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Rtl ZLN . VtRA'f El'-1 D lCHTe\j 
Concurrerende reisbureaux en volUverige verenigingabestuur
ders beginnen ons weldra weer te overstelpen met hun vacantie
programma's. De één is nog vroeger dan de ander. 
WU als KNNV-afdeling zijn nog pas toe aan het publiceren van 
een paar reisverhalen van het afgelopen seizoen, zoals onze 
eig~n leden die opschreven. Ze geven U een idee van de 
streek die ze bezochten. Ze beleefden al schrijvende, de 
hoogtepunten van hun vacantiedagen opnieuw. 
Zo heeft schrUven in Natuurklanken een tweeledige functie. 
Vacantie, het is een toverwoord! leder heeft er een andere 
voorstelling bij, die varieert van lekker luieren met een 
boek tot het bedrijven van hoogalpine bergsport. Als het 
maar iets totaal anders is dan het leven van elke dag. 
Voor mensen, die nie~ of niet meer aan het arbeidsproces 
deelnemen geldt dit evengoed. 
Misschien put U uit deze verhalen ideeën voor het komende 
jaar, misschien ook herkent U iets van eigen belevenissen. 
Misschien ook een stimulans om voor het volgende nummer UW 
vacantieverslag in te sturen? 
Veel ruimte in deze krant voor het verslag van de Ardennen
dagen, die door onze eigen afdeling werden georganiseerd in 
october. · 
Maar ook ruimte voor waarnemingen en programma. 
Aan de waarnemingen kunt U het al zien: "We zjjn bevoorrecht 
in deze streek te kunnen wonen". 
TUdens excursies en winterwandelingen bent U in de gelegen
heid Uw streek beter te leren kennen, tUdens de lezingen 
"reist" U mee naar de gebieden, waar de sprekers U heen 
voeren. 



LL.ZINGetl .. EN LXCURS/é.-

W>~©((iy~~M\M~ 
donderdag 
8 december 

MET TENT,KAART EN KOMPAS DOOR· DE TAIGA
WILDERNISSEN VAN MUDDUS IN LAPLAND. 
Zwerftochten met de heer Ernst M. Bunders aan de 

~ 
hand van fraaie en deels unieke dia's door een A · . ,._ van de best in zjjn oertoestand bewaard gebleven 

~ ~ ,~ taiga gebieden van Scandinavië. Een net boven 
~~r ~ de poolcirkel gelegen gebied van naaldoerwouden, 

, - hoogveenmoerassen en meren enz., waar de spreker 
in een zevental grotere en kleinere voettochten 

oorheen trok. Uiteraard met de nodige ontmoetin
gen met de plantaardige en dierlijke bewoners van 
dit taigagebied en de nodige avonturen! 
Eper Gemeentewoning, Stationsstraat Epe. 
De avond begint om 20.00 uur. 

zondag LANDGOEDERENWANDELING door HEERDE. 
11 december Heerde herbergt enkele leuke landgoederen,die 

het bezoeken beslist waard zjjn. Ditmaal zullen 
we de auto een keer thuis laten en per bus naar 
Heerde vertrekken. 
Vertrek Vaassen centrum 13.07 uur 
Vertrek Epe centrum 13.19 uur 
Aankomst Heerde 13.25 uur bjj de Wendhorst. 
Deelnemers die toch liever de auto nemen, dienen 

~~uiterlijk om 13.30 uur bjj de Wendhorst te zjjn, 
~ ~ · alwaar we vertrekken voor de wandeling,die ons 
JV~~ door Bonenburg en Vosbergen zal voeren. Aan het 

einde van de wandeling zullen we al dan niet 
~ met behulp van de bus weer bjj het beginpunt 

eindigen. 
Leiding van deze excursie: Els Koopmans. 

zondag WINTERWANDELING IN GORTEL. 
~9~~nuarit Start: bjj het kruispunt Vierhouterweg/Gortelseweg. 
~ ft De wandeling begint om 14.00 uur en is om 

J·1 ~ ongeveer 16.00 uur afgelopen. 
-- Leiding van deze excursie: Henk Manke. 
donderdag LEZING "TUSSEN DE HEUVELS LIGT DE RIVIER" 
12 januari (20 eeuwen geschiedenis van het IJsseldal) 

door de heer w. van Soest. 
~ f'=\e. ..."_" De Heer van Soest heeft door zjjn werk en door 

~ zjjn natuurhistorische hobby een enorme kennis 
~.z:s:~-van de planten en dieren in.het gebied "tussen 

- _ .J~ ..-r:''" heuvels· en rivier". Wjj zjjn erg bljj dat de Heer 
/:, r·~.v·~. van Soest deze avond wil verzorgen en wjj hopen dat 

1- ~ ' U in grote getale naar de Eper Gemeentewoning 
J." · ·· .· zult komen om Uw kennis over het IJssellandschap 

"'· ·c te kunnen vergroten • .. 
De avond begint om 20.00 uur. 
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WINTERWANDELING op "DE DELLEN" onder leiding van 
Henk van Woerden. · 
Omdat dit gebied bekend is om z~n gevariëerd 
naaldbomenbestand, belooft dit weer een b~zondere 
wandeling te worden. 
We vertrekken om 14.00 uur b~ de Elisabeth's hoeve. 
(Dit is een boerderlj bUna aan het eind van de 
Dellenweg). 
De wandeling duurt ongeveer 2 uur. 

donderdag 
9 februari 

EEN AVOND, TWEE ONDERWERPEN. 
De Heer Heyungs houdt een lezing over twee onder
werpen. vóór de pauze praat hij over: . 
DE OOIEVAAR IN NEDERLAND, terwijl we ná de pauze 
langs verschillende facetten van de STINZEFLORA 
gevoerd worden. 
Deze twee alleszins interessante onderwerpen ver
luchtigt de spreker met schitterende dia 1s,welke 
met behulp van twee projectoren worden vertoond. 
De avond wordt gehouden in de Eper Gemeentewoning 
en begint om 20.00 uur. 

ge.WESiE.LYl(t 
zaterdag GANZEN- en WATERWILDEXCURSIE in de QOYPOLDER 
4 februari 
1984 Voor deze excursie hebben we ons verzekerd van een aantal 

deskundige gidsen, die werken voor de "Stichting Behoud 
Ooy" • Het programma voor deze dag ziet er globaal als volgt uit: 
9.00 uur vertrek uit Epe (auto's).A.H.pdrl<u.rplotc::at.s 

i"Lf.oo uur Vertrek vanaf het kerkje te Persingen. We gaan met auto 1 a 
rtohting Bison/baai. Hier vinden we een prachtig uiterwaar
dengebied, met daarin een groot meer en er omheen bosscha
ges. Dit, gebied is erg r~k aan waterwild. Bovendien kunnen 
we hier uitstekend wandelen.Vervolgens gaan we per auto 
richting Oude Waal. Dit is een afgesneden rivierarm, die 
ook heel r~k aan waterwild is. Ook hier is een wandeling 
mogelijk. 

13.00 uur. Lunchpauze in "Oortjeshekken". In dit café kunnen we de 
meegenomen lunch opeten en koffie bestellen. 

14.00 uur.Weer per auto de Ooypoder in. Nu richting Duitsland. Hier 
vinden we.oude weidelandschappen met wilgen, slootjes en 

hopelijk erg veel ganzen. 
Voor deze excursie dient U warme, waterdichte kleding, 
laarzen, ~ker, lumchpakket en een goed humeur mee te nemen. 
Opgave vóór 20 januari a.s. bij Chris Drevljn. 
Kosten f. 1.- per persoon voor administratie etc. 

zondag WINTERWANDELING over de TONGERENSE HEI. 
... .. . 26 febz:uari Peter ~faff zal ons in dit mooie vennengebied 

· .•. _ _ ' rondle1.den. De wandeling begint om 14.00 uur 
~- ,, bij de Chevalierschool in Tongeren en duurt 
--=.Al- ' ,111,-:;;::,, 114 -:,.. • ongeveer twee uur. 
~ ",,.,._._,., ... ~~1-.k 

;; .. ~~~~~~ 

zaterdag GEWESTELIJKE KADERDAG in VAASSEN. 
31 maart Ook in 1984 wordt er door het Gewest weer een kaderdag 

georganiseerd. Deze zal worden gehouden in de Kei~enbrink-
mavo, Prins Hendrikweg 31 te Vaassen. _ ,_____ ~/, ~-~cc~,._,.. v• 

~c.._ "·'' ~~ -. "....:...- -Het onderwerp van de kaderdag is: .r .,--3 ·-""--::::!_i> ' 0 ~ 
' .. ::;- ..:----

BEKEN EN DE BEOORDELING VAN HUN BIOLOGISCHE KWALITEIT. 
/ // 



S. vervolg·. K'o.d C2..rd.a..9: 
Het programma zie~ er globaal als volgt uit: 

9.30, uur Begroeting en opening door Dik Koopmans. 
9.40 uur Inleiding door de heer H.Menke over de natuurhistorische 

waarden van beken. 
10.30 uur Pauze met koffie. 
11.00 uur Inleiding door de heer W .oosterloo over het meten van de 

waterkwaliteit aan de hand van de dieren die er in voor
komen. 

12.15 uur Lunchpauze. Er is voor eigen rekening soep verkrijgbaar. 
13.00 uur Men gaat in kleine groepjes naar de beek om te monsteren. 

Hierna zullen deze monsters met loupe en microscoop beke
ken worden. Na de inleidingen van 's ochtends zal men 
in staat zljn de kwaliteit van de beek aan de hand van de 
monsters zelf te beoordelen. De resultaten van elke groep 
zullen opgehangen worden. 

15.00 uur Bespreking van de resultaten door de heer W.Oosterloo. 
15.45 uur Afsluiting van de kaderdag. 
Deelnemers dienen een lunchpakket, schrljfgerei, evt. loupe, laarzen 
en waterdichte kleding mee te nemen. Aan deze dag zijn verder geen 
kosten verbonden, alleen de reiskosten komen voor rekening van de 
deelnemers zelf. Opgave voor 15 maart a.s. blj Chris Drevijn. 

weekend 
4,5 en 6 
mei 

GEWESTELIJK. WEEKEND in ORVELTE 
Dit jaar voor het eerst wordt er door het Gewest ook een 
weekend georganiseerd en wel Op 4,5, en 6 mei a.s. in het 
Veldstudiecentrum 110rvelte 11 in Drenthe. De kosten voor dit 

weekend bedragen f. 67.50 + f. 2.50 inschrljfgeld P•P• en wel op ba
sis van volledig pension. 
De inschrijving voor Orvelte staat open van 1 februari tot 1 maart 
a.s. en wel door overmaking van f. 25.- p.p. op bankrekening 
90.99.22.039 bij de Bondsspaarbank' in Ermelo t.n.v. KNNV Gewest 
I Jsselstree.k. 7 / , . : l') ~-1 

I;· / . . . . I 
( . 

Belangstellenden voor onze lezingen, die geen ~ 

I vervoer hebben, kunnen contact opnemen met de 
secretaris, de heer Chr. Drevijn, tel. 12673, 

l 
die e.e.a. dan zal trachten te regelen. 

Meerijders in auto's bij excursies: vergoeding 
f. 0.10 per kilometer. 

Door een ongelukkig misverstand is er iets fout gegaan 
met de organisatie van de excursie van zondag 13 november. 
Onze excuses hiervoor. 

Het Bestuur. 

VRIJWILLIG LANDSCRAPSONDERHOUD 

We gaan weer verder met het landschapsonderhoud. Doet U ook mee? 
Op het programma voor het nieuwe jaar staan: .~ 

Het m tuurterreintje hoek Elspeterweg, Kortenbro~kweg: 15 jan, .- . 
' -

0 Hetzelfde terrein: 11 febr. 

Landje van Jonker b~ de Boerweg, Wissel: 10 maart 

Zoals alt~d wordt er voor gereedschap, koffie en soep gezorgd. Introdu
cées z~n natuurl~k alt~d van harte welkom. 

Alle inlichtingen over deze activiteit z~n te krijgen bQ ondergetekenden. 

Eveline Drevijn, tel. 05780- 12673 en Yvonne Roelant~. tel.05788- 1919 
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Ook dit jaar hadden we via de Zweedse boerenbond met z'n 
vieren (echtgenote, dochter met vriendin en ondergetekende) 
een huisje gehuurd ergens in Jimtland, in een dun bevolkt, 
nie~ toeristisch gebied van midden-Zweden, aan de weg van 
Stromsund naar de Noorse grens. Het huis had aan de ene 
kant uitzicht op een meer, waar een roeiboot ons ter be
schikking stond, aan de andere kant begonnen de beboste 
steile heuvels van het achterland. Sparren achter het huis 
vertoonden prachtig dieprode bloeikegels. Op enkele kilome
ters afstand was een dorpje met een klein zelfbedienings
winkeltje, maar het dichtstbijzijnde benzinestation was op 30 
km afstand te vinden (3 "mjjl" heet dat daar). 
Voor het eerst bij het meer gekomen, werden we al dadeljjk 
verwelkomd door geroep en gejodel van twee wulpen. Op het 
water voor ons dreven drie brilduikers. Dat leek een goed 
begin. 
Wjj waren er in juni. In de omgeving van het huis, op het 
grasveld en langs het pad dat van de weg naar het op een hel
ling gelegen huis leidde, bloeiden o.a.: "Gewone" sleutel
bloem (Primula veris), Vrouwenmantel (die groeit in Scandinavië 
als onkruid), het fraai gele Tweebloemig viooltje (Viola 
biflora), Knikkend nagelkruid, Zevenster, Bosmuur (Stellaria 
memorum, in ons land in Zuid-Limburg voorkomend), Thlaspi 
alpestre ("alpenboerekers), Eenbes enKoraalwortel-om maar 
enkele van de interessantste te noemen. Overal in de omge-
ving bloeiden nog bosanemonen in menigte , ook onder sparren. 

br.,\a\uiker..s Wat de vogelwereld betreft, hebik de wulpen 
al genoemd. Zij hadden hun broedplaats op een 
vochtig landje bjj een bocht van het meer. 
Kwam je daar in de buurt, dat hoorde je hun 
roep telkens herhaald door een echo van de 

~ kant van de bosrand op ~e heuvels. Heel 
vreemd vonden we de koekoek, die regelmatig 
in het volle gezicht op een van de telefoon
draden langs de weg zat. Soms zaten er zelfs 
twee naast elkaar - een gek gezicht voor 
wie het gedrag van Nederlandse koekoeken 
gewend is. 

