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VOO'RWOORD 
Het is voor de redaktie telkens weer een verrassing,dat 

Natuurklanken op zo'n spontane wijze gevuld wordt door 
onze leden. De redaktieleden benaderen wel altijd een aan
tal mensen voor bepaalde bijdragen, die in het nummer 
zouden passen. Zo vroeg de redaktie om een stuk over 
de IJssel. Het resulteerde in een fijn lenteverhaal, waar
in de weidevogels, die dit jaar zo in de belangstelling 
staan, natuurlijk ook voorkomen. 

Er komt daarnaast ook onverwachte copy binnen naar aan
leiding van belevenissen in de natuur, die men voor de 
medeleden op papier zette. Dat is ook een heel belang
rijke functie van een ledenblad: de mogelijkheid van 
publicatie. Die varieert van een simpele waarneming tot 
de ontdekking van een zeldzame plant of een ongewoon 
dier. 
Hier horen ook de verslagen bij die deelnemers aan de 
verschillende activiteiten maakten voor hen, die er niet 
bij waren. Er is zelfs nog een vacantieverslag van een 
landelijk KNNV-kamp, dat je weer meteen naar vacantie 
doet verlangen. 
Er is weer een omvangrijke waarnemingenlijst. Als je die 
rustig bekijkt, blijkt hoeveel er in elk jaargetijde te 
zien is. En dan te denken dat dit altijd een keus moet 
zijn uit veel meer dat b~ de redaktie binnen kwam! 
U kunt Uw eerste waarnemingen van de zomervogels ook 
dit jaar weer opsturen. 
Maar let U vooral goed op de vele belangwekkende punten 
van het programma! 
Een nieuw element is op verzoek toegevoegd: nl. een 
korte excursie op een doordeweekse dag voor wie dan 
vrij zijn. 
Noteert U i~n en 

DE WAARNEMINGENRUBRIEK 
wordt in het vervolg verzorgd door: Frans Bosch, Eikelkamp 65, 
8162 ZK Epe, tel.05780-20313. 
Wilt U Uw waarnemingen aan hem doorgeven? U kunt hem buiten 
de weekends het beste nà 6 uur 's avonds bereiken. 
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donderdag 
10 mei 

zaterdag 
12 mei 

dinsdag 
15 mei 

MA 
EEN VOSSEHBROEKAVOND.Een excursie en een lezing. 
Om 19.00 verzamelen b~ het huis van Bauke Terpstra 
aan de Tolweg 10 (hoek Wiemanstraat) net voorb~ 
Zuuk. 
Vandaar gaan we wandelen in het gebied van het 
Vossenbroek, daar vlakb~. Het Vossenbroek is voor
al b~ de oudere KNNV-leden goed bekend. 
Om ca. 20.30 uur worden we in de Eper Gemeentewoning 
verwacht, waar we een kopje koffie drinken. Hier 
vervolgt Bauke z~n Vossenbroek verhaal, maar nu 
aan de hand van fraaie dia 1s. We kr~gen dan te 
zien, welke planten en dieren in andere jaarget~den 
in Vossenbroek voorkomen. 
Kortom, deze avond zal ons een volledig beeld geven 
van dit zo b~zondere natuurgebied. 
Willen de deelnemers laarzen meenemen? 

EXCURSIE NAAR DE WEERRIBBEN o.lv. Peter Pfaff. 
Het indrukwekkende riet- en waterlandschap 
"De Wieden" is karakteristiek voor de kop van 
Over~ssel. In de werkschuur van Natuurmonumenten, 
eigenaar en beheerder van dit gebied, krijgen ~ 
een korte inleiding over dit gebied. Hierna orga
niseert de heer Brandsma een boottocht, welke ons 
o.a. langs de aalscholverkolonie "De Bakkerskooi" 
voert. 
In Wanneperveen nuttigen we onze meegebrachte lunch. 
Hierna kunnen we zelfstandig een bezoek brengen 
aan het bezoekerscentrum "De Foeke" en/of een 
wandeling door het gebied maken. 
Vertrek: A.H. Epe, 9.00 uur, Heerde 9.15 uur. 

(met eigen auto's) 
Terug: ongeveer 17.00 uur. 
Opgeven b~ Chris Drev~n, i.v.m. maximaal aantal 
deelnemers van 25 personen. 

Meebrengen: lunch, laarzen, k~ker. 
(Men kan ook alleen 1 s morgens komen). 

EEN EXCURSIE DOOR DE WEEK NAAR EPER SPRENGEN EN 
RENDE1RKLIPPEN 
Deze excursie o.l.v. Els Koopmans is georganiseerd 
voor die leden, die zich op een weekse dag vr~ 
kunnen maken. 
We gaan op de fiets naar de Eper Sprengen en de 
Render klippen. 
Vertrek: 9.30 uur van HOTEL DENNENHEUVEL 
Terug: ca. 12.00 uur. 



donderdag 
24 mei 

zaterdag 
26 mei 

CURSUS DETERMINEREN. Zie hieronder en elders in 
dit blad. 

WANDELING DOOR LANDGOED OLDHORS te Oldebroek, 
o.l.v. Peter Pfaff. 

~Dit landschappel~k fraaie la~dgoed ligt juist op 
klde grens van he~ Veluwe masslef. Op deze algemene 
2 excursie zullen diverse aspecten, zoals landschap, 

.m;===-tr~\1 vogels, planten en insect en bekeken worden. 
' ~Vertrek: b~ A.H. Epe te 9.00 uur, Heerde g.lS uur. 

~,~~~~~~ (met eigen auto's) Terug: ca. 13 uur. 

ZOMERAVOND FIETSTOCHT OMGEVING KIEVITSVELD, 
KANAAL, VISVIJVER~ o.lv. Els Koopmans. ___ 

Een grote variatie aan planten en dieren -ook in 
et water - zal onze aandacht hebben op deze 

tocht, die voor iedereen te doen is~ 
(~·warme kleding en klj~er meenemen. 
~ Vertrek:l8.30 uur blj A.H. Epe. 

woensdag 
20 juni 

maandag 
25 juni 

Terug: voor donker. 
CURSUS DETERMINEREN. Zie hieronder en elders in 
dit blad. 

PLANTENEXCURSIE naar de dljk tussen Elburg en 
Kampen. 
Aansluitend op de plantencursus gaan de deelnemers 
de flora op deze dljk bekljken. De opzet van deze 
excursie is echter zodanig, dat ook niet-cursisten 
van deze excursie kunnen genieten. 
We vertrekken om 9.00 uur blj A.H. te Epe, en 
hopen om ongeveer 13.00 uur weer terug te zljn. 
(met eigen auto's) ~ 

~ 
van OOST RAVEN WANDELEN in de omgeving 

Om 19.00 uur verzamelen 
Rauwenhoffweg. (~p~ 

op de hoek Oostrav 

De wandeling duurt ongeveer 2 uur. 

GEOLOGIE • Voor iedere belangstellende in de geologie 
is een bezoek aan de unieke verzameling van Wouter 
Tol een belevenis. Daarom organiseren we een avond 
bij Wouter thuis, zodat hlj ons zelf kan rondleiden. 
Om 20.00 uur wordt U bij Wouter Tol thuis verwacht 
in de Bonenburgerlaan 3 te Heerde. 
Op deze avond zullen we een datum en een plaats 
afspreken voor de geologie-excursie die we in het 
najaar zullen houden. 

CURSUS DETERMINEREN 

donderdag 
24 mei 

Evenals enkele jaren geleden organiseren we weer 
een cursus determineren. Aansluitend op deze 
cursus brengen we een bezoek aan de dijk tussen 
Elburg en Kampen (zie programma hierboven) om 
het geleerde in de praktijk te brengen. 
Ook niet cursusten kunnen op deze excursie mee. 
Over de inhoud van de cursus, de kosten e.d. vindt 
U elders in Natuurklanken meer informatie. 



