uiteenge
scheurde kartonnen dozen. Gezien de kinderen die om het 
huis lopen, wonen hier soms hele gezinnen in een krotje 
van een paar vierkante meter, zonder meubilair of enig 
comfort. 
Na een kilometer of zestig hebben we dik genoeg van de kui
len, gaten en het stof en proberen aan de hand van onze 
wegenkaart een alternatieve route te vinden. Maar in dit 
dunbevolkte Albanese grensgebied zijn niet zo veel alterna
tieven voorhanden. Maar goed, na enig zoeken komen we 
toch weer op een redelijk goede asfaltweg terecht. 



Dan wijken de bergen en kom je tenslotte · 
aan bij overvollè campings aan de kust. Je 
ziet de zee, maar plaats? Hier~an de voet 
van de Pyreneeën is alles meer dan vol. Wan
hopig rijden we in de schemer rond, om einde-

'AII'IJ""-.....r~::o. ,,lijk, doodmoe, een 25 km terug in een oude 
olijfboomgaa~d een plaats te vinden. 
Deze camping met alleen maar Fransen is rustig 
en het tent-opzetten onder de oude olijven 
geeft visioenen van Van Gogh-achtige landschap-

I\$ pen. Boulou les Thermes heet het hier. 
c-.c.&.e. ito ·..w ·De grond in de omgeving is wat vochtig, blijkt 

de volgende dag. Er is een (natuurlijk zeer geneeskrachtige) 
bron naast een. hotel en een bron met nèt zulk water voor 
lieden als wij, gewoon vlak naast de weg in een heerlijke 
wildernis. Je kunt daar elke dag je fles vullen, wat iedereen 
dan ook doet. 
Een zeer opvallende plant hier is het reuzenriet (Arundo 
donax), dat wel 2,5 m. hoog wordt. Echt iets voor dit gebied? 
Neen hoor, dit hoge riet; met polsdikke stengels is van 
oostelijke herkomst. Het wordt o.a. gebruikt als windacharm 
om perzikboomgaarden en wijngaarden. Het woekert echter snel 
en is haast niet uit te roeien door zijn lange wortelstokken. 
Het·vormt een plaag tegenwoordig. Uit deze verhoutende riet
soort worden rieten gesneden voor riet-blaasinstrumenten als 
fagotten en hobo's. 
Overal doorheen groeide hier een stekelige plant met zeer 
lange, sliertige stengels, wat houtig, duidelijk een asperge 
zo te zien. Het is de asparagus. acutif_olius , een echte 
maquisplant. Overal groeit verder uitbundig de kruidvlier, 
die bij ons in Limburg zijn noördelijkste groeiplaats heeft. 
Dan moet er natuurlijk in de Middellandse zee w.orden gezwom
men. Heerlijk is het. 
Maar ik kan niet nalaten, in de hitte een verschroeid stuk 
rotsachtige kust te beklimmen. In het korte gele gras is 
een heel typische vegetatie te zien. 
Forse vijgcactussen vormen hele bosschagES van grote platte 
schijven vol stekels. Ook zij horen hier van oorsprong niet, 
al zijn ze waarschijnlijk al in de tijd van Columbus mee
gebracht uit Amerika. Een andere opvallende plant is de 
affodil, een lelieachtige plant, die we in Andorra nog 
bloeiend vonden, maar die hier allang uitgebloeid is. Met 
zijn vele forse bloeistengels moet hij een prachtig 
schouwspel hebben opgeleverd. Iri deze steppeachtige ömge..". 
ving valt n6g een plant dadelijk op: het is een soort struik 
met langwerpige groengele bloemen. Je herkent hem meteen 
als een lid van de nachtschadefamilie; doet tabakachtig 
aan. Hij blijkt dan ook Nicotiana glauca te heten. Er vlak 
naast groeit zijn familielid.onze doornappel. Het zijn. 