Van de landvogels noem ik -behalve de onvermjjdeljjke bonte 
kraaien, de kramsvogels en de kepen -verder nog de houtsnip
fen, die we in het achterland veel zagen en waarvan er dén 

s avonds op zjjn rondvluchten langs kwam boven de toppen der 
sparren achter ons huis. Ook zagen we nog een moerassneeuwhoen. 
Aan watervogels was er heel wat waar te nemen op het meer, o.a. 
brilduikers, grote zaagbekken, middelste zaagbekken, parel
duikers en roodkeelduikers. 



r~odkee.\duiker 

-----

Op een klein meertje in het achter
land ook smienten. 
Zoals bekend broeden brilduikers en 
grote zaagbekken b~ voorkeur in holten 
in bomen of in nestkasten. Op een 
vooruitspringend deel van de meer
oever zaten er inderdaad een paar nest-
kasten in bomen aan de waterkant. 
De middelste zaagbek komt niet alleen 

iiil~n het bosrijke binnenland voor, maar 
,'aan open zandige kusten. Op de trek 

en als wintergast geeft hij zelfs de voorkeur aan kustwateren, 
in tegenstelling tot de grote zaagbek, die we in ons land b~v. 
aan de Knardijk en in de Oostvaardersplassen kunnen aantreffen. 
Eenzelfde onderscheid geldt ook tussen de roodkeelduiker en 
de parelduiker. Op afstand tegen de lichte achtergrond van 
het water gezien, waren deze twee aan hun kleuren wel eens 
niet zo goed te onderscheiden, maar en profil gezien heeft de 
roodkeelduiker een wat slankere en vooral een wat opgetipte, 
iets omhoog w~zende snavel. 
Het hoger gelegen onbewoonde achterland was bebost met vooral 
sparrenwoud, maar daarin waren ook verspreide meer open 
ruimten met andere vegetatie - ook loofhout - en kleinere 
en grotere meren. Daar troffen we elanden aan. Eens ontmoet
ten we een elandkoe met een kalf zo groot als een grote hond. 
De moeder keek ons een poos aan, draaide zich tenslotte om 
en stapte weg, de dekking in, het kalf achter haar aan hobbe
lend. 
En dan de bevers. Nee, de erg schuwe en waakzame dieren zelf 
kregen we dit jaar niet te zien (vorig jaar hadden we elders 
in Zweden toevallig wel dat geluk) - daarvoor hadden we eens 
een paar nachten buiten moeten bl~ven·-in hun afgelegen moeras
sige wildernis en daar waren we niet op voorbereid. Alleen 
een plons hebben we wel eens gehoord. 
Maar de sporen van hun houth~kkerswerk en van hun maalt~den 
en de resultaten van hun bouwactiviteiten zagen we op ver
scheidene plaatsen. "Houthakkers" is natuurl~k niet het juiste 
w.eord, want hakken is niet wat ze doen. Knagen kun je het ook 
haast niet meer noemen (althans het grotere werk) het is meer 
bei telen·, hun snjjtanden zijn als gutsen. Dat kon je zien aan 
de uiteinden van de stukken boomstam of stukken tak die we 
vonden op plaatsen waar ze actief waren geweest: die scheef 
afgebeten uiteinden vertonen duideljjk de afdrukken van hun 
snijtanden. 
Die kun je ook zien aan de grote spaanders 
die we op plaatsen wàar bomen geveld wa
ren vonden liggen aan de voet van de res
terende boomstompen. De snjjtanden blijken 
omstreeks 7 mm breed te z~n en ze zjjn 3 
à 4 cm lang. Het laatste kun je zien aan 
de afmetingen van de langwerpige, iets 
gebogen spaanders, die ze rondom uit de 
boomstam beitelen b~ het vellen. 
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Dat gebeurt bl~kbaar zo, dat ze daarb~ hun kop opz~ houden 
en hun sn~tanden dus horizontaal staan. B~ dikkere bomen 
(20 cm is geen uitzondering) wordt de stam van alle kanten 
rondom "ondertanden" genomen, zodat een zandloperachtig 
profiel ontstaat, totdat de boom tenslotte omvalt. B~ 
dunne boompjes en takken wordt volstaan met eenz~dig aan
sn~den. Tenz~ de boom in z~n geheel ter plaatse voor een 
dam gebruikt kan worden, worden stam en takken in grote mo
ten verdeeld voor verdere behandeling. Het viel op, dat het 
vellen van bomen en boompjes op sommige plaatsen ook op 
flinke afstand van de waterkant had plaats gevonden. 
Er was daar dan een door de bevers gegraven kanaaltje dat 
naar het water leidde en dat kennel~k diende voor gemakke
l~k vervoer daarheen van het stukgoed. Ook als dat alleen 
maar voor consumptie van de bast diende, dan gebruikten ze 
die bl~kbaar veiligheidshalve meestal liever op hun gemak 
aan de waterkant, waar we de afgeschilde stukken vonden 
liggen als restanten van de maalt~d. 
Het was opvallend dat die stukken niet slordig waren afgeklo
ven, met restjes bast hier en daar, maar zorgvuldig rondom 
helemaal glad waren afgeschild. Dit was ook het geval b~ 
dunne takjes (van b~v. 1 cm dikte). Wat de boomsoorten be
treft gaat het vooral om elzen, wilgen, peppels en berken 
(volgens William Long, die in z~n klassieke boeken over 
het dierenleven in het noordoosten van Amerika ook veel 
over bevers vertelt, hebben ze peppels het liefst). Maar ze 
eten behalve boombast ook bladeren, jonge tw~gen en water
planten. 
Dammen en burchten vonden we op verscheidene plaatsen. Ergens 
waren er twee dammen op enige afstand achter elkaar in de 
stroom gebouwd, met een burcht een eindje stroomopwaarts 
op de oever. Daar liep een duidel~k sleepspoor van de water
kant naar de burcht. Het mooiste dat we zagen was een perfecte 
stuwdam, iets gebogen, over de volle breedtevan een stuwv~ver, 
waarin het water ongeveer een meter hoger stond dan aan de 
andere kant en die dan ook veel breder was dan de oorspronke
lijke stroom: stroken van de oorspronkel~ke oevers waren nu 
verdronken land, waar wilgestruiken half boven •t water 
uitstaken. De dam van takkenvlechtwerk was goed doorpleisterd 
met modder en over de hele lengte nauwkeurig even hoog. 

De fraaie burcht lag aan de overkant van waar 
w~ stonden. Aan onze kant was opzij een door
laat voor.het stromende water, zodat het 
niet over de dam heen kon lopen en hem door 
erosie aantasten. Door zo'n doorlaat ~der 
of nauwer te maken kunnen bevers de water
stand in hun v~ver reguleren. Het doel van 
de stuwv~ver is: voldoende waterhoogte te 
kr~gen om een veilige onderwater-toegang 
tot hun woning mogel~k te maken én om te 
voorkomen dat 's winters het water tot de 
bodem zou bevriezen en daarmee hun onder 

r> e.v'er water aangelegde winter-voedselvoorraad van 
takken en stammetjes zou vastvriezen. 

De bouw- of herstelwerkzaamheden aan dam en burcht vinden 
vooral in de herfst plaats. In de zomer z~n de dieren dus 
minder plaatsgebonden en kun je er in het algemeen ook niet 
zonder meer op rekenen ze daar aan het werk te zien. 



~· 
Maar nu genoeg over bevers. We zagen nog wel meer interes
sants. Zo zat er op een goeie dag ineens een sneeuwhaas aan 
de rand van het grasveld bij ons huis rustig zijn maaltijd te 
doen. Van boven en opzij was zijn vacht veel meer donkergrijs
bruin dan van de gewone haas en de poten, vooral de grote 
achterpoten, waren zuiver wit. De nederlandse naam "sneeuw
haas" suggereert ten onrechte enigszins dat dit dier in uit
gesproken koude klimaten thuishoort, terwijl het practisch in 
bijna heel Noorwegen en Zweden voorkomt. In het noors en zweeds 
evenals in het angels heet hij gewoon 11berghaas". Ook de pool
vos heeft een misleidende nederlandse naam. Hij leeft echt 
niet alleen in de arctische.gebieden, maar ook in het gehele 
Scandinavische .. ber~land en hij heet daar dan ook "bergvos" (in 
het zweeds: fjallrav; sommige lezers herkennen dit woord 
wellicht als merknaam van een bekende Zweedse firma in trekkers
en bergsport uitrusting). Ook dit dier kregen we eeh keer te 
zien. Hij is in zijn zomervacht veel donkerder dan de "gewone" 
vos, op het zwartbruine af. 

Tenslotte kan nog verteld worden, dat we ergens op een bosweg 
brede sporen zagen waarvan we min of meer uit de grap, zonder 
het zelf te geloven, tegen elkaar zeiden dat •t wel sporen 
van een beer konden.zijn. Maar het wàs wel zo. Dat hoorden we 
van de eigenaar van ons huis, die in de bosbouw werkt en 't 
dus kan weten. 
Toen we vertrokken waren we het erover eens, dat het de 
moeite waard zou zijn hier nog eens wat langer te verblijven. 

P. Groen. 
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Wie eenmaal de Pé+igord Noir in Frankrijk heèft leren kennen, 
zal er niet gauw genoeg van krijgen. De toevoeging "Noir" 
voor het Oostelijk/Zuidoostelijk deel van de Périgord houdt 
verband met de donkergroene tinten van de vele bossen. Maar 
behalve bossen en bosjes heb je er heel andere stukken, zo
als grijzige rotspartijen, kleurige graslanden, bruine en 
goudgele akkers. Hier en daar slechts een paar boerderijen, 
een kasteel, een dorpje of kleine stad. 
Het landschap golft op en neer in snelle afwisseling en dat 
is misschien wel de grootste aantrekkelijkheid ervan. Het ene 
moment klauter je nog langs een rotsachtige steilte naar bo
ven om even later al weer af te zakken naar een weelderig dal
letje. Vlakke gedeelten zijn meestal zo bochtig, dat telkens 
nieuwe uitzichten de aandacht vragen. Een poosje liep je 
lekker in de zon, vervolgens sloten de bomen zich boven je 
hoofd aaneen en opeens loop je lekker in de schaduw. Je kunt 
volop kiezen, waar je ook bent. 
De Périgord Noir hield zich dit jaar in de maand juni aan wat 
mocht worden verwacht: het was uitstekend wandelweer. Later in 
het seizoen kan het er erg warm worden en als de wind uit 
Westelijke richtingen waait, kunnen er hevige, langdurige bui
en optreden met onweer en plotse windhoosjes "tourbillóns de 
vent". 



lo. 
Juni dus, de hooilanden op hun mooist, de. tarwe- en gerstak
kers nog niet gemaaid. Eén van die heerl~ke vacantiedagen 
zochten we een eenvoudige rondwandeling uit van ongeveer twee 
uur, beginnend en eindigend in een lieu-dit, genaamd Line. 
Op die manier konden we in een w~de boog om het uit de XIVe tot 
XVIe eeuw stàmmende kasteel Le Claud heen lopen. Zwaar geboom
te - inderdaad, donker getint!- tooit de omringende, ontoegan
kel~ke heuvels, geliefd domein van Buizerden en Kerkuilen. 
De constructie van net kasteeldak is kenmerkend voor de streek. 
Een gebinte van taaie jeneverbesstammen, gedekt met lauzes. 
Lauzes z~n plat afgeslagen stenen, die los op elkaar gestapeld 
worden tot een steil puntdak. ZÓ gestapeld en afgeslagen, dat 
de regen aan de buitenkant naar beneden siepelt, meestal tot 
in een goot met afvoer naar de regenput. 
Een goede ventilatie voor b~v. hooi is gewaarborgd en wind
hoosjes hebben er geen vat op, "ils soufflent à travers". 
D.w.z. wèl inclusief eventueel meegezogen regendruppels en 
hagelstenen! 
De weg die we insloegen voerde ons meteen vr~ 
steil naar beneden in een slinger, die nauwe
l~ks onderdeed voor een echte haarspeld. Hier 
wachtte ons de eerste verrassing: een Hop met 
prachtig, wjjd uitwaaierende kuif, die ons even 
licht aarzelend bekeek, vóórdat hjj in zwart
wit golvende vlucht verdween. 
In de bermen viel ons de Blauwe Leeuwebek op, 
een flinke hoeveelheid Hokjespeul, Stinkend ~ 
Nieskruid en een groot, nog niet bloeiend 
exemplaar van de Breedbladige Wespenorchis. ~op 

We eindigden in een dalletje, dat in het laagste gedeelte 
als een smal, kronkelend rivièrtje vol grassen en bloemen 
voortstroomde tu§sen de heuvels. De weg kronkelde aan één 
zjjde met het feeerieke hooiland mee, terwjjl aan de andere 
zjjde bosjes, akkers en bescheiden wjjngaarden elkaar aflosten. 
In de diepte van een bosje schemerde iets blauws. Het bleek 
het Perzikbladig Klokje te zjjn, wat stjjfjes opgericht, maar 
met grote, elegante, hemelsblauwe bloemen. Het bosje was 
overwegend samengesteld uit Haagbeuken, Zomereiken, Hazelnoten 
en Jeneverbessen. Zo zien eigenljjk alle bossen die we hier 
tegen komen eruit, soms aangevuld met Spaanse Aak, andere 
eikensoorten, een enkele gewone Beuk en hoogopgaand hakhout 
van Tamme Kastanjes. Op de open stukken en bjj de boerderjjen 
pronken enorme exemplaren van deze Tamme Kastanjes en ook 
wel van Wilde Kastanjes en Linden. Tamme Kastanjes en Linden 
waren nu in bloei, Haagbeuk, Beuk en Spaanse Aak zaten vol 
vruchten. We vonden nog veel meer in het bosje van de klokjes. 
Om iets te noemen: grotendeels uitgebloeid Heelkruid, Wel

riekende Nacht orchis, Rood Bosvogeltje, 
Boszegge, Eénbloemig Parelgras, Bosboterbloem. 
In zware schaduw de Zwarte Lathyrus. Er 
stond ook een bordje. We lazen: "reserve de 
repeuplement". Het betekent, dat er niet 
mag worden gejaagd, opdat de fauna zich kan 
herstellen. De sterke achteruitgang van de 
Rode Patrjjs - in deze streek de gewone soort
is één van de hoofdredenen voor het plaatsen 
van zulke bordjes. Elders lazen we eens: 
"tirer aux perdraux defendu". We waren dus 
maar wat bljj met dat bordje, én ••• we hadden 
op een andere wandeling al een moederpatrjjs 
met jongen zien wegrennen. 
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Op de bermen raakten we natuurlljk niet uitgekeken. Sommige 
planten li~pen min of meer in het hooiland over, ander~ be
p~rkten zich hoofdzakelljk tot de randen, zoals Pyreneeenvogel
melk, Bokkenorchis, Gevlekte Aronskelk met groene bessen, 
Paarse Morgenster en Melittis melisophyllum (geen Nederlandse 
naam, grote, roze dovenetelachtige bloem). Hondskruid of 
Pyramide-orchis daarentegen, Muskuskaasjeskruid, Knolspiraea 
Duifkruid, Veldsalie en al'dan niet stralende Knoopkruiden 
doken overal op. De Knoopkruiden en het Duifkruid geen mo
ment zonder vlinders, vooral Dambordjes en de Veldsalie 
voortdurend onderzocht door snorrende Kolibrivlindertjes. 

Langzamerhand begon de weg weer wat te stljgen totdat hlj 
bpeens haaks rechtsaf sloeg. Hlj nodigde ons uit tot een 
vermoeiend stukje omhoog langs een steile helling. De be
groeiing werd schaarser, het Nieskruid kwam terug, op 
beschaduwde plekken verscheen het roomgeelgroenige, klein
bloemige Vingerhoedskruid (Digitalis lutea). en er bloeide 
Wilgenalanth en Knollathyrus. Steeds warmer, rotsachtiger 
en ruiger werd het. We vonden Mannetjesorchis en een tweede, 
zilvergrljs behaarde, alanthensoort , die we geen eigen naam 
durven geven. Niets duurt lang in dit land en de klimpartlj 
was dan ook weer spoedig voorblj • Sc."'u\.vQr'e" 
Links van ons keken we neer op een 
schitterende .Walnotenbongerd, de 
ondergrond zorgvuldig geploegd met 
het oog op een goede opbrengst. ____ ,, 

Hlj was de voorbode van een zacht glooiend terrein met voor
namelljk bouwland. We hadden ons voorgenomen speciaal op de 
onkruiden in tarwe en gerst te letten, zodat we hier met ons 
speurwerk konden beginnen. Plotseling hoorden we korte blaf
geluidjes en andere vreemde scherpe t·oontjes. Floep, een 
jagend Steenuiltje keert terug op zljn uitkljkpost, floep, hlj 
vliegt er weer af en even later er weer op. Een vreselljk druk 
gedoe om een maaltje insecten te bemachtigen. 
Intussen waren we al bljna blj het dorpje Eyvigues, dat we 
binnenkwamen tussen twee muren door, mooi begroeid met Muur
leeuwebek, Stinkende Gouwe, Steenbreek- en Schubvaren. De 
muren dienden elk als omheining voor een bouwwerk, een oud 
kerkje en een haveloze boerenhofstede. Het kerkje hoort hier 
echt thuis. Het is op dezelfde wljze gebouwd als talloze an
dere kerkjes in de omgeving. Boven de toegangsdeuren heeft het 
een hoge voorgevel in romaanse stljl met uitsparingen in de 
steen voor - in dit geval twee - grote luiklokken. De boeren
hofstede moet betere tljden hebben gekend, gelet op de grote 
toegangspoort naar de binnenhof, versierd met een tweetal 
primitief gebeeldhouwde, onherkenbare beesten. Trouwens, het 
hele dorp moet vroeger van meer belang zljn geweest. Nu dom
melt het wat weg terzljde van de doorgaande routes. 
Na een paar honderd meter verlieten we het dorp en bereikten 
een kleine, golvende hoogvlakte. Daar J'uH~r&,r .... 
konden we verder speuren naar akker- ~ 
onkruiden. Het was niet tevergeefs. ·,"'_ke.\: -
De oogst van deze éne wandeling wil- ,roe"' 
len we U niet onthouden. We voegen de 
latljnse namen toe, omdat het "arvensis" 
of "arvense" vele malen in het oog 
springt. We vonden: blauwe en (veel min
der) rode Guichelheil, Anagallis arvensis; 
Groot Spiegelklokje, Legousia speculum 
veneris; Akkerwinde, Convolvulus arvensis; 
Gewone en Kleine Klaproos, Papaver rhoeas 



resp. dubium; Akkerboterbloem (meestal uitge
bloeid),Ranunculus arvensis; Juffertje- in
•t Groen, Nigella damascena, Akkerviooltje, 
Viola arvensis; Raai, Ga~ 

\ l. . 

leopsis lodanum; Hazepootje, Trifolium arvense; Akkererepr~s, 
Veronica agrestis; Middelst Vergeetmijnietje, Myosotis arvensis; 
Caucalis (in Nederland adventief), Caucalis platycarpos; 
Blauw Walstro, Sherardia arvensis; Geoorde Veldsla, Valerianel
la rimosa en Kleine Leeuwebek, Linaria minor. 
Het l~kt fraaier dan het is. Van de laatstgenoemde drie soor
ten ontdekten we b~v. maar enkele plantjes. Het z~n natuur
lijk wel peuters, die je gemakkel~k over het hoofd ziet. Enfin, 
we waren redelijk tevreden met het resultaat. Heel tevreden wa
ren we over de aantallen en verscheidenheid van de orchi
deeën. Veel hebben we er al opgesomd, maar nog niet alle. 
Op allerlei plaatsen troffen we Bijen- en Hommelorchis aan, 
de eerste met lila slippen en roodbruin kommetje, de tweede 
met witte slippen en bruingroen kommetje. Volgens Landwehr 
zou je eigenlijk inplaats van Hommelorchis Horzelorchis moe
ten zeggen (er bestaat ook een Weidehommelorchis}), in het 
Frans Ophrys frelon. Maar in ons Franse boekje staat Ophrys 
Bourdon of wel Hommelorchis voor de Ophrys fuciflora. 
Aan U de keuze. 
Toen we tijdens het laatste stuk van onze wandeling de toe
gangslaan naar het kasteel passeerden en er een blik in 
wierpen, kregen we als toegift nog een zee van bloeiende, 
bijna witte Bosorchissen onder ogen. We liepen daar door 
ongebruikt, dor terrein. 
Een Roodborsttapuit verliet bij onze nadering zijn telefoon
draad en vluchtte in het struikgewas. Zo nu en dan vrolijkte 
een Egelantier de stenige bödem op. 
Bij het muurtje van een verlaten ~ngaardje bloeide een fel
blauwe Kuifhyacinth. 
We voelden ons verzadigd. In twee uur uit en thuis hadden 
we ongelooflijk veel gezien en beleefd. Maar in de 
Périgorà Noir kan bijna alles. , 

S.E. Remmelts-Geerlings. 