CURSUS ft 
DE TERM I NEREN 

Onze jaarlljkse mini-cursus staat dit jaar in het teken van de 
planten. Omdat het determineren van kruiden toch nog voor veel 
KNNV-leden problemen oplevert, besteden we deze keer hier wat 
meer aandacht aan. 

We hopen, dat de deelnemers na afloop van de cursus in staat 
zljn om de meest voorkomende plantenfamilies in "het veld" 
te herkennen, omdaarna met de "Flora" de juiste naam te be
palen. 

De eerste avond zullen we ons bezig houden met de kenmerken van 
de plantenfamilies. Met behulp van de Flora, geplukte bloemen 
en een overziehtsstencil wordt dit onderdeel besproken. 
Ook de biologie van de plant wordt deze avond aan de orde ge
steld. 
De tweede avond passeren de reeds besproken families snel nog
maals de revue. Met behulp van dia's zullen we ook laten zien 
in welke landschapstypen U de planten kunt verwachten. Verder 
gaan we uitgebreid in op het determineren met behulp van de 
Flora. 

Om de cursus af te ronden gaan we op excursie naar de dljk tus
sen Elburg en Kampen. We willen proberen het geleerde d.m.v. 
een soort inventarisatie in de praktljk te brengen. Aansluitend 
op dit "cursus"gedeelte volgt een gewone plantenexcursie. 
De cursus wordt georganiseerd en geleid door Henk Menke en 
Chris Drevjjn. 

De kosten bedragen f. 5·- per persoon. Dit i.v.m. het copiëren 
van cursusmateriaal, voorbereidingskasten en zaalhuur. 

data:donderdag 24 mei eerste cursusavond 
donderdag 7 juni tweede cursusavond. 
Beide avonden worden gehouden in de Eper Gemeentewoning 
aan de Stationsstraat te Epe. 

Tijd: 20.00 uur tot 22.00 uur. 
Excursie: zaterdag 16 juni (Dljk Elburg/Kampen) 

Tljd: 9.00 uur vertrek A.H. te Epe (auto's) 
13.00 uur terug. 

De excursiekosten-zoals transport- komen voor eigen rekening. 
Opgeven: vóór 18 mei blj Chris Drevjjn 

Wisselseweg 78, 
8162 RN te Epe 
tel. 05780-12673 



J@Pf)'@.~ ~;~~/IJl) . 
op de ut tervaarden 

De redactie van "Natuurklanken" vroeg me een bijdrage voor 
het voorjaarsnummer, uiteraard over het natuurgebeuren op 
en rond de uiterwaarden. 
Als je ergens de seizoenen, zoals die elkaar in onze stre
ken afwisselen, kunt beleven, dan is het hier aan de rand 
van dit brede uiterwaardengebied: de zomers met uitgestrek
te weiden vol rood-bonte koeien, daartussen de talrijke 
weidevogels, scharrelend naar voedsel; de herfst met zachte 
kleuren en de geluiden van duizenden trekvogels langs de 
waterkant en daarboven; de winter met de silhouetten van 
kale knotwilgen, populieren en essen, van donkere meidoorn
en sleedoorn-hagen, de groepen grazende wilde zwanen en de 
duizenden wilde ganzen, die al gigakkend lange zigzagljjnen 
langs de lucht trekken, nu eens zuid, dan weer noordwaarts, 
op zoek naar goede voedselplekken. En bij "hoog" water de 
talrijke eenden in velerlei soorten tussen zwanen en koeten 
op het water. 
Maar eind februari lijkt soms al de lente in aantocht. In de 
tuin bloeien de sneeuwklokjes en winteraconieten. De ganzen 
vertrekken "met de noorderzon", je ziet het niet, maar 
elke dag zijn er toch minder dan de vorige, en ook de zwanen 
trekken grotendeels terug naar hun zomerverblijf in het 
hoge noorden. "Tot volgend jaar I" roep je hen na, "het wordt 
nu lente!" 
En dan ligt op 10 maart de hele wereld rondom onder een dik 
pak sneeuw. De sneeuwklokjes zijn onvindbaar, de vogels 
komen weer hongerig naar de voederplank en de pindakorf, en 
de duiven, die anders al vroeg in de linde zaten te koeren, 
kruipen verkleumd bijeen in de acacia's! Alleen mijn honden 
zijn dol van blijdschap, dat ze eindelijk weer eens door de 
sneeuw kunnen rollen. 

•s'Middags overwin ik mjjn tegenzin in deze ommekeer in de na
tuur en trek de uiterwaarden in; sneeuw zo ver het oog reikt, 
•t lijkt wel een poollandschap. Een aantal wilgen, slechts 
voor een deel geknot, steken de overgebleven takken als 
om hulp roepend naar de grauwe hemel, de andere met besneeuw
mutste kale koppen kijken somber de toekomst in. 
De vogels in de beboste rivierduinen houden zich schuil, 
de lust om maar een kort liedje te zingen is hun vergaan, 
en de kraaien en eksters blijven inééngedoken zitten op hun 
hoge uitkijkposten in de bomen. Lente? •••• •t mocht wat! 
Alleen mijn Noorse poolhonden hebben plezier in deze koude 
wit te wereld. 
Maar dan ••••• opeens •••• ik kan mijn ogen nauwelijks geloven! 
Toch is het zo! Boven de sneeuw klinkt de roep van een 
grutto •••• en andere beantwoorden die:"grutte ••• grut 
grutte ••• I· 
Ze zjjn dus weer terug, ondanks de sneeuw! 
Al dagen heb ik naar hen uitgekeken, ge
luisterd, hun komst verwacht. En nu zijn 
ze daar, bjj het water; dan zal het toch 
wel lente worden. 
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Twee dagen later is de meeste sneeuw weer verdwenen, alleen 
op beschutte plaatsen blijft de herinnering eraan nog be
waard. De sneeuwklokjes hebben zich wonderbaarlijk snel her
steld en bloeien uitbundiger dan te voren. Een heggemus 
zingt in de noteboom zijn welluidend liedje en winterkoninkje 
en roodborstje blijven daarin niet achter; vanuit de strui
ken schettert het nu eens hier, dan daar. Kieviten duike
len al roepend boven de kale akkers op de enk en een laatste 
groep ganzen verdwijnt in V-vorm in noordelijke richting. 
Tot ziens! 

Hoewel er werk genoeg te doen valt in de tuin, t 
zwerf ik toch ook regelmatig over de uiterwaar
den. 't Kan nu nog. Bij alle weidehekken hangt 
een bordje: "Verboden toegang art. 468 11 , en niet ~ 
ten onrechte. 's Zomers wordt dit gebied druk ~ 
bezocht, niet alleen door liefhebbers van na- ~ 
tuur en stilte. Er zijn lieden, die in hun ver-~
langen zo snel mogelijk bij de rivier te komen, ~ 
zich niet ontzien om dwars door de weilanden te gaan, niet 
alleen te voet, maar ook met brommer, fiets of auto. 
Ze realiseren zich niet, dat ze op die wijze én de natuur 
én het boerenbedrijf grote schade aandoen! In het voorjaar 
zijn er ook nog de (on)nodige eierzoekers, evenmin gewenste 
indringers bij boeren en natuurliefhebbers. Vandaar die 
ongastvrije bordjes. Maar in deze tijd kan het nog en als 
buurtbewoner kennen de meeste grondeigenaren me en hebben 
geen bezwaar tegen mijn zwerftochten, die ik hoofdzakelijk 
op weekdagen maak, om zo min nagelijk vreemdelingen uit 
te lokken hetzelfde te doen. Juist nu zijn flora en fauna 
in hun prille ontwikkeling zo interessant! 
De wilgen, die in de afgelopen winter geen kappersbeurt 
kregen, beginnen al te kleuren. Hun pruiken van geel-bruine 
twijgen steken prachtig af tegen de donkere achtergrond 
van de bosrand. De bloemknoppen van de sleedoorn beginnen 
te zwellen, wachten op een warm zonnetje om open te gaan. 
Dan zullen de kale, gedoornde takken overdekt zijn met de 
fijne witte bloesem, waar de eerste insecten graag op af 
komen. De meidoorn wacht nog wat met zijn bloementooi, 
eerst komen de groene blaadjes uit de knoppen, dan pas 
de bloesem. Maar dan is het al mei. 
In de kolken, verspreid over het hele gebied, 
nog tamelijk veel wilde eenden, maar als ze bij 
ring op de wieken gaan, doen ze dat in paren, 
wijfje met het kleurige mannetje. 