Maar er is nóg zo'n giftige nacht- ~ · ç:, . 

beide zeer giftige planten. ~ · 

schade aanwezig, en wel het witte · ·!. · •·• ., 

bilzenkruid, niet de soort die bij '' : .. :··;· :----.' . 
ons voorkomt dus. Deze witte soort · 
(Hyocyamus albus) heeft gelige (!) 
bloemen en is heel dicht behaard. 
Dat is een afweermiddel tegen uit
droging. 
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Tijdens deze momentopname vind ik nog een klein bestoft 
plantje, dat duidelijk een heliotroop is; alleen is deze 
wilde soort niet b+auw, zoals onze perkplanten, maar het 
draagt een bep.çheiden schichtje met witte bloempjes. 
(He·libtropil::tm~ë.U.J!•o~eum). Het is bij dit heliotroopje, 
dat ik een vreemde, langwerpig-ronde vrucht opraap. Ik 
associeer hem qnmiddellijk met een zeer suggestief plaatje 
in de flora van Heimans en Thijsse. Dit móet een spring
komkommer zijn! Een plant is echter nergens te zien. Als 
we later tijdens een andere tocht in Spanje komen, groeit 
daar in een rommelige uitloper van een stadje langs de 
stoeprand een fors plakkaat van deze merkwaardige plant. 
Als ik een rijpe vrucht maar éven aanraak, breekt deze 
van de steel en~· spuit met kracht zijn zaden omhoog 1:1i t de 
breukwond en midden in mijn gezicht! 
Zó, dat· is hem ~us wél, de overigens oneetbare, ja zelfs 
behoorlijk gift~ge springkomkommer (Ecballium elaterium). 
Diezelfde 1

• tocht' verrast ons in een zeer schilderachtig, 
maar zeer arm, Spaans dorpje (wàt een contrast met de bad
plaatsen!) met de aanblik van een meer dan huizenhoge cac-

. tusachtigè plant, een wolfsmelksoort, met takken als 
,·stammen, de Euphorbia canariensis. Verwante soorten sieren 

.. tegenwoordig onze centraal verwarmde huizen. 
~ ' ~ - . ! ,- . 

• Wèer""'-andere ''dirtgéri' vinden we later aan een duinkust, maar 
' dat ,bewaar ik voor een volgend artikeltje. . 
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Het afgelopen jaar heeft onze afdeling helaas 
enkele leden verloren door overlijden. 
Het zijn: 

Mevrouw Annie de Boer 
De Heer E.G. Dijkhuizen 
De Heer M.J.P. Straatman. 
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Weliswaar zijn we lid van de Koninklijke Nederlandse 
Natuurhistorische Vereniging, maar een enkel buitenlands 
vogeltje kan toch geen kwaad, dachten we, toen we ons 
aanmeldden voor een reis naar India en Nepal, waar ook 
natuurgebieden op het programma stonden. 
Nu, die beslissing heeft ons heel wat geestelijke inspanning 
gekost, want behalve dat we ons toch enigszins moesten 
oriënteren over de geschiedenis van land en volk, ook moesten 
thuisraken in de godsdiensten Hindoeisme (met honderden goden), 
Boeddhisme, Islam en Jainisme, diende er een vogelboek 
gekocht en gingen we een voor ons heel nieuw ornithologisc~ 
continent ontginnen, en dat maar liefst in het 
Engels. Maar het was wel de moeite waard. Het 
enkele buitenlandse vogeltje zijn er duizenden 
geworden, verdeeld over zeker 150 soorten en 
daarnaast konden we nog verschillende zoog
dieren en reptielen noteren! 
Direkt al bi·j aankomst in Delhi, waar de tempe
ratuur ca. 200C was, dus helemaal niet zo 
ennederlands aandeed (het was november), 

z.wA .r\-e. w 0\A.W 

waren de verschillen frappant. Overal zagen we 
er kauwachtige "bonte kraaien": the Indian 
Housecrew (Corvus splendens), de meest voor
komende vogel in India, en de Common MYna 
(Acridotheres tristis). Ook die liep gewoonlijk in het gras 
en deed het meest denken aan onze spreeuw, maar dan donker 
met witte vleugelplekken. Mynas zijn er in verschillende 
soorten. Later zag ik een Brahmaanse myna) die rossig 
van buik was en een Pied myna in zwart en wit. Gewone huis
mussen waren er ook, die zijn overal in de wereldQ 
In de lucht zag je constant aantallen zwarte wouwen met hun 
gevorkte staart (Milvus migrans) rondzwevcll op zoek naar prooi. 
Als ergens een groep geboomte was, opptein of park, dan 
kon je daar· steevast de groene parkietjes horen krijsen en 
zien overvliegen. Dat was dan de rose-ringed ~arakeet 