Een van de hoogtepunten van onze vakanti is wel het bezoek geweest 
aan het eiland Skomer, gelegen aan de Z.W.kust van \{ales. De naam 
dateert nog uit de t~d van de invasie van de Noormannen in de 11e 
eeuw, evenals die van de nab~ gelegen eilanden Skokholm, rUddleholm 
en Grassholm. 
Skomer is een kaal, groen eiland, zonder bomen en vr~wel zonder 
struiken. Het ligt ongeveer 60 m. boven de zeespiegel en bestaat uit 
grijze, vulcanische basal tsteeh. 

Onze vakantie hadden we in juni gepland omdat het onze érvaring is, 
dat je dan nog niet in het hoogseizoen VlÜ t en je de meeste kans hebt 
orn als natuurliefhebber aan je trekken te komen. Het was onze bedoe
linG' om te pro beren b~zondere zeevo gels in de k~ker te krijgen en 
als het even zou lukken, ook te filmen. Hierin z~n we dan ook gedeel
telijk geslnaffd, maar, zoals we ul zovuak hebben meegemaakt: alles 
uat je ziet, krijg je noff niet zom(tar op de film. 

I-iet de curavan kampeerden we bij een boer op het uiterste punt van het 
vasteland b~ Martins Haven, in de buurt van Marloes, met uitzicht 
over de baai en de eilanden. Het was een b~zonder primitief kampeer
terrein, verstoken van alle comfort, maar erg rustig. Voor ons is 
zoiets alt~d een ideaal oord. 

\Ie hadden geluk om vanuit de caravan een paar alpenkraaien te kun
nen ·observeren. Deze vogel hoopt iedere vogelvriend nog eens te 
zien. Ze zijn namelijk erg zeldzaam. Een niet-kenner zal ze voor kraai
en versl~ten, maar met hun rode snavel en poten z~n ze toch wel dui
delijk anders. Het was echter te donker om ze te kunnen filmen. Op 
Skomer leven er drie of vier paren van deze merkwaardige vogels. 

's Avonds zagen we na zonsondergang enorme vluchten Noordse p~lstorm
vogels over het water scheren. Op het eiland Skomer komt de grootste 
kolonie van deze vogels voor, \Taarvan het aantal uordt geschat op 
100.000 paar. Jamner dat de bezoekers ze practisch nooit te zien 
kr~gen. OverdaG' zitten ze te broeden in hun holen en na donker gaan 
ze op zee fourageren. Met elkaar brenffen de VOffels een oorverdovend 
gekr~s voort als ze 's nachts weer naar hun nesten terugvliegen om 
de jongen te voeren. Eind februari arriveren de eerste VOffels van
uit Zuid-Amerika. Duar hebben ze hun winterverbl~f op zo'n 6000 m~l 
afstand in Noord-Argentinië, Uruguai en Brazilië. Na zes jaar z~n 
ze broedr~p. Sommige vogels kunnen wel 30 jaar oud worden. 

In verband met de weersomstandigheden moesten we ons bezoek aan het 
eiland even uitstellen. Na enkele dagen was het weer ideaal om op 
vogel-excursie te gaan: helder, zonnig weer met overdr~vende wolken
velden. 

Het eiland Skomer wordt beheerd door de Wales Naturalists' Trust. 
Het is onbewoond. Alleen 's zomers bivakkeren er enkele natuurwach
ten. Dagelijks worden er op dit eiland, dat ongeveer zo groot is 
als ons eiland Hottwn, hooffUit 30 à 40 personen toegelaten. Je kunt 
met een bootje nuar het eiland varen, maar dan wel op eigen r~sico! 
Dus als je van de klippen valt, een misstap begaat of over boord 
valt, zijn de gevolffen voor eigen rekening ••• In de baai van het 
eiland \mrd je meteen nl geconfronteerd met een gedeelte van de 
bmmners, die run tiG" op het water dobberen of om de boot vliegen. 
Hier zijn het voornamelijk meeuwen, alken, zeekoeten en enkele 
papegaaiduikers. Het wus ons vooral om deze laatste vogels begonnen. 



Zodra we van boord gingen werden we verwelkomd door een natuurwacht, 
die ons uitgebreid uit de doeken deed, wat we wel en niet mochten 
doen, zoals strikt op de wandelpaden blijven enz. We kregen een natuur
gids·aangeboden met een beschrijving van alle vogels en beesten, die 
we misschien te zien zouden krijgen. Doordat het vacantieseizoen nog 
niet was begonnen, waren we maar met een klein groepje van twaalf 
natuurvrienden, die op eigen gelegenheid het eiland gingen verkennen, 
zodat je na korte tijd al het idee kreeg, dat je het enig menselijk 
wezen was op dit vogeleiland. We hadden zes uur de gelegenheid om 
op onderzoek te gaan. Voldoende tijd dus om op je gemak te genieten 
van de flora en de fauna. 

We waren nog niet lang op stap of we hadden al op korte afstand een 
ontmoeting met een papegaaiduiker, die met een aantal visjes in zijn 
bek juist geland was om zijn jong in het hol te kunnen voeren. 

Een papegaaiduiker is ongeveer zo groot als een 
kam1tje. Het is een bijzonder opvallend zwart/wit 

~ ~~ gevederd grappig beest, dat wat clownesk aandoet 
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met zijn opvallend gekleurde snavel, 's zomers 
blauw, geel en rood en 's winters voornamelijk 
geel en hoornkleurig. Op Skomer broeden er nog 
ongeveer 6500 paren, maar zo'n dertig jaar ge
leden uas het aantal nog ± 50.000 paar! Net als 
·in andere gebieden waar deze vogels nog voorko-
men, loopt het aantal sterk terug. 
Om te kunnen nestelen graven ze een tunnel in de 
bodem of ze gebruiken verlaten konijneholen of de 
holen van de Noordse pijlstormvogels. Het broed
sel bestaat uit één ei. Nadat het vrouwtje± zes 
weken heeft gebroed, wordt het jong nog zo'n zes 
weken gevoerd en dan moet hij zichzelf maar red
den. Na enkele hongerdagen kruipt het beest naar 
buiten en fladdert 's nachts naar zee, waar hij 
dan maar aan de kost moet zien te komen. Blijk- · 
baar lukt dat wel ••• 

Om de prooi te vangen zwemmen ze onder water, waarbij ze de vleugels 
als peddels gebruiken. Hoe het mogelijk is om een groter aantal vis
jes tegelijk in de snavel vast te kunnen houden is nog steeds een raad
sel. De snavel dient niet alleen als vanginstrument, maar wordt ook 
als graafwerktuig gebruikt om een hol te kunnen hakken in de met gras 
begroeide bodem. De nesten kunnen uel één tot anderhalve meter diep 
zijn en vormen een goede bescherming tegen roofvogels, waarvan vooral 
de meeuwen en de grote jagers graag een ei of een jong vogeltje ver
schalken. 

Op de rotsklippen zagen we grote groepen zeekoeten en alken nek aan 
nek op de richels zitten. Het is onvoorstelbaar dat ze tussen al die 
soortgenoten hun eigen jong weer terug kunnen vinden. 

Op onze verdere tocht over het eiland zagen we op de rotsen zo'n 50 
meter beneden ons een groepje grijze zeehonden. Op Skomer (na Ramsey) 
komt de op één na grootste kolonie voor van Z.W.Engeland met als 
grootste aantal in september/oktober, als de jongen geboren zijn, on
geveer 150 beesten. De mannetjes variëren in lengte van 2 tot 3t m. 
De volwassen vrouwtjes kunrlen ruim twee meter worden. Het gewicht 
varieert van 125-290 kg. 
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De grijze zeehond blijft langer in het water dan de gewone zeehond. Hij 
kan het ongeveer 22 minuten volhouden en kan tot een diepte van 145 m. 
duiken. Het is een erg schuw beest, dat bij eb en zonsondergang rust 
op de rotsklippen. De baby-zeehonden hebben een witte pels en wegen 
bijna 13 kg. bij de geboorte. De moedermelk is bijzonder voedzaam (12x 
zoveel als de melk van onze koeien). Dit is ook wel nodig, wat om
dat de baby maar drie ueken door de moeder wordt gezoogd, moet hij 
snel groter groeien. Na deze periode weegt hij dan ook ongeveer al 
35-40 kg. Al gauw daarna zal hij het ruime sop kiezen om zelf aan de 
kost te komen. Gedurende het eerste levensjaar nemen de zeehonden 
weinig aan lichaamsgewicht toe, maar groeien wel in de lengte. 
Doordat ze nog steeds een lichtgekleurde pels hebben, die eerst later 
donkerder zal worden, worden ze nog wel eens verward met pasgeboren 
grijze zeehonden. De jonge pups zijn nog al ondernemend van aard en 
zijn niet van plan om bij moeders pappot te blijven. Gemerkte exemplaren 
zijn al na het eerste levensjaar ontdekt aan de zuid- en de westkust 
van Ierland, in Schotland en zelfs in Spanje. 
We hadden de zeehonden graag van dichtbij uillen filmen, maar dat was 
helaas onmogelijk. 

In de verte zagen we het eiland Grassholm liggen op zo'n 16 km. afstand 
Hier huist een grote kolonie Jan van Genten. Met de kijkers konden we 
verschillende vogels waarnemen, die loodrecht in zee doken om hun prooi 
voor de jongen te vangen. Jammer genoeg lukte het niet een bezoek aan 
dit eiland te brengen, anders hadden we het zeker gedaan. Maar in onze 
herinnering leeft nog steeds een bezoek aan het beroemde eilandje 
Bass Rock in Schotland. Aan dit eiland heeft de vogel ook zijn Latijnse 
naam te danken: sula bassana. Een aantal jaren geleden hebben we pracht
opnamen van deze schitterende vogels kunnen maken. 

Het spreekt vanzelf dat u·e nog veel andere vogels in het vizier hebben 
gekregen, maar het zou te ver voeren om deze ook nog allemaal de revue 
te laten passeren. 

Al met al \'Tas onze trip naar het eiland Skomer een dag met een ster
retje! 

Remko Meijer 
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Doordat het KNNV-kamp in het Val Féret, waarvoor we inteken
den, al binnen enkele dagen was voltekend, kregen we het ver
zoek of we naar het in aller ~l georganiseerde kamp in 
Susch wilden. 
Aanbeveling behoefde dit terrein voor ons niet. Al drie vacan
ties hadden we in het Zwitserse Unter-Engadin doorgebracht. 
We gingen dus met vreugde voor de vierde keer naar het gast
vrije kampeerterrein van Frau Salutt. We hadden en hebben nog 
steeds het idee, hier nog lang niet uitgekeken te zijn. 
Heel bepaalde dingen wilden we deze keer doen. Voor Dik en 
Wanda was dat o.a. een overnachting in de Lischana-hÜtte, 
hoog boven Scuol. 
Botanisch gezien zit je daar in het bloemrijke gebied van het 
kalkrijke hooggebergte. Vol met diepblauwe viooltjes en roze 
meelprimula'tjes.stond het er en er werden druk de mooie 
polsterplantjes gefotografeerd van de stengelloze silene en 
de veel zeldzamere 8axifraga oppositifolia, die in roze 
kussentjes de kale rotsen versieren. Bij de vele sneeuwvelden 
groeit daar massaal de Soldanalla alpina, een klokjesachtig 
bloempje.waarvan de lilaroze bloempjes hele lange franje
slippen hebben. 
Voor mij stond het gebied aan weerszijden van de pashoogte 
van de Ofenpas, net buiten het Nationale Park op het ver
langlijs;tje. 
En voor ons allemaal een wandeling met de oude heer Salutt,. 
echtgenoot van de kampbeheerster. 
De orenpas is ontsloten door een autoweg, die in fraaie lus
sen door een deel van het Nationale Park naar boven slingert, 
richting Italië. Van de talrijke parkeerplaatsen af kan men 
daar wandelen, op drukke dagen soms met zeer velen tegelijk. 
Al die mensen willen wild zien. Dat is er voldoende aanwezig. 
Grote kudden edelherten, troepjes gemzen, veel murmeltiere 
en steenbokken komen er voor. Herten met kapitale geweien 
lagen op sommige plaatsen met soms meer dan tien exemplaren 
in de sneeuw, een manier om af te koelen op de zeer warme 
dagen. Gemzen sprongen achter elkaar aan door de sneeuwval
den; hoewel je wel een eindje verder voor deze dieren moest 
klimmen, hebben de meeste kampgenoten 
wel een keer gezien. Steenbokken zijn 
schuw en we kregen ze deze zomer niet 
in de kijkerlil. 
Het meest interessant vond ik echter ~:~~·~ ~ 
een wandeling net buiten het park, begin~~ ~ 
nend tegenover het restaurant. Je kijkt s ~.Ji!D ~-~flii.IH~ 
van dit punt af, uit op de fraaie, be-' 
sneeuwde toppen van het Italiaanse 
alpengebied. Om je heen de indrukwek
kende kalkbergen, die alle tekenen 
van voortdurende afbraak vertonen: 
scherpe pieken, enorme puinhellingen 
eronder, grillige formaties, Dolernieten
achtig van voorkomen. 
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Bergschoenen met goed profiel z~n, zeker voor de eerste stuk
ken van de wandelingen hier, beslist noodzakel~k •. 
Het pad gaat eerst langs steile, hete hellingen en kan b~ 
vochtig weer erg glibberig z~n. Het is een geurige wereld, 
waar je hier in terecht komt. Een open bos van bergdennen 
heeft een r~ke onderbegroeiÏng van o.a. Daphne striata, 

welriekende muggeorchis en hier en daar 
Nigritella, die om z~n zoete geur ook wel 
vanilleorchis heet. 
We kwamen hier een dwergstruikje tegen met 
onaanzienl~ke bloempjes, de viltige dwergmis
,pel (Cotoneaster tomentosa, geen algemene 
versch~ning). 
Hele plakkaten van een rozebloeiend laag plant
je, dat graag op warme rotsen groeit, een zeep
kruidsoort (Saponaria ocymoides) begeleidden 