zwemmen 
mijn nade
het bruine 

Een oude IJsselarm, die altijd vol water staat, slechts 
door een duikertje verbonden met de rivier, herbergt een 
aantal wilde knobbelzwanen. Ook hier is nu duidelijk de 
paar-vorming te merken, elk mannetje weer samen met het 
wijfje, dat hij voor het leven trouw zal blijven. Ze baltsen 
al wekenlang, met diepe klokkende geluiden. Komt er een 
rivaal in de buurt, dan wordt deze met opgebolde vleugels 

en extra gekromde hals verdreven; gaat 
de aftocht niet snel genoeg, dan ver
heft de man-zwaan zich al watertrap
pend uit het water om op de belager 
af te vliegen, die dan op dezelfde 
wijze er vandoor gaat. 



Een machtig gezicht! Maar als ieder zich houdt aan de be
staande gedragspatronen, bl~ft het vredig in deze besloten 
waterwereld. 

Van de grote aantallen koeten en meeuwen z~n er nu niet 
veel meer aanwezig. Z~ z~n weer terug naar de meren van 
Midden- en Oost-Europa, waar ze zullen broeden. Slechts 
enkelen bl~ven ook 's zomers hier. 

Kieviten z~n er des te meer; al roepend vliegen ze om me 
heen. 't Is zeker nog te vroeg voor eieren, en 1k zou ze 
niet vinden als ik ze ging zoeken. Misschien dat ik er per 
ongeluk een paar vind, in elk geval let ik op, waar ik m~n 
voeten neerzet. 
Van de grutto's nu geen enkel levensteken, die z~n zeker 
al verder gevlogen. Maar er zullen er zeker meerdere komen. 
Ieder voorjaar broeden er hier vele paren. Ook enkele 
scholeksters z~n hier vaste bewoners, maar die komen nog 
wat later. Af en toe hoor ik wel de geluiden van overtrek
kende smienten, tureluurs en groenpootruiters: doortrek
kers op weg naar Noordel~ker streken. 

Een paar forse hazen, wonderlijk genoeg "der jacht ontkomen" 
rent over de weiden elkaar speels na. De hele winter heb 
ik hen hier gezien, steeds in elkaars gezelschap. Toen het 
water over de weilanden uitstroomde heb ik wel eens ge
vreesd voor hun leven. Maar er bl~ven meestal wel kleine 
stukken droog, waar ze zich, als het niet te lang duurt, 
in leven kunnen houden. Ze zien er nu niet meer zo welgedaan 
uit als vorige herfst. Maar ze z~n nog even "vlug ter 
been" en verdwijnen met enorme sprongen uit het gezicht. 
Zouden ze al jongen hebb~n? 't Is de vraag, of di5 de 
sneeuw overleefd hebben. De weilanden z~n nog zo kaal, 
dat ze aan jonge dieren absoluut geen beschutting bieden. 

Gedurende de winter hebben de vele ganzen 
het gras op sommige plekken tot op de 
wortel afgeknabbeld, vooral dáár waar 
t~dens de hoge waterstand toch nog een 
bult het hoofd boven water wist te 
houden. En dat z~n ook de plekken waar ~~~~~~~ 
nu de bolletjes van de vogelmelk weer 
uitlopen (ornithogalum umbellatum); 
de smalle blaadjes, nu nog wat geelgroen, _ .. I~ 
vertonen al de witte middenstreep. Wan- ~Vr 
neer over enige t~d het gras weer is uit
gegroeid, zullen de planten niet meer zo 
opvallen. Pas wanneer half mei de tuilen witte, st rvormige 
bloemen zich ontplooien, z~n ze weer goed herkenbaar. 
Helaas begint dan ook de maaitijd. Een ander bolgewas, dat 
nu ook te voorsch~n komt, is de geelster, die eind maart
begin april al bloeit en met z~n heldergele sterretjes tus
sen de zeer smalle groene bladeren zijn naam eer aan doet. 
Er komen in ons land vier soorten geelster (gagea) voor, 
nl.: deze weide-geelster (gagea pratensis), de akker-geel
ster (gagea arvensis of villosa), bosgeelster (gagea lutea) 
en de schede-geelster (gagea spathacea). De weide-geelster 
is in de IJsselstreek een algemeen voorkomend voorjaars
gewasje, ook in parken, tuinen en wegbermen. Elders zeer 
zeldzaam. 
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Bos-geelster en schede-geelster en akker-geelster komen 
slechts hier en daar nog voor in het Oosten des lands. 
Het is een wonder, dat ondanks intensieve weidecultuur 
(veel kunstmest, gier, veel begrazing en veel maaien) 
planten als weide-geelster en vogelmelk toch nog voorkomen. 
Andere plantensoorten z~n hier al nagenoeg of geheel ver
dwenen. Misschien is het feit, dat ze vroeg bloeien en zich 
vegetatief (door bollen) kunnen vermeerderen er de reden 
van dat ze kunnen overleven. 
Overigens heb ik gemerkt, dat geelster het ene jaar hier, 
het andere jaar daar, ternauwernood bloemen vormt. Maar 
elk jaar z~n de bloeiende exemplaren weer een teken-van 
beginnende groei en bloei in de natuur. Geelster bloeit 
vaak tegel~k met het speenkruid, waar ze tussen staan. 
Voor een goed waarnemer zijn zowel de bladeren als de bloe
men goed te onderscheiden. 

Even verheugend, althans voor de natuurliefhebber, is het 
dat in de afgelopen v~f jaar grote stukken weiland in het 
bezit gekomen z~n van C.R.M. (of hoe dit tegenwoordig mag 
heten) en beheerd worden door Staatsbosbeheer. 
De bedoeling is om door een extensief beheer (geen kunst
mest of gier, lichte begrazing en weinig maaien) in de 
komende jaren de groei van de natuurl~ke flora en fauna te 
bevorderen. Een aantal weilanden is tot vogelbroedreservaat 
bevorderd. Hopel~k zullen deze maatregelen ertoe leiden, 
dat planten als sleutelbloem, maarts viooltje, veldsalie, 
boksbaard, margriet, weer tot de normale stoffering van de 
uiterwaarden gaan behoren. Nu vind je deze sporadisch. 
Een ander aspect is, dat men weer meidoorn- en sleedoornhagen 
gaat aanplanten als afscheiding tussen de weilanden,zoals 
die ook vroeger hier bestonden, maar in de laatste decennia 
met wortel en tak werden uitgeroeid om plaats te maken voor 
het lel~k en mens- en dier-onvriendelijke prikkeldraad. 
Dat aanplanten is overigens niet zo'n eenvoudige zaak: in 
de winter staat het water vaak te hoog en zou pas aangeplant 
materiaal weer wegspoelen. Het moet dus gebeuren in het 
voorjaar, maar dan kan een langdurig felle, schrale noorden
wind alles doen uitdrogen en mislukt er veel. 

Ook wordt er nu weer aandacht besteed 
aan de toestand van knotwilgen en 
knotpopulieren. Jarenlang werden deze 
geheel veronachtzaamd, de takken wer
den veel te lang en te zwaar, met als 
gevolg, dat t~dens winterstormen, die 
hier zeer fel kunnen zijn. de stronken 
uit elkaar scheurden. Dat betekent 
meestal het einde van de boom. Er is 
de laatste winters echter enorm veel 

knotwerk verzet, zowel door vrijwilligers van het I.V.N. 
en de N~J.N., alsook door boeren, die toch wel prijs 
stellen op het behoud van deze karakteristieke uiterwaard~ 
begroeiing. Nu ziet het er nogal kaal uit hier en daar, en 
de steenuilen, die graag in deze holle, bebladerde bomen 
nestelen, zullen al die knot-acties misschien niet zó waar
deren. Maar er z~n nog genoeg bomen, die al eerder een 
beurt hebben gehad en hen nu weer een goede beschutting 
kunnen bieden. 