(Psittacula Krameri). Ook de hop 
was meteen de eerste dag al in het 
beeld (Upopa epops). Je ziet hem 
rustig in de buurt van de mensen 
op grasveldjes rondscharrelen met 
zijn prachtige kuif. 
Vanuit Delhi maakten we een uitstapje 
naar het Sultanpur birdsanctuary. 
We reden, langs dorpjes met welhaast 
bijbelse tafereeltjes, vrouwen met 
kruiken bij de bron, ossen aan het 
Perzische wiel voor de irrigatie en 
lemen huizen, naar een klein meer. 
Daar wemelde het van de ooievaars, 
de Zwartnek en de Witnek, Indische 
ganzen, eendesoorten, pelikanen, 
maraboes en aalscholvers, de grote 
en de kleine. 



Ook de Sarus-kraanvogels waren er. Helaas 
was de Siberische kraanvogel nog niet 
gearriveerd met de wintertrek. 
Reigers waren er in vele soorten: de bij 
ons bekende blauwe en de purperreiger, 
de grote, middelste en kleine zilver
reiger, de koereiger en de rijstrijger 
of paddybird, die donker lijkt, maar 
bij het ·opvliegen verrassend witte 
vleugels heeft. 
Toen we de grote stad verlieten en in 
Nepal in een soort roeiboten over de 