1 het rotsige pad. W~ kennen het ook als rots-
i>A'P.,.HE. 5iR\A-iA tuinplant in Nederland. 
Toen we het moeizame pad langs de rotswand achter ons hadden, 
kwamen we op een weidegebied, waar het wandelen wat meer ont
spannen kan gebeuren. Er was de echte "matten"flora van de 
hoge kalkweiden te vinden. Heel mooi waren de bloeiende alpen
asters met grote paarse, margrietachtige bloemen met een oran
je hart. Massaal stond hier ook het rozekransje, een droog
bloemachtig plantje. Het leek er in twee soorten te staan, een 
witte en een roze soort. Het z~n echter versch~ningen van een 
en hetzelfde plantje. De witte z~n de mannelljke plantjes, de 
roze de vrouwel~ke. Ook in ons land groeit dit aardige 
bloe·mpje, al is het roze nooit zo intens als in het hoogge
bergte. Hier hoorde ook de edelweiss thuis, die we ook inder
daad daar vonden, echter maar enkele exemplaren. 
Een weinig opvallende Orchis hier, is naast de veel opvallen
der Nigritella nigra, die ik al noemde, het groene nachtor
chisje (Coeloglossum viride) met groenbruine bloempjes. Er 
stonden veel witte bloemsterretjes van een vetmuurachtig 
plantje in twee soorten, waarvan ik U tot nog toe de naam 
schuldig moet bl~ven (een flora in je rugzak is toch alt~d 
nog een heel gewicht op zulke tochten!). 
Voor di grote verrassing van deze dag had ik geen flora nodig. 
Het was een plant, waar ik al jaren naar uitkeek en die hier 
ineens met z~n hoge bloeistengels, verspreid op een helling 
stond, vlak voor we aan Alp la Munt kwamen. De op het eerste 
gezicht op sal~e lljkende plant met paarsblauwe bloemen, 
was de Pyreneeen-"Drachenmaul" (Horminium ~ 
pyrenaeum), die geenhollandsenaam heeft,of 
een door een bewerker van buitenlandse boekjes 
bedachte naam. 
Het hele gebied van Alp la Munt, waar een 
boerder~ staat, is een ware bloementuin, die 
nog veel meer bezoeken waard is. Dit gebied is 
ook vanuit het MÜstertal bereikbaar. In de 
winter is het skigebied. 
Tljd gebr&k noopte ons, na een flinke hoeveel
heid melk gedronken te hebben op de bank in 
de schaduw naast de stal, weer snel terug te 
gaan, want het openbaar vervoer op deze hoog
ten ontbreekt! 
Weer terug b~ de pashoogte ging ik nog even 
de rotsen op vlak achter het restaurant. Even 
~ken naar de aardige gele vleugeltjesbloem-

\-\ör"WVlivHUM t:>"Jr~ n~\ c.um 
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soort, de Polygala chamaebuxus, die we daar met een excursie 
de vorige week gevonden hadden. Voor m~ was dat een eerste 
kennismaking in levende l~ve met dit plantje geweest, dat 
opvallend grote bloemen heeft voor een vleugeltjesbloem en 
die je daar op het eerste gezicht ook nooit voor zou houden. 
Kenmerkend voor de korte groei- en bloeiperiode van planten 
op deze hoogte is, dat ze nu totaal uitgebloeid bleken te zUn. 
Wat nog wel bloeide, was de Kernera saxatilis, ook al een 
plantje, dat ik nooit eerder gevonden had. Het is een sierlijk 
wit bloempje van de kruisbloemfamilie, dat in trosjes op een 
hoog stengeltje boven een pisterklein bladrozet uitsteekt. 
Veel exemplaren van de rode Nigritellasoort, Nigritella rubra 
hadden we op deze excursie, die achter het hotel begon, ge
zien. Als absolute topper zagen we toen veel exemparen van de 
bloeiende Pulsatilla vernalis. Een van de vele bijnamen van 
deze koudeminnaar, die midden in smeltende sneeuw zijn grote, 
hangende bloemen opent, is Pelzanemone. De stengel en de 
kelk van de plant zijn dicht bezet met een gr~ze haarvacht. 
Van deze anemoon is de buitenzijde van de 
bloembladen roze en de binnenzijde stralend 
wit. Alleen bij warm, zonnig weer richt de 
bloem zich op en wordt de witte binnenkant 
zichtbaar. We zien ze geregeld in de tuinas
sortimenten van de nederlandse kwekers, maar 
als je ze echt in hun natuurl~ke omgeving 
wilt zien, moet je het maar net treffen, dat 
je ze tijdens hun korte bloei vindt. 
Veel vaker vinden we in de zomer hun pruik
achtige vruchtpluis op hoge stengels de ,?('') ,_-,~ 
alpenweiden sieren. . ful~tillo. vu"~••~ \ ,..---,_.~/·~......,_, 
Twee wandelingen met de heer Salutt hebben we gemaakt. 
Je moet wel zorgen~ dat je fit bent en behoorlijk ingelopen 
in het bergterrein, als je je voor een wandeling met deze 
krasse Zwitser aanmeldt. De twee en zeventig jarige houtzager 
en houthakker loopt in een vast, rustig tempo verder. rust
pauzes houdt hU, waar-en zolang 1als hU gepland heeft, en verder 
vindt hU een "pad" dwars over püinhellingen, enor.me rotsblok
velden, met of zonder sneeuw nog een 11 recht gemutliche~ 
Wanderung 11 • 

In het Val Grialetch, een zijdal van de FlÜelapasweg, niet 
ver van de Schwartzhorn, waren we al een paar dagen eerder ge
weest en de weg, ook verder dit dal in, dan wij het verkend 
hadden, leek ons best te doen; dus meldgen we ons aan. Een 
heel eind het dal in ligt de Grialetchhutte, die voor ons het 
einddoel vormde die dag. Erge stoere lieden gingen nog een 
eindje verder naar een paar meertjes toe, maar de ervaring 
met de wandelingen met onze gids waarschuwde ons, de~e laatste 
etappe niet mee te doen. Ze zouden toch weer b~ de Rutte 
terugkomen. Zonnebadend en HÜttesuppe en koffiedrinkend ver
maakten w~ ons bU de hut, terwijl de anderen door het volgen
de sneeuwveld trokken. Wij hadden nu bovendien alle tijd om 
rustig te fotograferen. Hier groeide de andere Soldanalla
soort in de sneeuwranden. De soort van de granietrotsen, 
die minder lange franje heeft en wat kleiner is, de Solda
nalla pusilla. 
Onderweg hadden we al veel heidekruidachtigen en kruipende 
jeneverbes gezien, allemaal planten van de wat zuurdere, 
kalkarme rotsen. Sneeuwheide, roestbladig alpenroosje, in 
hel~ velden~ blau~e bosbes en r~sbes, kraaiheide en rots-



plateaus vol met het dwergazalea 1tje, dat Loiseleuria heet, 
afgewisseld met de meest fantastische korstmossoorten. 
So\cle\rH~.UC\'~ Voor mij nieuw was in dit dal een bijna zwart 

bloeiende kartelbladsoort, de Pedicularis 
recutita. 
De terugtocht langs een bovenpad was mooi, 
maar lang en moeizaam. Het was al gauw geen 
pad meer te noemen, maar Salutt stapte 
vastberaden voort of het"een blokje om" 
was. Ons kwam het meer voor als "een blokje 
over", waarbij je je dan metershoge rots
blokken moet voorstellen, die daar in grote 
velden op de hellingen b~ëen liggen, al 
of niet met sneeuw bedekt· en die je dan bver 
moet, omdat bm nog hoger en langduriger is. 

Een Duitse~, die zich zo zoetjesaan bij ons groepje gevoegd 
had en vol vertrouwen ons spoor volgde, zei na elke over
steek zachtjes voor zich heen: "Ach, man spÜrt das Alter", 
waarmee hij op zichzelf doelde. Het halfuurtje, dat we vol
gens Herr Salutt tenslotte nog te gaan hadden, werd voor 
ons twee uurtjes. En omdat we er toen nog niet waren, rende 
Salutt in een sneltreinvaart door sneeuw en puin de helling 
af om even zijn auto van de parkeerplaats te halen, opdat 
onze chauffeurs op de plaats waar onze tocht zou uitkomen, 
met hem naar het andere parkeerterrein zouden kunnen rijden! 
We keken hem met ontzag na en zakten behoedzaam verder het 
nu wat meer duidelijke pad af. 
De tweede tocht met Salutt was ongeveer vanuit hetzelfde punt, 
maar nu de bergen in aan de andere kant van de weg. Een ge
bied met veel wild had hij ons daar beloofd. Nu, we zagen die 
dag veel gemzen in de sneeuwvelden en ook murmeltiere·. 
Spectaculair waren ook hier de velden met korstmossen in 
vele tinten van groen, grijs en bruin. 
De tocht was overigens al wat moeilijk begonnen, doordat we 
een beek over moesten, die enorm was gezwollen door het vele 
smeltwater, dat in deze warme weken vrij was gekomen. Met 
zijn wandelstok trok onze leider menige aarzelende deelnemer 
over de woeste stroom. Het was een stralende dag, geen 
wolkje aan de hemel. 
We sjouwd~vrjj steil omhoog, soms was er een pad, maar meest
al koerste Salutt maar gewoon op de col aan, het zadel, van
waar we een prachtig uitzicht op een paar meertjes zouden 
hebben. Misschien gingen we vandaar dan het andere dal in. 
Toen we echter op de col waren en uit de daar behoorlijk 
hard razende wind een plaatsje vonden om te eten, kwam er 
een flinke wolk over de berg vlak naast ons trekken, die 
snel van wit tot grijs verkleurde, om ons even later als een 
dichte mist te omhullen. Weg meertjes, weg zon! Al gauw 
bleek, dat we in een flinke onweerswolk zaten, donder rommel
de en bliksemstralen verschenen, regen joeg met sneeuw ver
mengd over onze verschrikte hoofden. We voelden ons in ge
vaar op deze col met om ons heen slechts kale rotsen. 
Salutt keek omhoog en zei 11Het gaat naar het volgende dal, 
wij gaan terug 11 • Jammer, want de flora lokte tot ''I: .t: ~ t"' .. 

rustig rondneuzen. Voor het eerst za~ ik · ,. 
hier de rozewitte bloemkussens van de -~~~~~ 
Anctrosace alpina, die alleen op hoogten 
boven 2000 m. voorkomt. 
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Een rode rotsl~ster vluchtte weg en ~ vluchtten met een 
noodgang de berg weer af, ter~l boven, naast en onder ons 
het onweer raasde. We glibberden en "skieden" door de 
sneeuwvelden, scholen een poosje onder een groot rotsblok 
waar ~skoud sneeuwwater onder het.puin, waarop we zaten, 
stroomde, stonden totaal verkleumd weer op, om over de kale 
rotsen weer verder naar beneden te dalen. We z~n nog nooit 
zó snel een berg afgekomen. Het onweerde onophoudel~k tot 
we weer de beek over moesten. Maar toen kwamen de auto's 
weer in het zicht. Gelukkig, dat niet iedereen t~dens dit 
onweer wist, wat Salutt en w~ wèl wisten, nl. dat er een 
dag tevoren in Zernez, vlakb~ ons,in een dergel~k onweer 
door· één bliksemstraal vier mensen tegel~k op de kale 
rotsen gedood waren! 
Pas in het kamp voelden we ons weer "recht gemÜtlich", want 
daar brak de zon weer door en was alle leed weer geleden. 
Gelukkig hadden we t~dens de tochtallemaal regenkleding en 
truien b~ ons, zoàls alt~d gezegd wordt. Deze keer was weer 
duidel~k gebleken, hoe snel het weer om kan slaan en hoe 
kwetsbaar een mens in de bergen is! 

Els Koopmans-Grommé. 

een vacantie in; ~; 11 ~ ~~ ~) 
n ~~,' ~ \~ H@~~~ t 0 
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Afgelopen zomer hebben we een deel van onze vacantie doorgebracht 
in Hongar~e, voluit de Hongaarse Volksrepubliek genoemd. -
Het is ongeveer 2,6 maal zo groot als Nederland en telt ca. 11 
miljoen inwoners (114 pet km2). 
Het grootste deel van Hongar~e bestaat uit laagvlaktes, te ver
delen in de Nag~ AlfÖld (grote laagvlakte), ten oosten van de 
Donau en Dunántul in het ten westen van de Donau gelegen Trans
danubië. Hier ligt ook het bekende Balaten meer. _ 
Tenslotte vinden we in het noordwesten de Kis Alfold (kleine 
laagvlakte) met de Neusiedler See, evenals het Balaten meer 
een typisch steppemeer, met een gemiddelde diepte van slechts 
1 - 1,50 m. 
Hiertussen liggen een aantal heuvel- of bergruggen, waarvan de 
toppen voor het merendeel beneden de 500 meter blljven, slechts 
in het noorden, tegen de Tsjechische grens, overschr~dt een en
kele bergtop de 1000 m. 
Al met al heeft Hongar~e landschappel~k gezien niet veel specta
culairs te bieden. W~dse vergezichten met sneeuwbedekte berg
toppen,zoals we die o.a. uit de Alpen kennen, zult U er vergeefs 
zoeken. 
Het laagland vertoont vaak overeenkomst met landschappen,zoals 
we die met name in Gelderland en Brabant ook wel kennen. Ook 
wat plantensoorten betreft zljn de verschillen op het eerste ge
zicht niet zo groot. We vinden hier erg veel in cultuur gebracht 
land, zoals maisvelden, grasland en graanakkers, afgewisseld 
door boomgroepen, houtwallen en hakhoutbosjes. 
Maar ook landbouwgewassen,die we in ons land niet of niet meer 
tegenkomen, zoals vlas, zonnebloemen en luzerne treffen we 
hier aan. Van de luzerne (Medicago sativa) een klaversoort, 
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welke in heel Europa is ingevoerd, is de oorspronkelljke her
komst onbekend. Het is één van de meest waardevolle voederplan
ten van de gematigde en iets warmere klimaatzones, welke uit
stekend gedUt in vrlj droge streken met voldoende irrigatie. 
Als we het over HongarUe hebben, dan hoort daar ook de overbe
kende poesta bU. 
Wat dat betreft volgt hier een misschien teleurstellende mede
deling, want van de eertUds zo uitgestrekte poesta's zUn door 
ontginningen, welke reeds sinds ± 1850 plaatsvinden, slechts 
fragmenten overgebleven. In de Hortobágy en de Bugac vinden 
we de laatste restanten van enige omvang. Een tweede teleur
stellende mededeling is het feit, dat de poesta geen natuur
lUk landschap is, maar dat het is ontstaan door menselljke 
invloeden, zoals kaalslag en afbranden van bossen. Als ~ 
zodanig is het dus geen natuurlUk steppe-landschap (steppe 
is afgeleid van het Russische stepi= boomloos grasland. ) 
We kunnen het. dus ook niet vergelljken met op •t eerste ge-~~v7 
zicht overeenkomstige landschappen,zoals dc. prairie in ~ 
Noorg Amerika, de savanne in Afrika en de pampa's in Argen
tinie, waar het klimaat te droog is om een natuurlUke ont-• 
wikkeling tot bos mogelljk te maken. ~lrand. 

. ~M.fde. Toch zljn er in de beide poesta-reservaten ~ 
nog genoeg bezienswaardigheden te vinden. r~ 

WU hebben o.a. een bezoek gebracht aan het Kiskunságy ~~~ 
Nemzeti Park (Nationaal park van Kiskunságy), waar de Bugac~ 
pusztàn deel uitmaakt, gezamenl~k met o.a. een aantal zout~ 
steppen (het laatste stadium van vroegere moerasbossen en 
venen, dus wèl een natuurlUk landschap), een gebied met 
stuifzanden en nog enige alkalihoudende moerasgebieden. 
Zoals U uit bovenstaande omschrljving misschien al ver
wachtte, vinden we hier een groot aantal zoutminnende planten
soorten, waaronder een aantal die ook aan onze ze.ekust voor
komen, zoals lamsoor (Limonium vulgare), strandmelde (Atriplex 
littoralis) ruig zoutkruid (Kochia hirsuta) en het eveneens 
zoutminnende struisgras (Agrostis alba). 