Wat zal het mooi worden hier op de uiterwaarden in het 
voorjaar, als over enige jaren al di~ jonge meidoorn- en 
sleedoorn hagen bloeien tussen de wellanden met "natuu:r;
gras" vol weidebloemen en rijen wilgen in de volle glor1e 
van hun geknot bestaan. 
Als het zover is, nodig ik U gezamenlijk uit voor een lente
wandeling door de Ravenswaarden. 

Gorssel, 4 april 1984 Els Hendriks. 

Toen we na een ochtendwandeling door de Motketel op 25 
maart even stonden te kijken bij een ondiepe sprengkop 
aan de kant van de Elburgerweg (tussen de plaatsen waar 
de Hattumsemolenbeek en de Geelmolenbeek onder de weg 
door lopen), zagen we ineens bobbels en kringen op het 
wateroppervlak bewegen, alsof zich iets in het water 
roerde of luchtbellen omhoog kwamen. Daarna werd het 
weer rustig. Terwijl we nog stonden te gissen wat het 
geweest kon zijn, ontdekten we een paar kikkers opzij van 
de plek in het water. En nog even later zagen we ineens 
enkele plakken kikkerdril aan het oppervlak, die er 
tevoren niet geweest waren. Blijkbaar waren we van de 
onder water gedane uitstoting daarvan getuige geweest. 
De kikkers waren bruin en vrij klein en hadden een wat 
spitse neus; op grond van de beschrijvingen in W.M.l39 
van de KNNV houden we ze daarom voor heikikkers (die 
helemaal niet speciaal aan heiden gebonden zijn). 

Dinsdag,l7 april '84 
éen eeuvenoude woon5tee 

Een aardige ervaring deed ik vandaag op tijdens een 
bezoekje aan een familie in Heerde, die mijn raad ergens 
voor gevraagd had. Vóór de boerderij waarin ze wonen 
staan twe~,zeer oude, knoestige linden. De enorme h~lle 
stam van een van deze bomen biedt al jaren nestgelegen
heid a~n een paartje steenuiltjes en een paartje wilde 
mandar~neenden, zo vertelde men mij. Maar dit jaar had 
ook een stel kauwtjes belangstelling voQr deze stam 
vol gaten en holen. 
Het gevolg is een strijd tussen de kauwen en de vaste 
bewoners, die bij het ter perse gaan van deze krant 
nog niet uitgevochten is. 
Men vreest dat nu geen enkele vogel er komt broeden! 

Els Koopmans 
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Mag ik Uw aandacht eens vragen voor een vogel,die in onze 
streek niet (meer)voorkomt? Het betreft de ortolaan. De 
aa.nleiding is tweeledig. Ten eerste ontving tijdens de boe
kenweek in maart j.l. iedere boekkoper de novelle De Orto
laan van Maarten •t Hart, mits hij/zij natuurlijk voldoende 
besteedde. De tweede reden voor dit stukje is minder leuk. 
Mondiaal Alternatief heeft de ortolaan tot vogel van het 
jaar uitgeroepen. Nu heb je tegenwoordig ook de man, de 
auto, de vrouw, de film en noem maar op van het jaar. De 
ortolaan hoort echter niet in dat rijtje thuis. De ortolaan 
is niet tot vogel van het jaar uitgeroepen tot nog meerdere 
glorie, maar in een poging de vogel te redden van de onder
gang. Want wanneer er niets gebeurt, dan is de vogel in ie
d~geval voor ons land binnenkort verloren. 

In onze streek is de ortolaan enkele keren waargenomen door 
ons lid Wouter Tol in Heerde. In het Vogelboekje van Thijsse 
van 1942 wordt de ortolaan nog een vrij algemene vogel ge
noemd, maar dan wel ten oosten van de Gelderse IJssel, ten 
zuiden van de Maas en ook in Groningen. 
Volgens de broedvogelatlas van Nederland werd zes jaar gele
den het aantal broedvogels in ons land nog op 90 tot 125 
geschat. Dat aantal bedraagt nu nog maar een kwart daarvan. 
De voorkeur van de ortolaan gaat uit naar zandige gronden. 
Onze streek is zandig genoeg,, maar de ortolaan verlangt nog 
meer. Zo verlangt hij graanakkers, hakgroenakkers, bomenrijen, 
houtwallen met liefst nog zomereiken en tuinderijen. De naam 
ortolaan is waarschijnlijk een verbastering van het latijnse 
hortulana, wat "tot de tuin behorend" betekent. 
Zo'n rijk gevarieerd landschap vindt men niet meer in onze 
streek, daarvoor moeten we naar de omgeving van Winters~k. 
Daar, maar ook in noord-Limburg moeten we de laatste broed
gevallen zoeken. Maisteelt, het omhakken van bomen en hout
wallen zijn de ortolaan noodlottig geworden. Nu heeft de 
ortolaan zich nooit in onze kuststreek - maar dat geldt ook 
voor België, Frankrijk en de Scandinavische kustgebieden 
thui~gevoeld. Waarschijnlijk is het daar toch net iets te 
vochtig. 
Misschien heeft de mens er ook wel (weer) toe bij gedragen, 
dat de ortolaan nooit een veel voorkomende vogel is geweest. 
De ortolaan heeft altijd veel van de mens te verduren gehad. 

Vroeger stonden ortolanen bekend als 
een delicatesse, vooral ortolanen tonge
tjes. Ze werden gevangen met slagnetten 
en dan met gierst vetgemest. Met een 
stopnaald in het achterhoord werden ze 

.gedood en voorzien van mooie rode zijden 
strikjes om de nek in doosjes verpakt 
en naar de afnemers verstuurd. 



Mondiaal Alternatief hoopt nu de levenskansen voor de orto
laan wat te verbeteren. Maar hoe? Denkt men onze laatste 
kleinschalige landschappen te kunnen redden t.b.v. de orto
laan? Zulke landschappen z~n trouwens niet alleen uiterst 
geschikt voor vogels, zoogdieren en insecten, ook de mens 
voelt zich in zo'n landschap thuis. Maar zo'n landschap 
verdraagt zich niet met de huidige moderne opvattingen in 
landbouwkringen. In de Achterhoek veroorzaakten pogingen 
om zo'n kleinschalig landschap voor ·de toekomst veilig 
te stellen enorme rellen. Een deel van de boeren kwam in op
stand. Terecht? Onterecht? In ieder geval staat het er met 
de ortolaan in Nederland niet best voor. Bovendien heeft 
de ortolaan als trekvogel nog te lijden van de jacht wanneer 
hij op weg naar Afrika is. Eenmaal veilig in Afrika aange
komen bedreigen hem daar weer de chemische bestrijdingsmid
delen. Middelen,die hier verboden zijn, worden nu volop 
aan de ontwikkelingslanden geleverd. 
De mens is flink op weg alle natuur te vernietigen waar maar 
mogelijk is. 
In het nog niet zolang geleden verschenen boek van Koos van 
Zomeren: "Otto•s oorlog" staat een zin,die ik U niet wil ont
houden: "Geduldig wacht de natuur op het einde der mensheid, 
een nieuw begin". 
Wat het boekenweekgeschenk van Maarten •t Hart betreft, in 
de novelle De Ortolaan passeren niet minder dan 28 vogel
soorten de revu'e. Maar ook het aantal kruidige- en vaste 
planten,dat hij noemt is groot, terwijl tussen de vergeefse 
liefde door ook insecten en reptielen niet ontbreken. 
Dus ook een aardig boekje voor mensen met een natuurhistorische 
belangstelling zou je zo zeggen. 
Hoewel, zijdelings heb ik vernomen, dat niet iedereen verrukt 
is over het natuurhistorische deel van de novelle. 
Misschien in de volgende Natuurklanken hierover meer. 