. Narajanirivier gepeddeld werden, werd het 
~~~~ echter pas menens. We kwamen ogen en kijkers 

k'"'~f 1-Gh.e,....yo. tekort om onze deskundige gidsen te volgen. Behalve 
krokodillen en een gaviaal waren er massa's vogels: 

de prachtige zalmrose Cassarca-eenden, kolonies oever
zwaluwen, witborst-waterhoentjes, kieviten met gele en met 
rode halskwabben, hoog op hun gele poten, ijsvogels in drie 
verschillende uitvoeringen: de whitebreasted, de pied (in wit 
en zwart) en de gewone. Erg spannend~e prachtig turkooizen 
beestjes geregeld tegen te komen, die bij ons zo zeldzaam 
worden. Heel mooi van kleur ook zijn de smaragd-
groene bijeneters, die rusteloos op insecten 
jagen en telkens weer terugkeren op hun boompje 
Ook de juweeltjes van Purple sunbirds, de 
Aziatische kolibris, die staande voor een bloem 
nectar puren of een vliegje verschalken, zijn 
een lust voor het oog (Nectarinia Asiatica). 
Overigens heeft Nepal ons ook veel zoogdieren 
geboden: een tijger en een luipaard, afgekomen 
op een neergelegde prooi, en op onze tocht 
door de jungle, gezeten op olifante.n, een 
rhinoceros en verschillende soorten herten en 
apen. De jakhalzen renden soms als jonge honden 
voor de jeep uit. 
Nadat we in Agra o.a de Taj Mahal hebben bekeken, vertrekken 
we per bus naar het Keoladeo birdsanctuary in Bharatpur. 
We zijn al erg verwend met vogels, maar dit overtreft wel 
alle verwachtingen. Het is een groot moerassig gebied, te 
vergelijken met het Naardermeer, waar een enkele verharde 
weg doorheen loopt. Er zijn wat modderige dijkjes, die 
te voet begaanbaar zijn en.verder moet er gevaren worden. 
Voor 3 roepies (+ f.l.-) kunnen we ons een soort streeplijst 
aanschaffen, die-heel handig in verwante soorten is ingedeeld. 
Met elkaar strepen we 133 soorten aan, waarbij _de een natuur
lijk een veel groter aandeel kan leveren dan de ander. 
Indrukwekkender echter dan de soortenrijkdom zijn de 
aantallen van iedere soort: honderden Painted stoxks 
met hun prachtige roze-rode staartveren, hun 
wollige jongen voerend~ Honderden Openbill sterks, 
die als het ware een brievenbusgleufje opzij 
tussen boven- en ondersnavel hebben. Lepe
laars en vele Heilige ibissen in de bomen. 
Weer veel aalscholvers, de Grote, zowel 
als de kleine, maar ook de verwante 
wel zeer typische Slangehalsvogel, waar
van bij het zwemmen alleen de lange hals 
en de kop boven water uitsteekt en die 
als een fuut iedere keer een poosje 
onder water verdwijnt, hoewel hij geen 



keer toe 
scop owl 

vetklieren heeft en naderhand zijn vleu
gels moet droogslaan. 
Een boom met roerdompen zien we haast 
over het hoofd. Ik tel er zeker 13. Ze 
zitten niet met gestrekte hals, maar 
vertonen duidelijk hun reigerverwant
schap in uiterlijk. Op de moeraslandjes 
zitten o.a. koppels purperkoeten,prachtige 
beesten met hun pauwblauwe kleur. 
Twee soorten wielewalen horen en zien we 
en hun mooie hoboachtige geluid, hun felle 
geel en moeilijke vindbaarheid maakt dat 
altijd tot een feest. Ook het tot twee 

zien zitten van èen paar kleine uiltjes (Collared 
= otus bakkaboena) is een blijde verrassing. 

Het volgende natuurpark is in Sariska en daar zullen we weer 
meer groot wild zien. In het donker rijden we met een safari
busje en in het zwaaiende zoeklicht zien we damherten, sambar