Voor vogelliefhebbers heeft dit gebied 
ook het één en ander te bieden, want 
we zien hier o.a. bljeneter, hop, erg 
veel tortelduiven (niet de Turkse tortel), 
patrijs, wielewaal (veel), slechtvalk, 
blauwe kiekendief en ooievaar. Ook hier 

~~~~=~~alt het weer op dat de ooievaar, waarvan 
-=~ wlj vinden dat hlj aan de waterkant thuis-
. hoort, zich hier in het kurkdroge land-

' schap uitstekend thuisvoelt. Verder 
~ broedt hier nog de griel, een vogel die 

._9r-i•l tot 1957 nog deel uitmaakte van de 
Nederlandse broedvogels. Overigens is 

uit het s.o.v.o.N.-onderzoek van enige jaren vastgesteld dat hlj 
hier nog steeds - zlj het sporadisch- voorkomt. De meeste mel
dingen hadden weliswaar betrekking op solitair levende exem
plaren, maar toch werd er ook melding gemaakt van één waar
schljnlljk- en zeven mogelijke broedgevallen. 
Andere sporten, die je hier niet zo verwacht zUn strandplevier, 
grutto, tureluur, kluut, steltkluut en visdiefje. 
De grote trap, een typische steppe-bewoner, behoort hier 
eveneens tot de broedvogels. 
Door de voortgaande ontginningen wordt deze prachtige vogel 
in zijn bestaansmogelljkheden bedreigd. 
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In verband hiermee is aan de zuidz~de van het Balatenmeer 
een kolonie gesticht, waar de grote trap onder zo natuurl~k 
mogel~ke omstandigheden, in gevangensqhap wordt gefokt, met 
het doel ze weer in de vr~e natuur uit te retten. 
Opvallende bewoners van het poesta-reservaat z~n naast de 
halfwilde paarden de Podolian stepperunderen, een zilvergr~s 
runderras met enorme gebogen horens. Van dit ras z~n nog en
kele betrekkel~k kleine kudde's overgebleven. Daarnaast 
vinden we hier nog het opvallende zwart-witte Hongaars·e 
"Rackaschaap11 met lange, rechte schroefvormige horens. 

Een heel.ander soort gebied waaraàn we een bezoek'hebben 
gebracht is het Gemenci natuur-reservaat. Dit gebied ligt 
aan weersz~den van het zuidel~k deel van de Donau. Het ge
bied bestaat uit oude riviermeanders, kreken, zandbanken, 
rivierbossen, die soms langdurig onder water staan, en 
rivierduinen. 
Het is een .dorado voor talloze watervogels. Tljdens een 
boottocht door het gebied, zien we hier wouwaapjes, roer
dompen, tientallen kleine zilverreigers, zwarte wouw, kwak, 
blauwe retger. ~urperre~ge~, ljsvogel. strandulevier. meer
koet, fuut, waterhoen, kleine plevier, witgatje, zwarte stern, 
visdiefje, kokmeeuw, wielewaal en verschillende ee~densoorten. 
De lljst is nog lang niet volledig, maar het geeft wel een 
indruk van de enorme vogelr~kdom 
Omdat het gebied voor het grootste deel per voet slecht be
reikbaar is, heb ik wat planten betreft, niet zoveel te me\den. 
Wel vond ik hier nog een vertegenwoordiger van de zljdeplant
familie, nl. de Asclepias siryaca,.een 1 tot 2 meter hoge 
plant met rljkbloeiende schermen van talrljke zoetgeurende, 
bleekpurperen bloempjes. 
Het is een uit Noord Amerika in Europa ingevoerde soort. 
Verder vinden we hier de Aardaker (Lathyrus tuberosus), de 
Polei (Mentha pulegium) een sterk geurende muntsoort, die zlj 
het zelden, ook in ons land o.a. aan de Maas in Limburg, voor
komt. Uiteraard hebben we in de ~ 14 dagen, die we in Hongarlje 
hebben doorgebracht, nog veel ~eer gezien en gedaan, maar ik 
wilde het, wat dit-artikel betreft, hier maar blj laten. 
Nog één tip, we zljn teruggereisd over Wenen, waar we nog een 
paar dagen zljn gebleven. 
Als U met een vacantie of iets dergelljks in de buurt van 
Wenen komt, breng dan een bezoek aan het Natuurhistorisch 
museum in Wenen. In dit grote gebouw vindt U een ongelooflljk 
uitgebreide verzameling van natuurhistorische zaken, werkelljk 
te veel om op te noemen. De collectie omvat o.a. mineralen, 
schelpen, insecten, fossielen van Elanten en dieren, astrono
mie, geologie, skeletten van Sauriers enz. enz. Kortom een 
bezoek meer dan de moeite waard. 

H.J.van Woerden. 
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M~n beroep bracht met zich mede, dat ik veelvuldig te maken 
had met water. Daar werk je dan mee en je werkt er ook tegen~ 
Uitermate boeiend. En tussen de uitersten: het water als 
vriend, en het water als v~and, is in ons goede landje de 
gehele wordingsgeschiedenis wel te schr~ven. 
Dit verhaal gaat over de indrukken die onze eerste vacantie 
in Zwitserland in de voorzomer van 1982 opleverden. 
De streek waarin we wat rondkeken was het dal van de ~n boven 
Basel tot Schaffhausen. 
May Veber, een journaliste uit het ~nland, noemt de RUn: 
"het pompende hart van Europa: vaarweg, grens en verbinding te
gel~k, zwervend tussen de volken. De RUn is het brandpunt waar
omheen de daden en dromen van een geheel werelddeel zich hebben 
geconcentreerd, één ononderbroken van zuid naar noord stromen
de band, die goud en w~n, ~zer en staal met zich meevoert en 
waarboven de fluisterende schaduwen van onvergetel~ke helden 
zweven." 
Prachtig gezegd. Het is de aanhef van het artikel over de RUn 
in het boek: "De grote wereldstromen". 
De geschiedenis van de mens in dat gebied begint daar al in de 
vroege Steent~d; dat was de t~d waarin de Neanderthalermens 
leefde. Naar die oergeschiedenis speurt men verder; dat onder
zoek zal nog vele jaren vergen. 
Veel is bekend over de Romeinse t~d. 
In 44 voor Chr. werd 12 km. oostel~k van Basel door één van 
de generaals van Julius Caesar, Munatius Plancus, de kolonie 
Augusta Raurica gesticht: het huidige Augst. In datzelfde 
jaar werd Caesar vermoord! 
Augst werd een stad met een indrukwekkende vorm; ommuurd,met 
poorten en binnen de muren een curia, een basiliek en tempels, 
waarvan de belangr~kste gew~d was aan Jupiter. Aan de hand van 
een intensief bodemonderzoek heeft men de totale omvang van 
Augst heel exact kunnen bepalen. Daarb~ z~n uiteraard een 
groot aantal bodemvondsten te voorsch~n gekomen. Deze z~n on
dergebracht in een in de jaren 1954/1955 herbouwde romeinse 
villa, in de onmiddell~ke omgeving van het theater. Het grond
plan van deze villa dateert uit het begin van de eerste eeuw 
en alles w~st erop, dat hier eens een aanzienl~ke romeinse 
familie woonde. 
Prachtig en geheel in st~l is de opnieuw aan
gelegde tuin, die geheel door de woon- en 
dienstverbl~ven wordt omsloten en centraal 
een beeldje uit Pompeji toont, Bacchus voor
stellend. Op dé achtergrond een r~k dragen
de vjjgeboom. 



In de tuin groeien een aantal planten die bepaald niet onbekend 
z~n. Volledigheidshalve som ik die op: peperboompje, laurier
kers, hulst, taxus (Taxus baccata), palmboompje (Buxus semper
virens), franseroos (Rosa gallica), maarts viooltje, stengel~ 
loze sleutelbloem, grote maa~depalm, w~nruit, doornige acan
thus, tongvaren, mannetjesvaren, echte salie, rozemar~n, 
echte th~m en wilde th~m, pepermunt en lavendel. 
Die groeiden er in de romeinse t~d ook. 
Het landschap,waarin Augst is gelegen, is in noordel~ke rich
ting vrij vlak. Het doet echt wel wat denken aan het IJssèlland. 
In zuidelijke richting wordt het geaccidenteerd: daar tref je 
op korte afstanden hoo~teverschillen van een meter of tien. 
be bodem bestaat uit lossgronden, waarin plaatselijk grote hoe
veelheden kalkpuin voorkomen; een bodemtype dat ik ook.op 
grote hoogte aantrof. Deze zware kalkhoudende kleigrond, die 
uiteraard heel r~k is aan mineralen en heel sterk doet denken 
aan de grond in Zuid-Limburg, is een ideale bodem voor zeld
zame planten. Zeldzaam althans naar nederlandse begrippen. 

~~~ Het is daar helemaal geen zeldzaamheid 
~~~vt de weide~salie in hele velden aan te 
~~~ treffen. Op een vr~ steil hellinkje in 
~~ de romeinse nederzetting vond ik behalve 
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de weidesalie ook nog echt- en kruisblad 
walstro, muizeoor, echte sleutelbloem, 
st.Janskruid, gewone rolklaver, hopkla
ver en grootbloemcentaurie. 
Iets verder in de schaduw van een jong . 
beukebosje stond massaal de witte rapun
zel en de keverorchis. · 
Maar niet overal is de vegetatie helemaal 
volgens het boekje. 

In een gelijksoortig terrein in de omgeving van Bottmingen, 
waarin echter relatief veel minder kalksteen aanwezig was, 
daarentegen geme~met veel grof tot zeer grof grint, waarop 
een loofbos stond van eiken, beuken, esdoorns en plaatselijk 
linden, was duidelijk de invloed van eutrofiering aanwezig. 
De in de dalen aa~wezige beekjes hadden een weelderige vegeta
tie met liesgras en mannagras; waar deze planten niet voor
kwamen. overheersten draàdalgen, die ik helaas niet kon deter
mineren. Daar tref je aan de randen wel äe resten van belangrijke 
plantengemeenschappen aan: daslook, witte rapunzel, he~senkruid, 
en de gevlekte aronskelk. 
Eenzelfde indruk gaf een wandeling langs de Birsig, een stroom~ 
pje van ongeveer dezelfde afmetingen als in onze woonstreek 
de Grift. Duidelijk vermindert de flora zodra zo'n watertje in 
een bebouwd gebied komt te liggen~ De hoge stroomsnelheid 
van het water, die veroorzaakt wordt door de grote verhangen 
in het terrein, is blijkbaar niet in staat te zorgen voor een 
natuurlijke reiniging van het water. Stellig is de vervuiling 
daar al te groot! 
Bottmingen is één van de oude dorpen rond Basel. Zoals over
al is als gevolg van de naoorlogse stedelijke ontwikkeling 
ook dit dorp zo uitgedijd, dat het helemaal is opgenomen in 
de stad Basel.De oostel~ke rand ligt op een heuvelrug. 
Deze is over grote gedeelten nog bebost. 



En het is aan de vogelpopulatie nog heel goed merkbaar, dat 
in de directe omgeving zich een gebied bevindt, waarin voor
al de stootvogels zich kunnen handhaven. Havik, buizerd en 
boomvalk waren regelmatig waar te nemen; echter niet in de
zelfde mate als de zwarte wouw. Hiervan telde ik op bepaalde 
momenten er vaak 6 tot 7 gel~kt~dig in de vlucht. Vermoedel~k 
alle behorend tot één nest. Die vlucht (de zwarte wouw vliegt 
ook op thermiek), begon prompt na zes uur 's middags. Met 
een beetje geduld is het dan ook mogel~k pet nest te locali
seren; het bleek een hoge den te z~n aan de rand van een op 
de heuvels liggend bos. Ook de zangvogelwereld was op gel~k
soortige w~ze vertegenwoordigd: roodstaart, s~s, boomleeuwerik 
boomklever, vliegenvanger en kneu waren dagel~ks te zien, en 
van t~d tot t~d de europese kanarie. 
Omdat de stootvogels vaak een goede aan~zing z~n voor de kw~ 
liteit van het milieu, let je daar meestal extra op. Opvallend 
was, dat op auto- en treintochten overal langs wegen, maar 
vaak ook in totaal afgelegen terreinen, hoge stokken waren 
geplaatst, waar aan het einde een ;horizontale dwarsstok "'as 
gesp~kerd en waarop vaak stootvogels zaten. We hebben ons wel 
eens afgevraagd wat de bedoeling hiervan was, want er waren 
tochten,waarop we tientallen stootvogels zagen. 
Op een veldje b~ de Passwangpas, waarop een aantal vruchtbo
men,stonden een v~ftal van dergel~ke stokken,waarvan er zeker 
drie bezet waren door een buizerd. Informeren had niet veel 
resultaat; we namen derhalve maar aan, dat het allemaal is 
aangebracht om in de fruitteelt gebruik te kunnen maken van 
natuurl~ke afweermiddelen tegen merel, l~ster en spreeuw, 
die juist in deze t~d nu niet bepaald geziene gasten z~n in 
de overal voorkomende kerse,boomgaardjes. 
Als je naar Zwitserland gaat, moet je beslist de eeuwige 
sneeuw zien. Dat hoort erb~•· 
W~ gingen echter langs de R~n stroomopwaarts naar Schaffhau
sen. Naar de beroemde Rheinfall bei Neuhausen. Daar kun je 
zien hoe in de loop van de geschiedenis van de aarde de ~n 
zich een weg gezocht heeft naar het westen en hoe z~ zich in 
die lange, lange t~d als het .ware heeft ingevreten in de ge
steenten. Daar stort ze zich over·een hoogte van ruim 20 
meter met een oorverdovend geweld naar beneden:"schietend 
water"noem je dat in de waterbouwkunde. Ongeloofl~k die ~el
derwit schuimende watermassa. In Schaffhausen had ik aan 
een peilschaal kunnen aflezen,dat er op dat moment ongeveer 
een kleine 1000 m3 water per seconde wordt afgevoerd. 
dat is ongeveer dezelfde hoeveelheid water,die de IJssel af
voerde t~dens de twee hoogwaterperioden in februari/maart en 
mei/juni van dit jaar. De hoeveelheid water,die minimaal per 
seconde wordt afgevoerd bedraagt ongeveer 100 m3. 
De wandeling langs de R~n (er ligt direct 
langs de oever een p~achtig wandelpad) is 
b~zonder boeiend. Niet alleen door het 
prachtige landschap waar je in wandelt, 
vooral door het weer steeds gegrepen worden 
door het beeld van het snelstromende glas
heldere ~nwater en het voortdurend anders 
z~n van de overal goed zichtbare rotsbodem 
van de rivier. 

Schaffhausen is een prachtig stadje met op 
de rechter R~noever op het gebergte de mid-

.2!~~,.\:.~ 'WOUW deleeuwse burcht, met een enorme ommuring. 
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Op de hellingen van de burchtheuvel groeit de w~nstok. 
Helaas ontbrak ons de t~d om het allemaal goed te be~ken. 
Tenslotte bezochten we, nadat we eindeloos gekeken hadden 
naar de prachtige erkers aan de gevels van de huizen, de 
vroeg middeleeuwse kerk met de sedert de middeleeuwen nog 
geheel ~n/tact z~nde kloostertuin. In de stilte van die hof, 
onder de indruk van de grootsheid ,die de rivier op je· gemaakt 

heeft, voel je je klein en wordt je onwillekeurig voor de vraag 
geplaatst: hoe houd je het allemaal leefbaar. 
Vandaag de dag beslist heel actueeel. 