Deze cartoon is afkomstig 
van Els Hendriks. 
De redactie stelt zich voor 
deze cartoon geregeld te 
plaatsen met steeds een an
dere tekst. 
Een leuk idee kunt U bij de 
redactie kwijt. 

Frans van ~oorden 
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"BEKEN EN BEOORDELING VAN HUN BIOLOGISCHE KWALITEIT" 

Op 31 maart jl. was het weer zover. Onder gastheerschap 
van de KNNV afdeling Epe/Heerde, werd er door ons gewest 
een z.g. kaderdag georganiseerd. 

Jammer genoeg hadden maar weinig "gewone" leden van onze 
afdeling de hint van het bestuur in de laatste Natuurklan
ken opgepikt,dat ondanks de wat elitaire aanduiding, ieder 
lid welkom was. Jammer, omdat ik als gewoon lid heb er
varen,dat daar heel wat valt op te steken. 

Ongeveer 35 mensen kwamen omstreeks half tien bijeen in de 
Keienbrink MAVO in Vaassen, belangeloos voor dit doel ter 
beschikking gesteld. Dankzij de goede zorgen van Chris 
Drevijn en zijn bekendheid met de plaatselijke situatie, wer
den we verwelkomd met een beker koffie. 
Daarna beet Henk Menke het spits af met een inleiding ove·r 
de natuurhistorische waarden van beken. Daaruit bleek, 
dat er veel historie verbonden is met de Veluwse beken, 
maar dat voor het aspect natuur de mens regelmatig een 
duchtig handje moet rheehelpen om te zorgen, dat aan de 
esthetische normen op het gebied van natuurlijk schoon 
wordt voldaan. Dat daarbij ook de bemoeienis van de 
Stichting tot Behoud van Veluwse Beken en Sprengen ter 
sprake kwam, lag voor de hand. Dat dit duidelijk resutaat heeft 
valt in ons gebied makkelijk waar te nemen. Kortom, een 
duidelijk verhaal en informatief vooral voor hen,die van 
wat verder weg kwamen. 
Na de pauze kwam Wim Oosterloo aan het woord met een 
"stevig verhaal" zoals hij het aankondigde, over het 
meten van de waterkwaliteit. 
Via door omst~ndigheden fraai (natuur)groen gekleurde 
transparanten gaf hij een overzicht van de verschillende 
methodes.die bestaan om de waterkwaliteit te meten. 
Daaruit bleek, dat vanwege het huidige gebruikspatroon 
van het oppervlaktewater door de mens, het er niet een
voudiger op wordt om simpelweg vast te stellen of een 
beek "schoon" is of niet. 
Eén methode is (met weer vele varianten) het vaststellen. 
welke dieren en hoeveel daarvan in een op een bepaalde 
manier genomen water-bodemmonster worden aangetroffen. 
Via verzamelde kennis over het voorkomen van deze fauna 
in al of niet vervuild beekwater tracht men dan (ge
kwantificeerde) conclusies te trekken over de "kwaliteit" 
van een beek (ecologisch gezien). 

De intensieve toename van het onderzoek op dit gebied 
kwam goed over bij het gehoor door de hoeveelheid in
formatie,die zeer kundig en in compacte vorm over hun 
hoofden werd uitgestort. 



Het geheel werd pas goed aanschouwelijk toen het 
gezelschap in kleine groeiEn zelf monsters moest 
gaan nemen en onderzoeken. Van twee nabij gelegen 
beken werden elk 5 water-boàemmonsters genomen, 

van de plaatsen waren gespreid over de hele 
eeklengte. 

Terug in school werden de genomen monsters door 
de groepen op aanwezigheid van fauna onderzocht. 

'fauna" een rekbaar begrip kan zijn, bleek uit het 
rapp teren van spijkers en aluminium snippers, larven van 
vliegen, gaasvliegen, muggen, kokerjuffers in maten en 
soorten, een waterschorpioen, zeer wisselende hoeveelheden 
vlokreeften, bloedzuigers, 2 stekelbaarsjes en een regen
worm, vormde het grootste deel van de bonte rij vondsten. 
Per vindplaats gegroepeerd en met de vindplaatsen in 
kaart gebracht, leverde de som van onze inspanningen een 
interessant resultaat op, vooral met het commentaar van 
Wim Oosterloo erbij. 

Het werd zo aanschouwelijk, dat de negatieve invloed van 
menselijk handelen met de beken,duidelijk leidt tot een 
mindere ecologische kwaliteit naarmate men verder van de 
oorsprong afkomt en dat dit zo ook te meten is. 
De vlokreeften hadden een duidelijke indicatorfunctie voor 
een "schone" beek, terwijl de bloedzuigers een tegenoverge
stelde rol speelden. 
Nadat alles na afloop weer werd afgebroken, opgerUimd, af
gespoeld en teruggezet, ging iedereen naar huis met het 
gevoel iets te hebben bijgeleerd, ook als je geen ''kader" 
was. 

De plantenruilavond was een succes! 
Niet dat de leden in groten getale op waren gekomen, 
maar er was een grote variatie aan planten aange
sleept die tot het laatste sprietje aan de man en 
vrouw gebracht werden. Overigens geheel gratis! 
De tweede helft van de avond stond ook al in het 
teken van de zelfwerkzaamheid. 
Verrassend van vorm en kleur waren de talrijke insecten 
en andere geleedpotigen, die Peter Pfaff voor ons, 
keurig op plankjes gerangschikt, had meegebracht. 

Het was voor velen een verrassing, hoe mooi deze 
dieren in al hun onderdelen bleken te zijn, als je 
ze vergroot door de binoculair kon bekijken. 

Een fijne avond! 
Redactie. 

1.3 
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Stap voor stap duwden we de volgepakte fietsen omhoog, steeds 
iets dichter naar ons doel, ~auland in de Noorse provincie 
Telemarken. Een enkele keer poogde één van ons nog een stuk
je te fietsen, maar telkens bleek het tóch te steil. Na de 
tocht van drie dagen door het vlakke Setesdal was nu het 
echte klimwerk begonnen. 
Maar plotseling stopte er een auto. Tot onze verrassing bleek 
daar een bezorgde mede~KNNV-er uit te stappen, die ons was 
komen zoeken. Enkele uren later waren we alle vijf naar Rau
land-camping getransporteerd en konden we blj het kampvuur 
kennismaken met alle kampgenoten. 
De meeste excursies tijdens dit kamp, Rauland-2; 1983, gingen 
richting "fjell". De Noorse bergen hebben een soort "omgekeer
de-schotel-model". De lagere hellingen kunnen steil zijn, maar 
de toppen~zijn afgevlakt. Het gebergte is duidelijk ouder, ver
der weggeerodeerd dan b.v. de Alpen. De fjell is het vrij 
vlakke gedeelte boven de boomgrens, meestal een uitgestrekte 
kale, onherbergzame vlakte. Laat de bergschoenen maar thuis: 
stevige waterdichte laarzen met profielzolen voldoen beter, 
want behalve rotsen vinden we er overal veentjes, moerasjes 
en smeltwaterbeekjes. · 

De fjell heeft een heel eigen flora en fauna. De boomgrens 
zelf, in Lauland op± 1200 m., werd voornamelijk gemarkeerd 
door de dwergberk (Betula nana) met zijn vrlj kleine stevige 
ronde blaadjes, die toch wel wat op die van de "gewone" 
berk lijken. · 
Nog veel kleiner dan deze dwergberken waren de "mini-wilgjes" 
(vnl. Salix herbacea) die op de fjell groeiden. Ze waren 
soms maar een centimeter hoog en toch echte wilgen, met 
katjes en al.Deze wilgjes waren overigens niet de enige 
"laag bij de grondse" fjell bewoners. Dicht bjj de bodem bllj
ven is voor veel van de planten hier de enige manier om het 
barre klimaat te overleven. 
De begroeiing had veelal het karakter van een natte heide
vegetatie. Een opvallende verschjjning waren de witte bloemen 
van de "veenbraam" (Rubus Chamemoris). Ook de vruchten van 
deze braam, sterk glanzend en fel rood, waren een sieraad 
tussen de grassen en mossen. De zevenster (Triëntalis 
europaea) was zó algemeen, dat wij hemn~e eerste dag niet 
eens meer in de plantenlijstjes noteerden. Ook het vetblad 
(Pinguicula vulgaris) troffen we overal aan. De paar exem
plaren van deze soort die we bij Epe jarenlang (naar de 
laatste berichten tevergeefs) gekoesterd hebben, staken 
daar maar zielig bij af. Genoemde vetbladplantjes vertelden 
ons elke keer weer, dat we op natte, arme, venige bodem 
wandelden. Op zulke plaatsen troffen we ook steeds veenpluis 
éénarig wollegras en "alpenwollegras" (een Scirpus-soort) aan, 
net als veenmos, wateraardbei, waterdrieblad en veenbes. 
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Soms waren ook de parnassia, ronde en/of 
langbladige zonnedauw of het moerasviool
tje te bewonderen. 