herten, nilgaiantilopen, evers en grote stekelvarkens. Dan 
komt er opeens een tijger in de lichtkring, die een sambar
hert heeft gedood en daar hoorbaar van zit te eten. De dode
lijke halsbeet zien we de volgende dag nog duidelijk als we 
de achtergelaten prooi bekijken. 
Ofschoon we nog lang niet aan het eind van onze reis zijn, 
is dit natuurhistorisch gezien wel de hoofdmoot. Ik wil 
nu nog besluiten met een paar opmerkingen. 
Wist U, dat er totaal zwarte roodborstjes bestaan? Het is de 
Indian robin en zijn staartje staat overeind als bij een 
winterkoninkje. 
Wist U dat kwartels zich zo gezellig in grote troepen en 
met een drietonig fluitje kunnen vermaken op oude paleismuren? 
Wist U, dat wevervogels hun nesten werkelijk op en neer vlechten 
met hun snavels en graag met zijn allen één boom met 
nesten versieren? 
Wist U, dat die buitenlandse vogels soms de allerwelluidendste 
namen hebben? Wat vindt U van Minivet, Cisticola, Coucal, 
Babbler, Drongo of Bulbul? 
India heeft heel veel roofvogels, maar de gieren hebben nog 
een speciale taak. Behalve het eten van dode dieren worden 
zij geacht de overledenen van de godsdienstige sekte der 
Parsen op te ruimen. Deze willen noch aarde, nog water 
noch lucht bezoedelen met stoffelijke resten. 
En tot slot wil ik eindigen met de Pauw. De Pauw komt 
overal in India in het wild voor. Het is een wonder hoe 
hij ongehinderd door zijn fraaie trotse staart door het 
kleupelhout loopt. Hij is het zinnebeeld van India,wordt 
vaak afgebeeld en stond model voor de pauwentroon der 
Groot-Mogols, die nu in Perzische handen is. 
Als ik terug denk aan India, denk ik aan het witmarmeren 
mausoleum, de Taj Mahal en aan een pauw, die een rust
plaats had gezocht boven in een palmboom. 

Gerda van Sloten. 
l \ll~s trQb'c. v.c;A • .5 c.~ .. ~f .s\:.u) 



Waarnemingen Z1Jn voor de verantwoording van de waarnemers. 
Dit keer weinig meldingen. Het slechte weer hield de waarnemers 
in huis, maar ook de vogels vaak verborgen. De kraanvogelmel
dingen maken veel goed. 

Aalscholver 19/12 
18/12 

2 ex. IJsselvorchten 
15 ex. " 

EKG 
vNo 

Appelvink 
Bladkoninkje 
Boerenzwaluw 

nov/dec. Pelzerpark .AHS 

AHS 
FB 

Bonte kraai 

Br.kiekendief 

sept. 
19/10 

L8/12 
i9/12 

4/7 

18/10 
Dodaars 

.\ 
29/11 

~ 12/12 
..... )-) 18/12 

19/12 
Gans 

Geelgors 

Goudvink 

Groene specht 
Huiszwaluw 

Kievit· 

Kleine zwaan 

Kraanvogel 

13/12 

19/12 

sept. 

18/12 
19/12 
19/12 
19/10 

18/12 
18/12 
21/11 
19/12 
7/11 
4/11 

4/11 
8/12 

5/11 

Pelzerpark 
In groep met huiszwaluwen. 
Ooy bij Nijmegen 
2 ex. IJssel Veessen 
1 ex. Brinkgraverweg Epe 
Jagend boven bietenakker bij 
Nijbroek 
idem 
Grote Wetering Wapenveld 
2 ex.Kolk Wapenveld • 
2 ex. Rank Vorchten 
2 ex. Grote Wetering Vorchten 
Tongerense heide. Grote 
vlucht ri.zuid. Laag geluid 
2x groep IJssel naar zuid. 

(Riet-?) 
Geregeld groepje oude spoor
lijn Tolweg-Korte Kopermolenw. 
Adelaarsweg Epe 
Veenweg Vaassen 
Hoge Weerd Epe 

In groep met boerenzwaluwen 
Ooy bij Nijmegen 

vNo 
GS 
FB 

FB 
Rowan Koster 
KNNV exc • 
vNo 
EKG 
Wanda 
Koopmans 
Wanda 
Koopmans 
Annemarie 
v.Daalen 
GS 
Jan Polman 
GS 
FB 

Nog tientallen langs de IJssel vNo 
tientallen IJssel Marle 
5 ex. IJssel Veessen 
zeker 100 IJssel Marle 

vNo 
EKG 
EKG 

ca. 15 bij Vaassen H.M. 
's avonds laat gehoord boven Peter Pfaff 