C ~~~ nov.l983. W.v.Soest. 
ç::;-' ~~>---0 . 
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Na een tocht langs de cathedralen vàn Amiens en Chartres 
ontmoetten w~ vlak b~ Nevers vrienden, met wie we afspraken 
elkaar weer te treffen op een camping à la ferme in de nege
r~ Jassat, gelegen in één van de groene dalen van de Auvergne. 
Hoe dichter we b~ de bestemming kwamen, hoe meer overvolle 
campings met zwembaden, gokhallen en overig vertier w~ pas
seerden. Onze hoop om een rustig plekje te vinden, verminder
de met elke kilometer die ons dichter b~ 't doel van de reis 
bracht. 
Na enig zoeken vonden we •t gehucht Jassat, bestaande uit 
tien huizen, een drinkbak voor 1 t vee en een telefooncel. 
De eerste Fransman, die zich daar aandiende, klampte ik vast. 
Volgens de Franse campinggids heette de eigenaar van de cam
ping à la ferme monsieur Fommier en het was deze naam, die 
ik aan de Fransman vroeg. Nauwel~ks uitgesproken nam h~ m~ b~ 
de arm en vrouw en kind achterlatend in de auto, liepen we 
1 t weggetje terug naar beneden• 'Na een wandeling van twee 
kilometer stond ik op een pleintje met rechts van m~ een zwem-
bad, links een piepende gokhal en vóór m~ een onafzienbaar 
woud van tenten en caravans. Voilà, monsieur Fommier had goed 
geboerd. B~ navraag bleek de "v~f sterren" campingeigenaar 
Fommier thuis te z~n. We begaven ons dus naar de villa van 
Fommier. De luidkeuvelende Fransman, die m~ in rap tempo 
begeleidde, liet de klopper op de villadeur denderen. 
De stilte erna werd verbroken door het openen van een raam 
boven onze hoofden. Een slaperige Fommier maakte m~n bege
leider duidel~k dat •t koeienweitje niet in gebruik kon wor
den genomen.Daar liet m~n Franse vriend 't echt niet b~ zit
ten. H~ hield een vurig pleidooi, waa~ de essentie m~ van ont
ging. Als m~n Franse vriend ademhaalde, haastte ik m~ er 
stotterend aan toe te voegen, dat ik zo graag een rustig 
plekje wilde hebben. Verhoogde het de overtuigingskracht toen 
de Franse vriend z~n arm om m~n schouder legde? Fommier gaf 
zich wel gewonnen, h~ zou naar beneden komen. M~n Franse 
vriend liep weg, m~n "mille fois merci" wegwuivend. 
De voordeur ging open en monsieur Fommier gaf m~ een hand. 
Vervolgens reden ~ in z~n Feugeot naar •t weitje. Met een 
vies gezicht vroeg h~ of ik hier nog steeds wilde staan. 
Een weide voor de helft omgeven door bos, met vier appelbo
men, een houten huisje met w.c. en wasbakken en veel (opge
droogde) koeiehflappen. Tot z~n stomme verbazing was ik 
verrukt. 
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Een half uur later was. de camping à la 
ferme geopend. M~n auto liet ik op een 
strategisch punt in Jassat staan, zo
dat vriend Jaap en z~n gezin ons zou
den kunnen vinden. 
Dezelfde avond nog moest ik m~n ver
rukking delen met onze vrienden. Een 
verblijfplaats, die zweefde tussen 
droom en werkelijkheid. ~\cro.o.~ch 

De volgende dag ontdekte ik, dat een van de appelbomen 
een verzamelpunt van twee luidpiepende gekraagde rood
staarten was. Hun nest hielden ze nog geheim. Hoe ik ook 
zocht, ik kwam er niet achter. Met een 200 mm lens kreeg ik 
beide staarten echter toch te pakken. Jaap had ook veel 
fotoapparatuur meegenomen behalve een goede lens. 
Hij ging onder de boom zitten tegenover de tak waar de 
roodstaarten te keer gingen. Uren zat hij daar te le~n 
met 1 t fototoestel op zijn buik. Hij deed vele pogingen 1 t 
töestel naar z'n oog te brengen, doch de staart was dan 
weer gevlogen. Jaap gaf 1 t op. Later liep ik langs de boom 
waar Jaap had gezeten en •••• gepiep, uit de boom. 
Het geluid kwam uit een drie meter hooggelegen gat in die 
boom. 
·Jaap had geen ladder meegenomen op vacantie, maar wel zijn 
complete doe •t zelf uitrusting, waaronder een handzaag. 
Jaap verdween vervolgens met z'n zaag in •t bos, waar een 
omgewaaide den lag. Na enig gezaag bleek dit een duurzame 
ladder te zijn geworden. Het nest zou van dichtbij worden 
bekeken. Jaap was de eerste, die met een spiegeltje en 
zaklantaarn de ladder besteeg en ja hoor, hij zag •t jonge 
roodstaartje. Dat moest ik ook zien, ~piegeltje schuin, 
iets schuiner, nog iets schuiner ••• weg spiegeltje. Lag 
't beneden op de grond? Nee ••• · dus, juist, in •t nest. 
Ontdaan en vertwijfeld daalde ik, de"natuurvriend!' z:ijn lad-
der af; leuke vacantie! · 
Frank, •t zoontje van Jaap, stelde voor met zijn achtjarig 
armpje de holte binnen te dringen. En ja, even na 't ver
dwijnen van hand, pols en arm in de oude pommier, kwam het 
spiegeltje te voorschijn •••• en een paar seconden later ver
liet de jonge roodstaart •t nest om in een nabij gelegen 
weide neer te strijken. Het warme onthaal van zijn ouders 
klinkt mij nog in de oren. 

-v-i 
Peter Verbeek. 

,;To C.H Gt.f.H Ge.\.VoOHT ~VAN MAio<f..H" 
Vll'1 .OT" Re. DA\t~ 1~ 
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Toen we deze zomer enige dagen aan de Noordzeekust waren, 
hebben we ook een bezoek gebracht aan Thijsse's Hot. We 
waren er al vaker geweest en we hopen er ook in de toekomst 
nog menigmaal te komen.Deze twee hectaren grot~ Hof ligt 
midden in het Bloemendaalsebos en laat een stuk duingebied 
zien,waar zoveel mogel~k planten uit de duinen en naaste om
geving z~n bijeengebracht. De Hof, bedoeld als planten- en 
vogeltuin, is in 1925 aangelegd en sindsdien uitgegroeid tot 
een prachtig lommerr~k park. Talrijke vogels zingen U in 
voorjaar en zomer toe en het kikkergekwaak klinkt vanuit de 
duinpan onophoudelijk omhoog. 
T~dens ons bezoek -in de maand juli - was het juist de tijd, 
dat de vele toortsen bloeiden. In grote aantallen staan er 
zowel stalkaars, koningskaars, zwarte toorts, paarse toorts 
en melige toorts. Het is te veel om op te noemen waar de 
bezoeker kennis mee kan maken. Er is volop met naambordjes 
gestrooid, zodat ook de grootste plantenleek zich kan ver
bazen over het grote aantal soorten van bloeiende planten. 
De duinroosjes waren uitgebloeid, maar het geel van de 
teunisbloem, grote ratelaar, echt walstro en pijpbloem stond 
in fraaie harmonie met blauw van het slangenkruid. 
Wanneer U in korte t~d "in levende l~ve" kennis wiJt maken 
met onze duinflora, dan móét U naar Th~sse•s Hof. 
B~ de ingang van de Hof staat een bord waarop de Hof een 
"geleide wiidernis" wordt genoemd. Paden slingeren door 
het terrein waar ogensch~nl~k alles kris kras door elkaar 
groeit, maar toch alles in volle harmonie. 
Beslist overrompelend is het roggeakkertje rechts van de 
ingang van de Hof. Alle denkbare akkeronkruiden waren hier 
aanwezig en vormden een machtig bont schilder~, een 
grandioos bloemenfestijn. Dat het in de Hof ook gonst van 
de insecten, spreekt vanzelf. 
Alle planten opnoemen is niet doenljjk. Rest mij nog te 
melden, dat in het najaar de Hof vol zit met vogels die 
de talloze bessastruiken plunderen en in het voorjaar 
vele voorjaarsbloeiers,zoals bosanemoon, sleutelbloem 
en lelietjes der dalen het park tot ë.en.lu.sthof make·n. 
Mocht U dan ook een keer naar het strand gaan, maar daar 
wegvluchten voor de drukte, dan kunt U altijd nog uitw~ken 
naar Th~sse 1 s Hof. De tuinman geeft een prima voorlichting. 

FvN • 

. :.·_ 
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,,de eer.ste dag:· 

Parcours Hippique. 

Het begint weinig veelbelovend. De regen klettert tegen de 
ruiten van de slaapkamer, die de mistroostigheid van een cel 
heeft en ergens in de gang kleppert een deur. Bovendien wordt 
de nachtrust danig belemmerd door een hoorbaar slapende ka
mergenoot en het gekraak van de plastic verpakking,die men 
om.de matras heeft laten zitten. 
Nadat enkelen van ons mondvoorraad hadden ingeslagen, omdat 
de weinig b~dehandte,maar vriendel~ke beheerder van de Gite 
de lunchpakketten vergeten was, reden we naar Achêne om aan 
het eerste deel van de wandeling te-beginnen. B~ het kerkhofje 
trotseerde een pieterig plantje van de Kleine leeuwebek even
als w~ het gure weer. Het kille beeld werd nog versterkt 
door de verlatenheid van het dorp en de in het landschap ge
kwakte electriciteitscentrale. Nu vind ik België in de herfst 
met z'n desolate gehuchten toch al iets vreemds hebben. Het 
juiste woord ervoor schiet me niet te binnen. 
We liepen inmiddels langs een akker met Klein kaasjeskruid, 
Duivekervel en Blauw walstro, een uitgespoken kleiplantje met 
lichtpaarse bloempjes. Een nieuwe, nauwel~ks bereden snelweg 
die zich diep in het landschap invrat, wordt overgestoken. 
Wordt er in België tegen de aanleg van zo'n weg wel eens 
geprotesteerd? 

In de verte vielen de vele Maretakken op 
in de al kale populieren en op de maisak
kers bloeide nog het Kroontjeskruid, in 
het lat~n Euphorbia Helioscopia. Wat, naar 
ik meen, wil zeggen, dat de bloem met de 
zon meedraait. 
Die zon was overigens nog erg waterig, maar 
h~ belichtte wel mooi de grote grQep zang
vogeltjes die boven het maisveld zwermde. 
Om welke soort het ging, is niet duidel~k 
geworden. Boompieper werd genoemd, kneu? 
Evenals de kraaien en houtduiven deed een 
groep patr~zen zich te goed aan de vele 
achtergebleven maiskorrels. 

~' 6"'--\' ,__~ 
-*·~~;$;~~ ~ -

Op dit eerste stuk tot aan het bos hadden we ook al Putter 
en Geelgors genoteerd. Aan de rand van dit r~ke, vochtige 
bos hielden we noodgedwongen een korte pauze, omdat er hier 
op deze zondagmorgen druk geschoten ~erd~ De mening van de 
meisjes omtrent de jacht werd ook du~del~k toen ze de numme
ring van de jachtpercelen begonnen te verhangen. Later 
zagen we de heren jagers op e~n mestkar a~hter een trekker, 
wat Bert deed opmerken, dat d~t d~ enige JUiste plaats voor 
hen was. Een standpunt waar ook z~n werkgever tevreden mee 
zal z~n. 
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Langs het pad vallen de forse pollen van de Amandelwolfsmelk 
op en de tropisch aandoende lianendekens van de alom aanwe
zige Bosrank. Nog steeds bloeiend,maar de zilverachtige zaad
pluizen vallen meer op. 
Hoe mooi is het zicht op Celles als we het bos verlaten. 
Aan levende wezens ontmoeten we een enkele hond en een groepje 
grazende. schapen langs de beek St. Hadelin,waarvan het dal 
de scheiding vor~t tussen het bos en de eerste huizen. Verder 
is het hier weer net zo stil als in elk gehucht waar we de 
komende dagen doorwandelen. Je kr~gt het idee alsof de bevol
king juist voor je gevlucht is. 
Vanaf het terras,waar we z~n neergestreken, zien we een bui
zerdachtige vogel boven het bos. We houden het op een Wespen
dief. 
Een poos later ligt voor ons La ferme Hubermont. Een kasteel
boerder~, die boven aan een helling het landschap domineert. 
Niet minder opvallend zUn twee torensilo's waar boven op een 
paar personen bezig z~n en die ons in de wind verwaaiende 
kreten toeroepen als we aanstalten maken het weiland over te 
steken •. Wat ze bedoelen is niet duidelUk en de routebeschr~
ving is goed, dus gewoon doorlopen. Dan zorgt een aanstormen
de herdershond voor enige paniek bU ons wandelaars. Een even
eens kwade boerin beduidt ons, dat de beschrUving niet meer 
klopt en dat we anders moeten lopen. 
Waarsch~nl~k hebben voorgangers van ons te vaak het hek open 
laten staan"::.:r· " · 

~·~ ~ ••tr'•· .. ::p·,:r.~ •• <. 
f!~L""!I.:t· 11/ f,• ., ~~~ " 