.. ~ ........ '?' 
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De lavendelheide gaf het geheel dan nog 
een mooi roze accent en de vlozegge 
(Carex pulicaris) en Juncus trivialis 
vervolmaakten tenslotte zo'n "tuintje". 
De vlozegge l~kt veel op de wat bekendere 
sterzegge, maar de bloeiw~ze is minder 
vol, ieler • 

Soms stond er in zo'n venig stukje fjell
bodem ineens een elandespoov~. 

Vóór je het wist stond je dan weer voor één van de vele, vele 
smeltwaterstroompjes. Als "hybie-vrouw" kon ik het natuurljjk 
niet laten om dan even wat stenen te keren. Vrjjwel steeds 
bleken daar dan larfjes van kriebelmugjes ( Simulium) op te 
zitten, stevig vastgehecht met een krans van klauwtjes aan hun 
achterljjf (net klittenband). Zelfs op stenen in een wirwar 
van flinke, snelstromende watervalletjes wisten deze dieren 
zich te handhaven. Tegen de rand van een sneeuwveld lag een 
larf van een langpootmug (Tipulidae). Ook kokerjuffers, sterk 
gestrooml~nde steenvliegnyrnphen en een alpenplatworm 
(Crenobia alpina) behoorden tot m~n "buit". In één stroompje 
troffen we een b~zonder paddestoeltje aan (Vibrissea trunco
rum), dat net a~s het mjjtertje in onze Veluwse sprengen, op 
dood hout en blad in het water groeit. 

Sommige beekjes werden omzoomd door hele tapjjten van het 
langs de Veluwse sprengen ook wel voorkomende mosveenstaartje. 

Veel sneeuw lag er (eind juli) niet meer, maar aan de vege
tatie was op verschillende plaatsen nog goed te zien dat de 
sneeuw nog maar nèt verdwenen was. 

Ik herinner me een sneeuwveldje waar we precies de ontwikke
ling van een varensoort konden bek~ken. Net aan de rand 
van de sneeuw stonden öonge plantjes met nog helemaal op
gerold blad. Hoe verder je van de sneeuw afliep, hoe groter 
en verder "ontrold" het blad werd. Enkele meters van de 
sneeuw vandaan vonden we tenslotte de volledig volgroeide 
forse varenplanten. Wat ik me overigens van dit sneeuwveldje 
herinner, is de sneeuwbal die ik tegen m~n hoofd kreeg. 
Maar ja, daar had ik Reinoud al tjjdens de fietstocht toe 
uitgedaagd en als je twaalf bent, vergeet je zoiets niet ••• 
Op drogere, rotsige stukken, had de fjell nog andere ver
rassingen te bieden, zoals de wolfsklauwen(Lycopodium clava
tum, L. alpinum en L. selago), veel mossen en korstmossen 
(o.a. jjslands mos). Verder vonden we drie plantjes waarvan 
de latjjnse naam zó mooi is, dat een nederlandse naam hier 
alleen maar afbreuk aan zou doen : Loiseleuria procumbens 

L 'i<..OPODIUM 
ALP\NUM 
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Cassiope hypnoides en Phyllodoce coerula. Loiseleuria is 
van deze drie heideachtige plantjes de kleinste soort; de 
kleine roze bloempjes vallen maar weinig op. Cassiope heeft 
witte bloempjes die op rode steeltjes sierl~k boven het 
polletje uitsteken. Phyllodoce is een kraaiheide-achtige 
plant met roze, wat kruikvormige bloempjes. 

Tenslotte wil ik b~ deze beschr~ving van de fjell-flora 
het onopvallende orchideetje Coeloglossum viride, de anjer
achtige Viscaria alpina, het kartelblad Pedicularis lapponica 
en de alpenberedruif (Arctostaphylos alpina) niet onvermeld 
laten. 

Tussen al die plantjes op de fjell lag toen opeens vlak 
voor m~n (speur-)neus een dode lemming. 
Even later bleek dat een poosje niet op de grond turen en 
het grootse landschap, met de sneeuwtoppen van de Hardanger 
Vidda op de achtergrond in je opnemen, ook z~n vruchten 
afwerpt. Eén van ons zag ik_plotseling tegen een met 
rotsblokken bezaaid hellinkje oprennen en terugkomen met 
een groot, gaaf rendiergewei. Er bleken er hier méér te 
liggen. De hut waarin we de nacht daarvóór (in het kader 
van een tweedaagse "HÜttentocht) ons bivak hadden opgeslagen 
was tenslotte een jagershut. 

T~dens de terugtocht van deze hut naar het kamp, met de 
geweien op de rugzakken gebonden, zagen we nog diverse 
sneeuwhoenders en sneeuwgorzen. 
Op een minder vermoeiende manier dan uren klimmen en door 
moerassen waden, waren er echter óók b~zondere dieren te 
zien. Vanuit een hotel-restaurant, genietend van een -naar 
zeggen- voortreffel~ke maalt~d bestudeerden enkele kamp
genoten de bevers die in een z~arm van het TÓtak-meer aan hun 
dam werkten. Helaas lieten deze dieren zich niet meer zien 
toen w~ als fietsploeg in deze zelfde luxueuze gelegenheid 
afscheid namen van Rauland b~ een kop koffie. 
We hadden toen nog een kleine week fietsen voor de boeg door 
een land waar je een halve dag kunt trappen voor je eindel~k 
ergens koffie of eten kunt kr~gen. Veel vlekken op de 
kaart bl~ken niet meer dan enkele boerder~en met Stabburs 
(voorraadschuren) te z~n. De plaatsnamen z~n dan ook in feite 
meer namen van streken dan van echte dorpen of steden. 
Na drie weken in dit uitgestrekte, dun bevolkte land~ kwam 
de drukte van Amsterdam c.s., waar we tenslotte weer op de 
trein richting huis stapten, echt op me af. 