Hogeland Epe 
's nachts gehoord boven Heerde W.Tol 
8 ex.Oude Apald.weg b~ Vaassen.Jan Polman 
troepje De DELLEN EKG 

Kramsvogel 
Kruisbek 
Kuifmees 22/12 Tongerensew. Epe Rowan Koster 



P.S. 

R Lt~s e. i"\ DO DEl< lt"\ DE T Lil N 
Ik weet niet of het bij U ook zo was de afgelopen 
zomer, maar diegene die een moestuintje heeft, is 
daar ongetwijfeld erg druk mee geweest. Dit was bij 
mij ook het geval. 
Op een gegeven moment had ik aardbeien geplukt en 
liep daarmee naar huis om een lekker toetje te maken. 
Toen ik het hekje van de moestuin sloot -ik heb gaas 
om de moestuin vanwege de konijnen- raakte ik gebio
logeerd door wat daar voor me op de grond gebeurde: 
ik zag een -dat bleek later- rupsendoder met een grote 
dikke groene rups lopen. Hij had er tamelijk veel 
moeite mee, maar kwam toch waar hij wezen moest, want 
hij liet de rups ·los, haalde een korreltje zand weg, 
pakte de rups weer op en ging met rups en al zijn 
holletje in. Ik wachtte, en ja hoor, 't wachten werd 
beloond, want even later kwam de rupsendoder naar 
buiten -de rups achterlatend- zocht waarschijnlijk 
hetzelfde korreltje zand weer, maar bleek dat niet te 
kunnen vinden. Hij gooide het holletje dicht met denk 
ik z'n voorpoten. 
Toen cirkelde hij om de plek heen, waarschijnlijk om 
zich te oriënteren, ik weet het niet -wellicht de 
redactie wel- en vloog toen voorgoed weg. 
Het was een interessant schouwspel, dat ik niet had 
willen missen. 

Ria de Vos 

Een uitgebreid onderzoek over de kleine rupsendoder 
staat beschreven in "Spieden en speuren in de vrije 
natuur" van Niko Tinbergen (1959) in hoofdstuk 6. 
Zeer aanbevolen! 
Een eenvoudiger beschrijving vinden we in "Langs 
binnenpad en brandgang" van Aart Smit op blz. 80. 
Beide boeken zijn eventueel te leen bij Els Koop
mans (na tel. afspraak 05780-12083. Red. 



Pijlstaart 

Putter 
Rode wouw 
Rosse Grutto 

Sperwer 

Smelleken 

Smient 
~ 

Tafeleend 
Witgatje 

Wulp 

IJsvogel 

Zwartkop 
Zwarte zwaan 

Nagekomen: 

van lente tot midden zomer 
t1 + ~rond Onder Klaarbeek bij 
Tolweg Ernst. 

21/11 troepje Houtweg IJssel 
27/12 IJsseldijk 3. Veessen. 
17/12 

10/12 
12/12 
17/12 

22/12 
23/11 

18/12 

19/12 
19/12 
23/12 

21/11 
18/12 

Groot aantal samen met kie
viten langs Drontenmeer 
2 ex. Bongerdplein 
1 ex. Bongerdplein 
enige dagen al rond huis, 
Korte Enkweg Epe. 
Boerweg, Wissel 
Korte Enkweg Epe. 
(jonge duif achter deur op
gegeten). 
IJssel Marle aan overzijde 
van rivier.Geluid van tien
tallen smienten. 
1 ex. Marle 
ca. 50 ex. Marle 
Langs EB (vliegende) ter 
hoogte van Kootwijk. 
2 ex. IJssel Welsurn 
ca. 14 ex. IJssel Vorchten 

Hele jaar rond Klaarbeek en Onder
Klaarbeek - Tolweg Ernst. 

""' 6/12 d Veenweg Vaassen 
voorjaar. Tusseri knobbelzwanen aan 

IJssel 

Armemar ie 
v.Daalen 

EKG 
Mv.Bakhuis 

Rowan Koster 

EKG 
EKG 
J.Bouchette 

Rowan Koster 
Mv.B.Bouchette 

vNo 

EKG 
EKG 
vNo 

vNo 
vNo 

.Annemarie 
v.Daalen 
Jan Polman 
Annemarie 
v.Daalen. 

Geoorde fuut öf 29/11 Grote Wetering tussen Hoorn Rowan Koster 
Kuifduiker en Wapenveld. Kan iemand dat 

bevestigen? 

Havik 27/12 IJsseldijk Veessen. Mv.Bakhuis. 

Visarend 18/10 in hoogspanningsmast vWH 
t/o Harderwijk 

Dodaars 31/10 zandwinningsplas Kievitsveld. vWH 
l4/ll ritje langs IJssl (Gene-Hattem) 

Buizerd (Bx), Wilde zwanen, goudplevieren(honderden), vWH 