~'1.' .;:n.""'l! ·-;,.~~:. V!:..IP~.:.·-~:~t Onder aan de heuvel over de verharde weg 
~~~~~ .':· . ,: ~~4it&r ~ lopend, zien we dat de beekhelling vol 
.:;i /, .,.. ·, ;·1; ~·.;.'!ft~~ ~)' .. , staat met Tongvaren, een b~ ons zeldzame 
''' ·.~/. ~ .~~,·~t);•D ·~~:·:·!Z.-; soort varen van natte grachtenmuren, die 

~t~·~:.a \•:,:.~ !rpy.~~~l ook wel eens in waterputten gevonden 
"X N:·, A~J lL.wordt. . 
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~r"'c.~~~ //. ,. · ~~···· 1 Voorb~ het weiland beklimmen we opnieuw 
"':~ ~ ~\ ~ ·~~ de heuvel om het spoor weer op te pakken, 

rcan .... :\ .. l ,;/ . maar dan gaa~ het mis. De rood-witte 
;.s .... Y,~\;~ routeaanduidlngen z~n nergens te vinden 

.1.~," en na enig over en weer gepraat wordt 
peeloten de kaphelling af te dalen en dan maar een beekje 
over te steken. Het wandelen is inmiddels veranderd in half 
gl~den en je eigen "snelheid" afremmen met een stok. 
Het begint al iets te krUgen van een overlevingstocht. Des 
te meer als bU de beek geen bruggetje te vinden is. Van 
stammetjes wordt een oversteek getmprov~seerd en we komen 
op één na droog aan de overkant. Maar z~ heeft dan ook een 
reputatie hoog te houden. Daar aan de andere beekoever staan 
we meteen in de zompige kussens van het Verspreidbladig 
goudveil. 
T~dens de hele tocht hebben we nauwelUks paddestoelen ge
zien, maar hier vond Els het Elfenschermpje en op dode tak
ken groeide de Gele. trilzwam. 
Een steil pad voerde ons naar de verharde weg, waar we in de 
berm en op de rand van het droge asfalt een boterham nuttigden. 
Op dat moment komt om de bocht en eveneens in de berm een 
groep ruiters in volle vaart op ons af. Rugzakken, thermos
flessen, broodtrommels en camera's kunnen we niet meer 



weggrissen en ook schr~ver dezes blijft in 's hemelsnaam maar 
staan. Een van de dames te paard laat de teugels los en 
slaat de handen voor de ogen. Links en rechts schieten de paar
den langs me heen en volgens Dik werd een hoef op enkele 
decimeters van m'n fototoestel gezet. 
De volgende stop is al na een kilometer bij Ch~teau de Vèves 
als we onder qe kap van een houtstapel schuilen voor een 
stevige bui. · 
De zon blijft echter sch~nen en zet het kasteel in een mooi 
nevelig licht. Langs een fraaie hooggelegen weg komen we in 
het volgende gehucht Gindron. We krijgen een lastig pad naar 
alweer een beek, de Iwène. B~ het bruggetje noteren we de 
Eenbes. Het spoor langs de beek voert naar de Lease, de ri
vier waar deze Randonnée naar genoemd is. Enige tijd later 
als het al schemerig wordt,bereiken we het eindpunt van 
deze dag, het dorp Houyet. 

Roel Pannekoek. 

\-\E.Rf S T\JAt'\DE.LtN ·~.A~DlN t'\tN 
Lekker .det\Jee.dedog" 
lotJen ~ 
/dngs de ·~ 
Iu s .sen van éie ~~'"""'--'-Lesse s=~~~~~~ 

Met.de auto was het een half uurtje van Han 
naar Houet, het eindpunt van de vorige dag 
en het beginpunt van vandaag. T:èlch wel een 
heel stuk om terug te lopen, bedachten we al 
r~dende, langs paden die hun richting gro-
tendeels door kronkelende ·rivieren laten be-
palen. 

Het weer was een beetje druilerig en drei- ~ 
gend. Maar hoe dan ook, ondanks een afsteke~0 ·. 
tje hadden we volgens de kaart 18 kilome-:_ \ } ' > 1 
ter voor de boeg. ~~ 

Het weer liet het voorlopig b~ dreigen, 
De eerste uren wandelden we langs de 
uitbundige kronkels van de Lease. 
Een eigenzinnig riviertje die Lease. 
Niet zozeer omdat haar kilometers

-

lange kronkels maar steeds verder knagen aan de voet van de 
heuvels terwijl ze zich al zo'n. breed dal heeft uitgeknaagd 
- dat is rivieren eigen - maar vooral omdat ze zo af en toe 
onderduikt in een berg en een paar kilometer verder weer 
tevoorsch~n komt. 
Dat geknaag heeft trouwens voor mooie steile hellingen ge
zorgd. Omdat de Lesse in ons wandelgebied globaal naar het 
noordwesten kronkelde en wij langs de rechterkant liepen, 
waren die hellinkjes vooral naar het zuiden en het westen 
geëxponeerd. Op open stukken zorgt die ligging dan voor 
een warmte minnende flora. Overigens waren de hellingen 
hoofdzakel~k begroeid met een nogal natuurlijk aandoend bos. 



' Een paar tochtgenoten viel de soortenrUkdom van de bomen-
en heesterbegroeiing op. 
Ze hebben die dag alle gevonden houtachtige soorten, met 
inbegrip van een paar klimmers, maar eens genoteerd. Het 
werd een verrassend lange lljst, U vindt het aan hem eind 
van dit artikeltje. 
De Ardennen kennen een grote variatie in bodemgesteldheid. 
Verder is er de microvariatie die we bljvoorbeeld ook van 
het Geuldal in Zuid Limburg kennen: bossen onderaan de 
hellingen zljn rUker dan die op de hoogvlakte. 
Deze omstandigheden weerspiegelen zich in een grote 
soortenrUkdom. 
Een van de weinige uitheemse soorten die we tegenkwamen, 
was de ELSBE5, een soort lUsterbes met een niet samenge
steld, maar wel diep ingesneden blad van een heel karak
teristieke vorm. In de Ardennen vallen je ook altljd weer 
de wintereiken op met hun regelmatig gevormd, langge-. 
steeld blad. Ook meer dan bU ons zie je er de Spaanse .aak. 

Dat is een kleine esdoorn, die trouwens 
toch wel tot een echte boom uitgroeit. 
HU heeft een prachtige goudgele herfst-

· kleur, die erg opvalt op nog groe
ne dalhellingen. Maar voor herfst
rleuren zUn we met onze najaarsex
~ursie al tjjd wat .aan de vroege 

kant. 
Tot de vaste bestanddelen 
van de Ardennenbossen be
horen ook de echte wilde 
appels en wilde peren. 

Ze zUn van verwilderde ex-
emplaren te onderscheiden 

doordat ze gestakeld zljn. 
Wilde appeltjes zUn klein, 
geel en hard. De wilde peer
tjes - we vonden later een 
boom afgeladen met vruchten-

hebben de voor veel peren 
typische bronskleur en 
zUn, hoewel wat wrang, best 
genietbaar. 

Tot dezelfde rozenfamilie be
horen, behalve de alom tegen
woordige bramen en frambozen 

elsbes en natuurlUk de rozensoorten 
zelf, ook de vogelkerssoorten, 

de wilde kers·en de sleedoorn
allemaal leden van het geslacht 

prunus. Een bU ons als wilde he~ster 
minder bekend lid van de rozenfamilie 

is de MISPEL. WU herkenden hem aan zUn 
grote, bottelachtige vrUchten~ . 
Nu ik het lUstja nog eens .. pakljk en er ook de meidoorns aan 
toevoeg, zie ik dat de rozenfamilie ongeveer een kwart uit
maakt van de genoteerde bomen en heesters. Dat is nogal wat. 



Op de l~at vindt U trouwens ook wat dwergheestertjes, zoals 
maagdepalm en zonneroosjes. Die laatste vonden we op open 
plekken waar ze met een paar bloemetjes nog een zomerse noot 
aan het najaar gaven. 
Van d~ kruiden noteerden we agrimonie en op zonnige hellinkjes 
hemelsleutel, tripmadam, wit vetkruid vergezeld van de steke
lige rozetten van het slangenkruid en de cypreswolfsmelk 
Van de bosplanten is in de herfst natuurl~k al veel 
verdwenen. Wat we zagen was wel een aansporing ' 
om dit gebied ook eens in het voorjaar te be-
zoeken, Een van de nog herkenbare bosplanten 
-z~n aanwezigheid ~st op kalk - was de engbloem, 
Al kijkend, schr~vend, pratend en vooral genietend 
niet in de laatste plaats van de mooie ver
gezichten over het wijde, slingerende Lessedal, 
waren we nogal achterop geraakt. 
Een paar kilometer verder wachtte het peloton 
ons op, lichtel~k gramstorig en niet helemaal 
ten onrechte, want de verstreken t~d stond met 
de afgelegde kilometers op gespannen voet. Er zou 
minder geklooid en meer doorgelopen moeten worden, 
dat was duidel~k. 

We vonden een zalige picknickplek tussen 
Herok en Wanlin, vlak aan het water van de 
Lease. We konden een paar wilgasoorten aan 
de l~st toevoegen. In Wanlin moesten we 
schuilen voor een forse bui, maar daarna 
beterde het weer zich. De Lease nam 
afscheid V!n ons; ze had zo haar 
eigen ideeen over de weg·naar 
Han. 

W~ bogen recht naar het zuiden ~~~~==~~ 
af en doorkruisten een ondiep 
vochtig dal. In de bermen vonden we de 
plantjes van zure, natte grond: egel
boterbloem, tormentil, 'kruipganzerik, 
blauwe knoop, maar ook echt walstro en nog 
mooi bloeiende kaardebollen. Hier en daar 
spreidden de herfstt~lozen hun bleke crocusbloemen uit 
-ervaren Ardennengangers herinneren zich hoe een twintig 
jaar geleden ook de nu kale w~~den in de herfst nog vol 
stonden .met herfstt~lozen. 
Onze route voerde langs een luie helling de beboste rug 
tussen Wanlin en Lavaux op. Een wat schraler bos dan langs 
de Lease, op zware, vr~ arme grond, getuige de struikhei 
langs de randen, de espen, de boswilgen en het sporkenhout. 
Lavaux-Saint Anne bleek een fraai gerestaureerd kasteel 
r~k te z~n, ingericht als museum "de la chasse et de la 
nature". Een combinatie die w~ niet zo voor de hand vonden 
liggen. Vanaf Lavaux liepen we door zeer w~de dalen naar 
het Oosten. Het werd steeds zonniger en het weer,dat sp~t 
had van z~n ochtend-gedrein, maakte veel goed met prachtige 
wolkenluchten. 



De verhouding kilometers/tjjd bleef sommigen zorgen baren. 
Tja, wat doe je dan, als vooroploper? Verzekeren dàt we 
over de helft zjjn en dat we beslist voor middernacht in Han 
zullen zjjn, een beetje vaag bljjven over het aantal kilometers 
dat nog gelopen moet worden en in stilte hopen, da,t de 
topografische werkeljjkheid met de kaart wil bljjven kloppen. 
Bjj de kruising met de grote weg kon er gelukkig nog wel tjjd 
voor een kop koffie af. We hadden nog een kilometer of zes 
voor de boeg, maar de zon. daalde wel verontrustend snel. 

Gelukkig liep het laatste deel van de route door 
een steeds mooier landschap van ruime, vlakke 
dalen, geflankeerd door beboste heuvels. Els 
voegde een jeneverbes aan de ljjst toe. Deze 

groeide hier, gezien de bermflora met trilgras en 
duifkruid, echter op restjes kalkgrasland. We 
vonden hier zelfs nog een bloeiende gentiaan! 
Hier vonden we ook de wollige sneeuwbal, een niet
inheemse verwant van onze Gelderse Roos. Hjj heeft 
forse ronde, viltige bladeren eh vlakke bloei
schermen zonder lokbloemen. 
Iets verderop stond een op het eerste gezicht niet 
direct thuis te brengen plant. Hjj zat vol met 
vruchtjes: glanzende, keiharde witte knikkertjes. 
Dat bracht ons op de naam: glad parelzaad. 

Er kwam een spoor van schemering in de lucht en een spoor 
van kreupelheid in sommiger loop. In de gesprekken dook 
steeds vaker het woord tandvlees op. Ineens vond ik een 
deputatie van deelnemers tegenover me, die een direct en 
duideljjk antwoord wilde op de vraag of het dorpje in de 
verte, waar we op aan koersten nu wel of niet Han was. 
De bevestiging mobiliseerde de laatste reserves en een half
uurtje later waren we thuis. De Lease was er al. 
Er werd die avond niet gevolksdanst. 

De volgende ochtend aan 't ontbjjt verzekerde een nog wat 
stram bewegende deelnemer me, dat ik hem 22 kilometer had 
laten lopen. Ik kwam met mjjn belgische gidsje nog steeds 
niet verder dan "ongeveer"l8 kilometer. Misschien hebben 
de Belgen wel langere kilometers dan wjj. Of misschien was 
Dik's curvimeter niet goed gejjkt. 

Henk Menke. 

"DE MAN,DlE. AL\...E.S OR.GrAHISI:.E.ROE.
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In tegens~elling to~ de voorgaande dagen, was het wel erg 
miezerig weer! Echt een dag om ook nog iets anders te doen, 
dan allee n maar wandelen. Wat kun je in Han sur Lease dan 
beter doen, dan de grotten in te duiken? Wanneer je de 
grotten van Han binnengaat, betreed je een soort sprookjes
wereld waar een sfeer hangt,die onecht aandoet. De onver
mijdelijke verlichting zal hier wel een grote rol spelen. 
Het strijklicht langs .. de vele stal~tieten en stalagmieten 
en de wonderbaarlijke aangroeisels tengevolge van kristal~i
satie brengen het publiek in een wereld waar voornamelijk 
uitroepen als 11 áááh11 en11 ÓÓÓh 11 gehoord worden. De ontmoeting 
met de ondergrondse Lease is indrukwekkend. De floristen 
hadden inmiddels nog enkele planten kunnen noteren; want 
de bijna gewichtloze sporen van mossen en varens zijn tot 
diep in de grotten doorgedrongen en hadden bij het kunst-
licht mini-tuintjes gevormd met o.a. tong- en steenbreekvaren. 
In een boot varend op de Lease, verlieten we de grot, waarbij 
onze oren het even zwaar kregen te verduren, omdat ten af
scheid een kanonschot werd gelost, terwijl onze ogen weer 
aan het daglicht moesten wennen. 
Het KNNV-gezelschap vertrok naar het natuurpark Fur~oos. 
Dit natuurpark heeft de bezoeker veel te bieden, zoals de 
Romeinse baden, waarlangs het omhoog ging naar een kleine 
hoogvlakte. y~n hier uit heeft mèn een schitterend uitzicht 
op de zich in de diepte kronkelende Lease. 
Er werd inmiddels een droog onderkomen gezocht voor de 
lunch. Zo werd er afgeerroken onder aan de rotsformatie waar
op wij ons bevonden, in eén van de spelonken, te picknicken. 
Daartoe moesten we ca. 80 meter omlaag langs de rotswand. 
Een interreesante afdaling, waarbij zowel plantenmensen als 
speleologen aan hun trekken komen. Veel valt hierover te 
lezen in de "kleine Gids" van het natuurreservaat Furfoos. 
We daalden af tot de "Trou des Nutons",een hoge grot, ca. 
30 meter boven de Lease. In een grote, halfronde kring met 
uitzicht op de uitgang van de grot, werd hier in het half

duister de lunch gebruikt. 
In het stenen tijdperk leefden in deze en 
andere spelonken in de omgeving het dwerg
volk de Nutons. Onze drinkbekers lieten 
duidelijk zien, dat we inmiddels in het 
plastictijdperk zijn aangeland. Jongelui uit 
het gezelschap gingen via smalle spleten 
in de spelonk op verkenning uit naar het 
binnenste der aarde. "Trou de~Nutons 11 is 

--~~==~ evenals de overige spelonken een oude water
gang. De grond is bedekt met roodachtige 
klei, een product van verwering van de 

"Trou des NL4tons kalkachtige rotsen. 
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Na de lunch een f~ne wandeling langs de Lease. Opvallend 
de zeer vele tongvarens met hun gladde, glimmende bladeren. 
Indrukwekkend is de Puits des Vaux, waar een ondergrondse 
aftakking van de Lease in een zeer diepe rots-put even 
zichtbaar wordt, om daarna haar ondergrondse reis weer 
voort te zetten. 
Na de natuur van Furfoos ging het naar de cultuur van 
Rochefort. 
Hier kon b~ het postkantoor geen geld meer gehaald worden. 
Niet, omdat we te laat waren, maar omdat de geldvoorraad 
uitgeput was. 
In Ne~erland ~ouden we ons hierover erg hebben opgewonden, 
maar 1n Belgie lachten wij erom • 

• __ • --· <2\1 de v\erde. dag 
-t,o..,g vQre ... 

Na afscheid genomen te hebben van onze kampleider Henk Manke 
en het overige gezelschap, besloten vier kampdeelnemers nog 
een "ommetje" te maken aan de rand van Han sur Lease, al
vorens naar huis te gaan. Dat ommetje is nog een wandeling 
van 3t uur geworden. W~ wandelden door een prachtig, golvend 
kleinschalig landschap, waarin talrijke houtwallen. 
Dwars door deze wallen lopen wandelpaden. De houtwallen 
bestaan vooral uit sleedoorn, liguster, braam, vlier, berg~ 
vlier en rozestruiken. Alles hing boordevol zwarte-, blauwe-, 
en rode vruchten~ Begrijpelijk, dat er zoveel vogels in de 
buurt waren. Maar niet alleen de wallen, ook de bospercelen 
(met jeneverbes) en stukken onland maken het hier wel heel 
aantrekkelijk voor de vogels. Zo zagen we massaal geelgors, 
kneu en vink. De koperwieken en kramsvogels waren ook van 
de part~ in deze "bes 11rijke omgeving. En niet te vergeten de 
6 blauwe reigers, grote bonte specht, staartmezen, torenvalk, 
buizerds, groepen kraaiachtigen en een grote gele kwikstaart 
langs de beek; bovendien'een zwarte roodstaart scharrelend 
rond een oude schuur. 
De moeite waard was ook de plantenwereld in dit afwisselend 
landschap met z~n vele mooie doorkijkjes. In bloei werd nog 
aangetroffen: blauwe knoop, bitterzoet, herfsttijloos (nog 
diverse exemplaren) agrimonie, zonneroosje, heideanjer, 
Karthuizer anjer, dubbelkelk, valeriaan, ereprijs (gladde?) 
en kleine leeuwebek. Roel zag nog een gehakkelde aurelia, 
een vlinder die vorig jaar ook in de Ardennen werd gesigna-
leerd. ,~ -~ 
In het voor jaar moet de omgeving van Han . w.i 
ook zeker de moeite waard zijn. Naast de , ~~~ ~/i 
bremraap zagen we b.v. het bladerrozet _ , Q ' ~ 
van de echte sleutelbloem. De wandeling' · //' ;/' , 1 
deed ons zoveel naar méér smaken, - l]JUt~) ~l,..,."."'l""mr-. • 
dat we ons voorgenomen hebben om, indien O- • ) ' ' ~ 
enigszins mogel~k, hier komend voorjaar ~ 
opnieuw een kijkje te gaan nemen. · 
Misschien wel in de vorm van een voor
jaarskamp. Meldt U .zich vast I 

FvN. 
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maagdepalm "-:3> 
es ~~~ 

fijnspar 
haagbeuk 
wintereik 
zomereik 
linde 
esdoorn ~-

rode kornoelje ~~·~; 
spaanse aak {/;;::; 0' 
hazelaar \// 
bergvlier · 1 1 
clematis . -
gel der se roos h Q.t&laar-

hondsroos 
sleedoorn 
eenstijliga meidoorn 
beuk 
brem 
wilde kers 
vlier 
lijsterbes 
wilde appel 
kamperfoelie 

Y~\b~@IM) 

zonneroasje 
bitterzoet 
mispel 
framboos 
amerikaanse vogelkers 
klimop 
grove den 
tweestijlige meidoorn / 
elsbes , Y 
tamme kastanje 
struikheide 
iep 
boswilg 
els 
akkerroos 
noorse esdoorn 
geoorde wilg 
esp 
sparkenhout 
ruwe berk 
jeneverbes 
grauwe wilg 
wollige sneeuwbal 
bittere wilg 

NIEUWE LEDEN ONTVANGEN EEN WELKOMSTGESCHENK 

Het 160 bladzijden tellende boek "Wilde planten in en 
om Amsterdam" is een boek, dat uiteraard de wilde 
planten in en om Amsterdam beschrijft, maar ook voor 
niet-Amstardammers buitengewoon leerzaam en leesbaar is. 
De bekende auteur Joh. Bolman weet op zeldzaam boeiende 
wijze niet alleen te vertellen wáár de vele plantensoorten 
te vinden zijn, maar ook waaróm ze daar te vinden zijn. 
Duidelijke beschrijvi~gen van de bloemen en planten, maar 
ook hun herkomst en plaats in de omgeving. 
Kortom, zeer leerzaam en toch vlot leesbaar. Voor zover 
de voorraad strekt, ontvangt ieder nieuw lid zo'n boek. 

E.A. Ebens-Witkamp 
Familie Hessela 
A.J.J.v.d. Elsinghorst 
W.J.J. Colaris 
P.A. Okma 
A.J.Bouwmeester 
O.v.d. Broeke 

Wapenveld 
Epe 
Wapenveld 
Epe 
Epe 
Epe 
Epe 
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Eind october bracht Els Koopmans me een heel merkwaardige 
paddestoel uit het zo langzamerhand beroemde "paddestoelen
parkje" hoek Willem Tellstraat/Wildforstlaan. 
Op het eerste ge;icht leek het wel een amaniet met een mooie 
brede gestreepte ring aan de slanke steel. Maar de roodbruine, 
wat paarsige hoed en vooral de grUze, blaawviolette lamellen 
duidden op een heel andere soort. Nu wil het nog wel eens ge
beuren, dat door een flinke nachtvorst de lamellen verkleuren. 
Ik heb dat o.a bU de gele beukerussula wel eens gezien, maar 
bU microscopisch onderzoek bleek al gauw, dat de sporen don
ker zwartbruin, b~na paars waren. Bovendien hadden de gladde 
ellipsvormige sporen een duidel~e kiemporus ~pvo~ 
d.w.z. een afgeplatte kant aan een uiteinde, ~ 
wat er op wees, dat ik bU de familie van de Ki~m. 
stropharia 1s moest z~n. poru~ 
De stropharia 1s, waartoe ook de bekende kopergroenzwammen 
behoren, komen op mest, op humusrUke plaatsen, op plantenaf
val, rottend stro, composthopen, ook veel buiten de bossen, 
in parken en tuinen voor. 
Na verschillende boeken te hebben geraadpleegd, o.a. het 
standaardwerk van de Duitse mycoloog Maser, waarin een paar 
duizend in Europa voorkomende soorten worden beschreven, 
kwam ik tenslotte na veel puzzelen terecht bU Stropharia 
rugosoannulata (dit laatste betekent met een plooivormige 
ring). 
Als het bekende boek van Roger Phillips, uitgegeven in de 
Spectrumreeks, en dat ruim 900 soorten van West Europa be
schr~ft, onze stropharia niet vermeldt, mogen we aannemen, 
dat wU met een bUzondere soort te maken hebben! 
In het boek "Paddestoelen van West- en Midden Europa", het 
vorigejaar uitgegeven door Reader's Digest, wordt Stropha
ria rugosoannulata ~e "Roodbruine Reuzenstropharia" genoemd. 
Wjj lezen. dat''' deze paddestoel over vrUwel de gehele wereld 
voorkomt, maar in ons land ontbreekt en slechts sporadisch 
in Midden Europa verschjjnt. De vindplaatsen liggen op grote 
afstand van de bossen. De mees~ geschikte voedingsbodems 
zUn·rottend stro en ander organisch afval van landbouw en 
moestuin". 
In de "Standaardljjst van Nederlandse Paddestoelnamen" die 
het vori~ jaar verscheen, wordt Strgpharia rugosoannulata, 
Stroph. ferrei genoemd en de officiele nederlandse naam is 

Blauwplaat stropharia. Dus toch eerder in 
ons land gevonden? 
Martin Knoop in zjjn modern handboek 
"Paddestoelen" dat ook in de leeszaal aan
wezig is, helpt ons "uit de knoop". Hjj 
noemt onze paddestoel "Vloksteelstropharia, 
voorkomend op stro, zaagsel en in tuinen. 

- Zeldzaam in de natuur. Hjj is de laatste 
decennia op allerlei plaatsen in ons land 



Jg. 
aangetroffen, wordt al veel gekweekt en geeft een goede op
brengst. In eigen tuin is dit goed te doen." 
Elders in het boek kunnen we lezen hoe we paddestoelen kunnen 
kweken. 
De foto in het boek van Knoop laat een paar strogele, reuze 
paddestoelen zien, die wel wat van champignons weg hebben, maar 
niets l~ken op onze exemplaren uit het parkje. Hier z~n 
waarsch~nl~k gekweekte exemplaren afgebeeld. 
Wat is de oorzaak, dat het paddestoelenparkje, zoals we het in 
het vervolg maar zullen noemen, zulke b~zondere soorten oplevert? 
Behalve de honderden donsvoetjes, nestzwammetjes, peervormige 
stuifzwammen, enkele trechterzwammen en franjehoeden, hebben 
we er zelfs enkele beurszwammen (volvariella's) gevonden. 
Waarsch~nl~k hebben we deze paddestoelenr~kdom te danken aan 
de massa's houtschilfers, die de plantsoenendienst hier zo 
kwistig heeft rondgestrooid. Eenzelfde ontwikkeling kunnen we 
op de Hoge Weerd verwachten, waar ook houtafval is gedeponeerd 
in de sloot langs de weg tussen de sporthal en de weg naar 
de Eper Veste. Op dit substraat verschenen dit najaar ook 
duizenden donsvoetjes, die misschien nog door andere soorten 
zullen worden gevolgd. W~ paddestoelenvrienden houden deze 
plekjes goed in het oog en wachten met spanning op de ver
rassingen die ze ons -naar ~ hopen- nog zullen brengen. 

A.Sieders. 

De KNNV-excursies z~n er uiteraard om onze natuurkennis 
te verrljken, maar ook om van de natuur te genieten. 
Nu kunnen excursies behalve leerzaam ook erg gezellig z~n. 
Toch komt het wel eens voor, dat de. gezelligheid de over
hand krljgt, verkenning in de natuur komt dan op de 
tweede plaats. 
Er z~n leden,die zich hier enigszins aan ergeren. Vooral 
wanneer het excursies betreft, waarb~ we vogels of wild 
willen waarnemen,is het zaak, dat we ons zo stil mogel~k 
door het veld verplaatsen. Daarom: voor wat de excursies 
betreft, het verzoek om het spreekwoord in acht te nemen 
dat boven dit stukje staat. U mag het zelf aanvullen. 

FvN. 4r 
2:'-J 



Eerste waarnemingen 1983 l.fo. 
Ook dit jaar ontving de redactie de waarnemingenl~sten van 
een (elftal) leden en wel van: 
de dames: W. Smit-Briedé 

S.E.Remmelts-Geerlings 
E.Koopmans-Grommé 
E.A. Ebens 

de heren: H. van Diepen 
F. van Noorden 
P. Groen 
F. Bosch 
G. Stegeman 
J.W.v.Waveren Hogervorst 
A. Hottinga 

w.s.B. 
S.R. 
E.K.G. 
Ebens 
v.D. 
F.v.N. 
P.Gr. 
F.B •. 
G.St. 
v.W.H. 
A.H. 

Merkwaardigerw~ze kan geconstateerd worden, dat van sommige 
soorten (zowel riet- als bosvogels) de eerste waargenomen 
data vroeger liggen dan in 1982; voor andere soorten 
(zwaluwen b.v.) moest langer gewacht worden op de kennis
making in 1983. 
Vergeleken met publicaties over vele jaren m.b.t. geheel 
Nederland is 1983 toch weer een "laat" jaar geworden. De 
weersomstandigheden zijn hier toch wel debet aan. Ook in 
1983 kon een betrekkel~k koud voorjaar worden aangetekend. 
Voor de inzend(st)ers nog dit: 
hartelijk dank voor Uw medewerking; bij de samenstelling van 
het overzicht was sprake van een sportieve "strijd", vaak van 
een enkele dag! En natuurlijk waren de inzenders met een 
"buitenbaan" (v. Diepen, Hottinga) nogal eens in het voordeel! 
Op U allen en wellicht nog anderen rekent ondergetekende 
weer voor het seizoen 1984. 

J.W~ van Waveren Hogervorst. 

,_... ___________________ -----------. 
De zojuist onteigende volkstuin 
(ten bate van groter nut: parkeerplaats 
of de weg brheen) 

~ 
bevatte nog allerlei moois 

~1~ een meidoorn bijna bloeiend 
~ r: ,~ een moerascypres zelfs' . kaal nog 

"':'.#.'.l.. en wachtend als zoveel andere bomen 
~ bu~ldozers likken hun grage bekken 

~--~·· Zoveel uitvinders als er· zijn 
is er niet één - of eindelijk een uitvindarea 

..... .-r drie een worm uitvindt tegen beton . 
~ een klein apparaat tegen rechtlijnigheid 

......., een opblaasmiddel tegen 
~~~~··voor niets dan besturen geschikten? 