Koopmans. 
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EEN VERSLAG VAN: \IROE..C:xE.. VOGE.LS 
OP TONGE.'"RE..t'l 

Op 14 april was, zou je kunnen zeggen, de jaarlijkse vroege
vogels excursie. Dit keer vertrokken we "pas" om half zeven •• 
Toen we vertrokken was het al licht. Het zou een mooie dag wor
den. Pelleboer had deze dag nl. een acht gegeven. De fietsers 
vertrokken dus bij AH om vervolgens eerst naar het Loeffpark te 
gaan om daar naar de zangers te luisteren alvorens naar Tonge
ren te fietsen. Na daar even geluisterd te hebben gingen we via 
Wissel naar Tongeren. Onderweg hoorden we o.a. de heggemus, 
tjiftjaf en veldleeuwerik. In Wissel zou Frans van Noorden op 
ons staan wachten. Hij kwam ons, daar aangekomen, al tegemoet 
rijden. Hij had de zwarte roodstaart net gehoord. 
Els Koopmans fietste daarna alvast vooruit om de niet fietsende 
mensen op te vangen bij de school in Tongeren. Wij reden ondertus
sen rustig verder. Op een gegeven moment hoorden we een grote 
bonte specht roffelen en iemand (F.v.Noorden) zei, dat het rof
felen op een droge boer lijkt. Dat is inderdaad waar; je moet er 
maar op komen. Voorbij het Heidebad stopten we even om naar een 
paar grote bonte spechten te kijken en naar andere vogels te 
luisteren. 
Het viel trouwens op, dat we tijdens deze excursie behoorlijk veel 
grote bonte spechten hoorden en/of zagen. Op deze plaats hoorden 
we aan alle kanten houtduiven koeren. Het leek wel een groot 
koor. llioe dichter we bij de school kwamen, hoe harder we begon
nen te fietsen om een beetje warm te worden. Het was nl. behoor
lijk koud en sommigen hadden al koude voeten en weer anderen 
hadden koude handen (geen handschoenen). Bij de school aangeko
men sloten nog vijf mensen zich bij ons aan, zodat we in totaal 
met z'n veertienen waren. 
We zetten onze fietsen bij de school neer en begonnen vanaf daar 
de wandeling. We waren nog maar een klein stukje op weg of we 

morden een tjiftjaf en een koolmees tegelijk zingen. 
Volgens Els Koopmans werden deze twee soorten wel eens met el
kaar verward, terwijl we duidelijk konden horen, dat de zang 
totaal verschillend is. 
We liepen de Koeweg in en zagen daar o.a. een witte kwikstaart. 
Toen we bij hulststruiken kwamen, werd er meteen naar "mineerders" 
gezocht. Dit naar aanleiding van het insectenverhaal dat Peter 
Pfaff de donderdag ervoor had gehouden. Iemand zei, dat deze 
omgeving hem aan het Cannenburgh·erbos deed denken, waar ook 
beuken en hulst voorkomen. 
Hoog boven ons hoorden we het geschreeuw van 
een vogel. In eerste instantie dachten we dat 
het een meeuw was, maar na hem (of haar) be
keken te hebben, dachten we later aan een 
grote stern. Zeker weten deden we het echter 
niet. 
Frans van Noorden vroeg zich af hoe het kwam 
dat er een soort gleuven onder de takken van 
de beuken (van een aantal bomen dan, want 
niet bij alle bomen was dit zo) zitten. 

<;Jfo\:.e bonte speehl 
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Ikzelf dacht aan de mogeljjkheid dat die zgn. gleuven 
door de vorst veroorzaakt zouden kunnen zjjn, die weer 
zjjn dichtgegroeid of is er een andere oorzaak? 
Van de beuk wordt trouwens gezegd, dat de blikseminslag voor 
hem niet gevaarljjk zou zjjn. Volgens de theorie zorgt het 
door de regen gevormde waterlaagje, dat overal op de gladde 
stam voorkomt, voor een snelle afvoer van de elektrische 
lading. Bjj de eik is dit bjjvoorbeeld minder goed mogeljjk 
en hier zjjn de gevolgen dan ook veel ernstiger. 

Deze morgen was heel mooi de zonsopgang te zien door de 
heldere lucht. Eerst zag je een rode gloed, daarna werd 
een mooie rode ronde zon zichtbaar, die langzaam maar ze
ker steeds geler werd. 

Op een oude laan aangekomen, waar vele oude en jonge weer 
ingeplante beuken staan, zochten we de stobbe met de echte 
tonderzwam om te kjjken of deze al spoorde. Na de stobbe 
gevonden te hebben, was het te zien dat de paddestoel al 
gespoord had (en nog spoorde). Dat was te zien aan de 
witte laag aan de bovenkant. Ondergetekende wilde er een 
foto van maken. Een van de andere vroege vogels was zo 
behulpzaam om een paar bramstakken weg te halen die er
voor hingen. Als "straf" echter struikelde hjj door de 
bramen (de natuur is hard), maar de paddestoel werd op de 
gevoelige plaat vastgelegd. Vlak daarna zagen een paar 
van de excursiegangers een havik overvliegen. 
We staken de Le Chevalierlaan over om vervolgens naar het 
kerkhof van Tongeren te wandelen. In een"weiland aan deze 
weg zagen we nog zo'n zeven witte kwikstaarten fourageren. 

Vlak bjj het kerkhof hoorden we veel la-
waai door enkele tientallen vlaamse 
gaaien veroorzaakt. Waarom ze zo'n 
lawaai maakten, werd ons niet duideljjk. 
Wat op het kerkhof opviel, was dat op 
alle grafstenen de voornamen voluit 
vermeld stonden, op een paar na. Volgens 
Jan Polman was dat, omdat die mensen 

viQaM~ • eigenlijk vreemdelingen zjjn ,die hier be-
,Q.4.1 graven liggen. · 

Ee nd verderop, vlakbjj de Le Chevalierlaan, zagen we nog 
enkele kepen. Die komen hier 's winters veel voor, vanwege 
de vele beukenootjes die hier te vinden zjjn. 
Bjj een boomstronk aangekomen met een paddestoel erop zei 
iemand:"kjjk eens wat een mooie paddestoel". Zegt iemand 
anders na de. paddestoel gezien te hebbeb: "Oh dat is 
een gewone". Zei de eerste weer: " •• en is die dan niet 
mooi ?11 De ander: "Ja, natuurljjk wel". 
Ik betrap me daar zelf trouwens ook wel eens op. Ik zeg dan, 
dat een bepaalde vogel bv. algemeen voorkomt. Bjjvoorbeeld 
de huismus, daar is niet veel van bekend, terwjjl hjj alge
meen voorkomt en heel mooi getekend is •• 
Vlak bjj de school zagen we een mat-of glanskopmees. Aange
zien het verschil moeiljjk te zien is, wachtten we op de 
zang, maar het vogeltje ging z'n eigen gang en zong niet. 
Om ongeveer negen uur waren we weer terug bjj de fietsen. 
Op de terugweg stopten we nog even bjj de Midgetgolfbaan 
om temren of we de fitis konden horen,die Els Koopmans op 



de heenweg hier had gehoord. We hoorden hem inderdaad. 
In totaal hebben we zo'n veertig soorten vogels gezien 
en/ of gehoord. 

Het was een gezellige en leuke excursie en we hadden nog een 
hele morgen vóór ons. 

Gerhard Stegeman. 

sperver hu\s 
Ik zou, behalve iets te vertellen, eens iets willen vragen: 
"Heeft iemand ooit een levende sperwer, dus geen opgezette 
vogel, in de huiskamer gehad?" 

Laat mij zoiets overkomen zijn! We staan zaterdag, 31 maart 
1984, bij de openstaande voordeur de crocussen in de tuin 
te bewonderen. Er vliegen pijlsnel twee vogels achter el
kaar vlak boven m'n hoofd naar binnen. Later bleek de 
eerste een turks torteltje te zijn, dat vluchtte voor een 
sperwer. De tortel zocht zijn toevlucht in de keuken, ter
wljl de sperwer de huiskamer in vloog en bij het venster 
achter de gordijnen steeds tegen het raam bleef opvliegen 
om naar buiten te komen. Een paar leren handschoenen 
brachten uitkomst. Daarmee werden zow.èl sperwer (die we 
nu mooi van dichtbij konden bekijken) als duif gepakt en 
buiten los gelaten. Beide , voor zover te beoordelen was, 
ongedeerd! 