steenuil, grote groepen kieviten. 

30/12 ritje langs IJssel (Gene-Hattem) 
Buizerd (9x), torenvalk (3x), steenuil (2x), wilde vWH 
zwanen, kleine zwanen, brilduiker (enkele ex.), grote 
zaagbek (ca.20, zeer dicht a/d dijk op ondergelopen 
uiterwaarden),meerkoet (vele duizenden). 
Smelleken 18/10 Knardijk vWH 

29/12 Flevopolder t/o Elburg vNo 
Sperwer (zie boven) 1/l na oudejaarsavond-vuurwerk ver-

dwenen evenals ca. 35 turkse Bouchette. 
tortels. 



Kiekendief 11/12/8~ Tolweg, Ernst 
( grauwe of blauwe ?) 

Ruigpootbuizerd 

Bonte kraai 

Parelduiker 

AalscLolvers 

Grauwe Els 

Paddestoelen 

11/12/82 Geregeld lolweg, Emst 

5 /1/'83 30 à 40 ex. Klarenbeek 

20/12 Ooypolder 

22/12 IJssel bij Oene 

28/12 in bloei. 

Annemarie v. 
Daal en 

" 
" 
FB 
FB 

vNo 

21/ll Oranjerood trechtertje 
Omphalina postii. 

B~ Grote Wetering 
t.h.v. Vorchten 

EKG 

l/12 Heideknotszwam 
Clavaria argillacea 

Welna heide W anda Koopmans 
Wendy S. 

5/12 Stekeltrilzwam Op oude stobben, 
Otterlo 

EKG 

Atko rbn cte.n \.rJao.r 111 (.Me.r-5 

(EKG= E.Koopmans-Grommé, vNo= F.v.Noorden, 
ARS= A.Herweijer-Smit,GS= Gerhard Stegeman, 
vWH= W.v.Waveren Hogervorsts 

H.M.= Henk Menke, 
FB= Fr. Bosch. 

'De ''5nert-wànde\\ng'' 

'I! ' 
I Mwasmiddel 'tien 
I vogels hinger mee' 
I 

. SCHIERMONNlKOOO (cor
respondent)- Een afwasmidde
lenfabrikant · heeft vogelHef
hebbers op Schiermonnikoog, 
d1è dagelijks met olte besmeur-. 
de vdgels van de stranden halen 
en &choonmaken, een doos af
wasmi~del gestuurd. ZiJ had
den hem laten weten dat zijn 
afwasmiddel zo goed ontvet dat 
het 'tien wge~,' Janser . mee-
-llMt:' "·' 

Zondag, 9 januari 1983. Harde wind, af en toe regen. 
Dertien mensen trotseren het weer en genieten van het grote water, al 
wandelend langs de Veluwemeerstranden in de nieuwe polder bij Elburg. 
B adgasten, die er in overvloed. in 'e zomer aanwezig zijn, zitten thuis 
bij de kachel. Maar ook de vogels hebben dekking gezocht. Alleen een paar 
troepjes wilde eenden dobberen op de grauwe golven. Maar er is ook een 
enkele bergeend en een paar volslanke futen duiken naar voedsel. Een 
mantelmeeuw zit op een paaltje, en later zien we tw~e mannetjes grote 
zaagbek, die wegvluchten, terwijl hun vrouwtjes onze blikken negeren. 
We zoeken nu zelf beschutting in de bossen bij de dijk. Veel duindoorns 
zijn hier aangeplant, die al vol bloemknoppen zitten. Elzen hebben hie r 
en daar paarse katjes, nog stijf dicht, maar één els, een andere soort, 
de grauwe,staat in bloei. De merkwaardige kurkiepen, hier volop aanwe
zig, steken hun typische zigzagtwijgt.u in de lucht. De vele ronde bolle
tjes zullen in het vroege voorjaar veranderen in rode bolle katjes, en 
die weer in iepevruchtjes. Op de grasplekken en de stranden staat het 
vol met nog heel actief stuivende stuifzwammetjes en in de bossen prij
ken op de vele stobben en dode takken elfenbankjes en mooie groepen van 
het de winter trotserende fluweelpootje~ een aardig heldergeel padde
stoeltje met een donkerbruin fluwelen steeltje. 
De snert in Elburg smaakt na deze januariwandeling voortreffelijk. 
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\P>A D D tS 1 OE.LE.N V4A~ Nl M \N GE_ N 
in november en december 1982. 

5 november 

Ook hier geen echte cantharellen, maar wel veel valse dooier