Puin is het nu 
zelfs het gras is verbrand 
dood haar op een nooit goed gevoed hoofdje 
stof waren we, tot stof willen ze 
- de nooit aflatende ingrijpers -
ons terug dwingen. 

D.Hillenius 



L,t. 
// 

soo'rt 1981 1982 1983 waarn. 1983 

zomertal in~ 20/4 12/":S io/~ v.D. 
zwarte stern - 29/4 ll/4 A.H. 
visdief 20/4 2/.j./l.j. 25/Lt E.K.G_1P 
tortelduif 25/4 26/4 22/4 A.H. 
koekoek 12/4 15/4 23/4 v.W.H. + A.H. 
nachtzwaluw 30/5 2/6 30/5 P.Gr. ' 

_gierzwaluw '115 2/5 25/4 G.st. 
boerenzwaluw 4/4 26/3 ll/4 F.v.N.+ A.H. 
huiszwaluw 1513 17/4 19/4 w.s.B. 
oeverzwaluw - 21/4 2/5 v.D~ 

wielewaal 10/5 5/5 18/5 v.D. 
nachte,gaal 14/4 8/5 18/5 v.D. 
zwarte roodstaart 4/4 21+13_ 3/11,_ Ebens 
~ekr.roodstaart 7/4 25/3 17/4 P.Gr.+v.W.H. 
paap .ie - 13/5 25/4 E._Gr_, 
roodborsttapuit 30/3 ll/3 21/3 A.H. 
tapuit 24/5 6/4 16/4 A.H. I 
snor - - - - I 
grote karekiet - - - - I 
kleine karekiet 2/5 ll/5 5/5 v.D. I 
bosrietzan,ger 13/4 8/5_ 9/4 S.R. 

rietzan,q:er - ll/5 - -
snotvo~el 24/4 9/5 30/~ v.D. 
zwartkop 4/4 6/4 23/3 E.K. G_. +A.H. 
tuinfluiter 10/4 21iJ-J- 2~/4 A.H. 
grasmus 2/5 20/4 23/4 WwS:.;.B. 

braamsluiiJer 12/4 4/5 20/Lj._ E_._K_._G. 

fitis 22/~ 20/~ 2/4 s.R. 

t.iift.taf 14/3 14/2 2/3 Ebens 
fluiter 2/5 ll/5 24/4 E.K.G. 
gr.vliegenvanger 15/6 19/5 6/5 A.H. 

1 bonte vliegenvanger 23/3 10/11, 16/4 w.s.B. 
boompieper 22/3 6/4 13/3 E.K.G. 
gele kwikstaart 20/4 6/4 ll/4 A.H. 



Waarnemingen z~n voor rekening van de waarnemer. 
De rubriek "Waargenomen" bestaat in de huidige vorm al weer zo'n 
zeven jaar. Dat betekent in totaal zo'n enkele duizenden waarne
mingen, van gewone tot heel b~zondere. In het algemeen ondervindt 
de rubriek veel waardering. Het stimuleert niet alleen de mensen 
om met meer dan normale aandacht te ~ken naar al wat in het 
veld groeit, bloeit of beweegt; ook worden zaken vastgelegd, die 
anders misschien in het vergeetboek zouden raken. 
Misschien is de rubriek ook wel belangr~k voor mensen,die over 
vijfentwintig jaar in oude Natuurklanken wat grasduinen, want 
hoe zal de natuur er in onze omgeving dan voorstaan? 
Toch is niet iedereen verrukt over deze rubriek. Er zijn zelfs 
mensen, die er een gevaar in zien. Hun standpunt is, dat het publi
ceren van vooral zeldzame vogels en planten - ja vooral planten -
mensen op die zeldzaamheden attendeert, met als gevolg, dat ze 
dan "geplunderd" worden. W~, van Natuurklanken, hopen niet, dat 
onze rubriek aanzet tot het uitgraven van zeldzame planten of 
rustverstorend werkt op zeldzame dieren. Wij kunnen ook nauwel~ks 
aannemen, dat deze rubriek bij onze leden ooit tot zulke onaan
vaardbare reacties heeft geleid. 
Bovendien zullen w~, zoals ook in het verleden vaak het geval was, 
bij echt zeldzame waarnemingen de plaatsaanduiding wat ruim hou
den. Dit is niet zozeer gericht tegen onze leden alswel tegen 
mensen van de buitenwacht. Want je weet maar nooit. 
Tot slot nog dit: een lid van onze afdeling weet een blauwe 
bremraap en een bleekgele bremraap te staan. Ook een maretak 
weet h~lz~ te groeien. U weet dus waar U naar zoeken moet op 
Uw eerstvolgende wandeling. 

Barms~s 

Bonte kraai 
Blauwe reiger 
Boomklever 

Buizerd 

Duiven 
Goudplevier 
Huiszwaluw 
Havik 

F.v.N. 

12/10 4 ex. Pelzerpark 
31/10 Flevopolder 
21/10 Terwolde, met mees in bek. 
ha~f nov. op veel plaatsen in Epe, 

20/9 
8/11 

19/11 

22/11 

29/10 
13/11 
13/10 
13/10 

dorpskern. 
wit ex. Wildweg Vaassen 
ex. met veel wit. Zuuk. 
B~ VMI Zuuk. Zeer tam met 
zeer veel wit. 
Al een week Paalbeekweg op 
jonge(aanplant)boom.Wissel. 

550.000 Den Haag 
t.h.v. Nijkerk. 
Laatste. Joure. 
~ fel geattaqueerd door 

zwarte kraaien 

L.Bakhuis 
vNo. 
HvW. 
vWH. 

Hr. Wieringa 
EKG. 

Gert Vinke 
vNo. 

FB. 
EKG 
v.No. 
vWH. 



Koperwiek 

Kauw 

Keep 

Kneu 

Ooievaar 

Raaf 

Sperwer 

Wintertaling 

IJsvogel 

Zwarte specht 

hele maand october 2 ex. Korte Enk- Bouchette 
weg Epe. 

25/10 Veel trek hele nacht en dag EKS. 
over Epe. 

25 oktober honderden exempl 
akkers nabd Vaassen Yvonne R, 

14/10 Vangt een spreeuw van tele- F B. 
visieantenne af.Na een paar tel
len weet spreeuw zich te bevr~
den uit snavel van de nog vlie
gende kauw. Tongerenseweg. 

18/11 1 ex. dorp Epe. EKG. 
22/11 ca. 100 ex. in Loeffpark Epe. EKG. 
20/11 ca. 10 ex. Pelzerpark Epe. ARS. 

13 /11 Langs grote weg n. A.dam 
vlak voor kruispunt Hilversum EKG 

10/11 8 ex. Tepelbergweg FB. 
Half okt. weeklang een paartje om huis 

bd Vaassen, Sprengenkampsweg Yvonne 

23/10 ca. 25 ex. IJssel b~ Houtweg EKG. 
(plasjes) 

R. 

25/9 
1/11 

16/11 
6/ll 

Visv~ver Utermohlen Vaassen Jan Polman 

act. 

24 /11 

Hierdersprengen NN. 
2 ex. Nieuwe Kanaal Wageningen. L.Bakhuis 
2 ex. Pompgemaal Wapenveld vWH. 
Paartje. Tongerense beek(blj 
Land van Jonker). 
Rioolwaterzuivering, 
Apeldocm 

Fam.v,Leeuwen 
Marjolein K. 

-31/10 Laarstraat 

Vliegend hert t1 oktober 
(kever) 

,, 

9/10 Groene anljstrechterzwam 

9/10 Reuzebovist 

30/10 Blauwplaat stropharia= 
Stropharia rugosoannu
lata of S.ferrei. 

groep 

Heksenkring, Dophoeve
weg. 
(Zeldzame paddestoel, 
zie elders in dit nr.) 
Plantsoen Lohuizerweg/ 
hoek W.Tellstr. Epe. 

EKG. 

EKG. 

EKG. 

(EKG= E.Koopmans-Grommé, FB.= F.Bosch, vWH.= W.v.Waveren Hogervorst, 
AHS.=A.Herweljer-Smit, vNo.=F.van Noorden.) 
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De roos en haar blaadjes 
. ·- . - -p 

Een laatste roos bloeide, omdat 
zij daartoe nog zes blaadjes had. 
Die zaten samen, bol en bloot 
en van de koude donkerrood. 
De platte bladeren der platanen 
hingen reeds neer om los te gaan 
gingen los, en zwierden neer 
Ook reeds in zonnig windstil weer. 
Neer ook moesten na een poos 
twee blaadjes van de late roos. 
Zo bloeide zij geluidloos door 
Daar had zij nog vier blaadjes voor. 
Zo gestorven als maar kon 
stond hoog, diep gras nog in de zon. 
Toen knakte het en raakte langzaam 
de aarde aan als met één wang. 
De roos raakte tegelijkertijd 
Twee blaadjes, een, twee blaadjes 
Ze lagen plotseling gezond 
maar dood beneden op de grondo 
De dagen werden kort, vergeeld. 
Slechts in de huizen werd gespeeld. 
De roos, nu bijna menselijk oud, 
bloeide nog, ·maar innig koud. 
Twee vlerkjes rood en een buikje groen 
daar kon zij het blijkbaar ook mee doen. 
De sneeuw viel. In de verte snel; 
vlakbij zweefde hij evenwel. 
De roos ook sneeuwde levensgroot 
met haar twee blaadjes. Een.Twee.Rood. 
Ach dacht zij, nu heb ik dus niets. 
Toen bloeide zij maar zonder iets. 

moraal 
Wie het bloeien heeft verleerd 
doet zeer waarschijnlijk iets verkeerd. 

Leo Vroman. 
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