zwammen. Tenslotte dient nog vermeld te worden de fraaie 
Groene schelpzwam CPanellus scrotinus), een op een oesterzwam 
lijkende soort, die de hele winter nog is te vinden, vooral 
op takken en stammen van de beuk. 

15 november 

Bij de Jagerstee, de Teervlekkenzwam (Ischnoderma benzoinum) 
een fraaie geel tot roestbruine houtzwam op een dennestronk. 
Behalve de donkere concentrische cirkels vertoont de hoed 
een aantal donkerbruine, bijna zwarte teerachtige vlekken. 

17 november 
Nog een groot aantal donsvoetjes en nestzwammetjes in het 
plantsoen aan de Wildforstlaan. 

6 december 
De fluweelpootjes komen 
metjes in het plantsoen 

weer tevoorschijn op afgezaagde stam

e.;; 
i I 13 december 

bij de Boskamp. 

In het gazon staan een massa kleine geelbruine paddestoeltjes 
met hoedjes van t tot li cm. doorsnee; het zijn Honinggele,~\ 
mosklokjes (Galerina pumila). ~ 

14 december 
De elfenbankjes en de witte bultzwammen in Tongeren hebben 
de vorst glansrijk doorstaan. Ook de rode zwavelkopjes staan 
er nog fris bij. Het is nu ook tijd voor de Denneslijmkop 
(Hygrophorus Hypothejus) om te verschijnen. 

A.Sieders. 

Dat heeft de Gelderse Milieu Federatie al tot de uitspraak 
gebracht dat de Hoenwaard beslist niet mag worden ingedijkt! 
Het bovenstaande is natuurlijk veel te beknopt om aan alle as
pecten recht te doen. Beslissingen zijn er nog nie-t. Het is 
duidelijk dat er op het punt van natuur en landschap grote 
belangen op het spel sta~o Waarmee het ?~sta~ van problemer 
op het stuk van veiligheld en boerenbedrlJf n1et ontkend 
willen zijn. 

Henk Menke. 



Bent U al donateur van de "Stichting tot Behoud van de 
Ve 1 uw se S p~'"e"9 e'l'1, e.o-. ':i!>..e.$okl "? 
Aan een stukje practisch natuurbehoud van onze streek 
kunt U al bijdragen voor f. 15.- per jaar (méér mag ook) 
of een gift van f. 200.- (voor het leven). U ontvangt 
dan het blad "De Wijerd". Opgave voor donateurschap bij 

Yvonne Roelants 
Sprengenkampweg 4, 
8171 RL Vaassen 
tel. 05788-1919 
gironummer van de Stichting: 35 76 129. 

PUBLIKATIES VAN DE BEKENSTICHTING ========================================================== 
no .1 Evaluatie van de restauratie van de Nieuwe Beek te 

Vaassen. Dec.l981. (Niet meer verkrijgbaar). 
no.2 Een karakteristiek van de Oost-Veluwse sprengen. 

2e herziene druk mei 1981. f. 2.50 
no.3 Een beheersplan voor de Nieuwe Beek te 

Vaassen, januari 1980. 
Niet meer verkrijgbaar, bij voldoende belang
stelling volgt herdruk. 

no.4 Een beheersplan voor de Geelmolensebeek te 
Vaassen. · 

no.5 Een beheersplan. voor de Molenbeek te 
Epe. · 

f. 4.50 

f. 4.50 
De prijzen zijn inclusief verzendkosten. Bestellingen 
kunnen plaatsvinden door overmaking van genoemde bedragen 
op giro 3576129 t.n.v. de stichting onder vermelding van 
nummer en gewenst aantal. 
Wetenschappelijke Mededeling no. 151 van de KNNV: "De 
sprengen en sprengenbeken van de Veluwe" door ons be
stuurslid ir A.J. IJzerman. 
Donateurs van de Bekenstichting kunnen dit boekje bestel
len bij: Bureau KNNV, Höogenboomlaan 24, 

1718 BJ Hoogwoud. 
voor f. 8.- onder vermelding: "donateur bekenstichting". 
Prijs niet-donateurs f. 9.60. 

C OPY VOOR Hf_T MAAl<T _ A'PRILNUMME.O. MOE-T 
OP lS" f'Et!>RUA'QI f>':l DE. 'RE.DA KSIE. BINNEN ZYN, 
\JAARN\:-t-1\NG-E.N OP 20 fEBRUAR\ U ITE.t<L'?K 

•· 

"' 