Het was wel een belevenis en dat niet alleen voor de 
vogels! 

lil 
lil 
11 
I 

A.v.d. Laan-Endenburg. 
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Bovenstaand kranteknipsel bracht me op een idee. ~ 
Als we als KNNV-leden nu eens op grote schaal gingen frauderen. 
Ho, ho, niet meteen schrikken, want de KNNV en nog belangrijker 
het landschap zal er wel bij varen. Ik had me het als volgt voorgesteld. 
Ieder lid gaat voor zich de belasting ontduiken. Hier hoeft u geen 
gewetenswroeging van te krijgen. U moet dit maar zien als compensatie 
voor de verminderde bijdrage van het rijk aan de natuurbescherming. 
Want de op deze manier verdiende centen -voor de dolfijnenman was het 
zelfs 2 ton- houden we niet zelf, maar gaan in een grote pot. 
Van dit wellicht flinke bedrag koopt de KNNV natuurterreinen en andere 
potentieel waardevolle of bedreigde gebieden aan in de gemeenten Epe en 
Heerde. Te denken valt aan jeneverbesbosjes, landjes van Jonker, 
houtwallen, beken, meidoornhagen en rijen knotwilgen. 
Als de FIOD hier niet achter komt zitten we in ieder geval snor. 
Maar zelfs als de fraude ontdekt wordt is er nog geen man (mv) overboord. 

Als pleiter vragen we namelijk mr. Van Zalinge, de advocaat uit het 
knipsel. Samen met ons verdachten bepleit hij een alternatieve straf, 
bij voorkeur beheerswerk in natuurgebiedjes, zoals jeneverbesbosjes, 
landjes van Jonker, houtwallen, etc. Voor ons als KNNV-er is dit 
rtauwelijks een straf te noemen, omdat wij dat "zware winterse werk" 
zelfs als hobby uitoefenen, maar dat hoeft die rechter natuurlijk niet 
te weten. Dit lijkt me dé manier om grote delen van beide gemeenten 
voor de vele bedreigingen te behoeden. 
Voor erwtensoep wordt gezorgd. 

Roel Pannekoek. 
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In romans en verhalen komen wel eens vogels voor, maar 
dat beperkt zich uit de aard der zaak meestal tot enkele 
meer bekende soorten. Als we die regenwulpen en die orto
laan van Maarten 1 t Hart maar even vergeten, dan vinden 
we vogels als roodborstje, vink, nachtegaal (vooral in de 
oudere poëzie natuurl~k), leeuwerik, merel, mus, spreeuw, 
kraai, raaf (in oudere of vertaalde literatuur), arend 
("adelaar"), eenden, ganzen, meeuwen en nog wel een paar 
andere soorten, maar.daarmee is het dan wel bekeken. 
Ik ken echter minstens twee boeken, die puur literatuur 
z~n (geen "natuurboeken" dus), waarin ook minder algemeen 
bekende soorten genoemd worden, zonder dat er een bioloog 
aan het woord of een show-element in het spel is. 
Ik bedoel: "Arthur, koning voor eens en alt~d" van 
Terenee H.White en "Niels Holgerssans wonderbare reis" 
van Selma Lagerlof, allebei schitterende verhalen. 
Van het eerstgenoemde boek heb ik het éngelse origineel 
niet ter beschikking, alleen de b~zonder knappe vertaling 
van Max Schuchart. De auteur is duidel~k een vogelkenner, 
maar de vertaler heeft jammer genoeg heel wat steken 
laten vallen waar het om soorten gingdie niet iedereen 
kent. H~ heeft in deze gevallen bl~kbaar niet de moeite ge
nomen de juiste nederlandse naam van de betrokken soort 
op te sporen. Maar het is wel gelukkig,dat h~ er in zo'n 
geval niet maar een slag naar geslagen heeft, maar er een 
meer of minder geslaagde letterl~ke vertaling (voor zover 
mogel~k) van gegeven heeft. Daardoor bl~ft het mogel~k 
voor wie als lezer een beetje op de hoogte is, ook zonder 
het engelse origineel b~ de hand te hebben, met wat 
speurwerk in Peterson 1 s Vogelgids achter de juiste naam 
te komen. 
Voorbeelden( soms bepaal ct grappig) zljn: "kleine uil" 
moet steenuil (little owl) z~n; "boerenuil" zal kerkuil 
(barn owl) moeten z~n;"fluiteenden" (leuk): dit moeten 
smienten z~n, de auteur heeft bl~kbaar niet het woord 
"widgeon" gebruikt (Óf de vertaler heeft dit woord in 
een engels/duits woordenboek gevonden: het duits heeft 
"Pfeifente"; "witborstganzen": kolganzen (white-fronted 
goose - de vertaling is hier ook niet letterlijk correct, 
want "front" betekent taalkundig: voorhoofd);"adelaars
uil" : oehoe (eagle owl); "messnavels" (ook leuk): 
alken (razorbill). 
Dat de vertaler het woord "merlijn" gebruikt voor het 
smelleken is niet onterecht, het is een welluidende naam 
en het staat ook in nederlandse woordenboeken; al geeft 
nota bene de dikke Van Dale als betekenis:"dwerg- of 
steenvalk". 
B~ nog twee andere vogels heeft de vertaler het zich wel 
erg gemakkelijk gemaakt, nl. met "c ormorant" voor aal
scholver en "peregr~n" voor slechtvalk. 



Treden in dit boek de vogels meer terloops -z~ het wel 
"func t~oneel" - op, anders liggen de zaken bij Selma 
Lagerlof's "Nils Holgerssans underbara resa". Dit onsterfe
lijke verhaal gaat door voor een specifiek kinderboek en 
wie het alleen kent via de tekenfilm-bewerking van de T.V. 
moet dat ook wel gaan denken. Deze bewerking, met o.a. dat 
gekke hamstertje,dat in het boek helemaal niet voorkomt, 
geeft een vreselijk vertekend verhaal, dat alles mist wat · 
het boek zo boeiend maakt voor lezers van alle leeftijden. 
Alle~n de landschappen in de film zijn heel goed en helemaal 
zoals Zweden is. Het boek heeft- dat is waar- zijn ontstaan 
te danken aan een verzoek tot het schrijven van een boek 
over Zweden voor schoolgaande kinderen; maar onder de han
den van de schrijfster is het veel meer geworden dan dat -
niet in het minst ook door de vele fijnzinnige verhalen, 
veelal verhalen over mensen van het land (soms ook over 
iets uit de geschiedenis), die de schrijfster op heel natuur
lijke wijze in het patroon van het grote reisverhaal heeft 
verweven. 

-
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messnavels" 
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Maar nu iets over de natuurlijke historie 
in het boek, want die is de aanleiding 

\tot het schrijven van dit stukje. 
'ook van dit boek vertoonde de nederlandse 
vertaling veel fouten waar het over vo
gels ging (of over planten),en nu niet 
alleen maar letterlijke vertali~gen van 
zweedsevogelnamen (voor zover dat ging), 
maar ook de meest rare vondsten als 
"duikelganzen", 11 zil verhoenders", 11 zaad
kraaien" e.d. Ook namen van verschillende 
planten werden verkeerd vertaald. 
Ik kon het in dit geval controleren, omdat 
ik het boek ook in het zweeds bezit en 
eveneens een goed zweeds-duits woorden-

boek.Inmiddels krijgt dit wat sombere relaas nu een happy 
end, want toen ik onlangs zekerheidshalve (ik was al aan 
dit stuk begonnen te schrijven) in de boekwinkel de nieuwe 
druk van de nederlandse uitgave eens doorkeek, ontdekte ik 
tot mijn vreugde, dat deze op het punt van dieren- en planten
namen zorgvuldig gecorrigeerd is; de uitgever maakte hier
van voor in het boek ook speciaal melding. Nu is het dan 
zo, dat elke natuurminnaar, behalve aan het prachtige ver
haal en de onnavolgbare wijze waarop het allemaal verteld 
wordt, ook plezier zal beleven aan de rijke natuurhistorische 
details~die op veel plaatsen door het verhaal heen verwerkt 
zijn en dat op een heel ongedwongen en natuurlijke manier, 
die laat zien dat de schrijfster weet waarover zij 't heeft. 
Ik wil een enkel voorbeeld noemen: 
Allereerst die ganzen. Met de "wilde ganzen",waarmee de 
reis door Zweden heen en terug gemaakt wordt, wordt kennelijk 
een bepaalde soort bedoeld, zoals bij ons met "wilde·eend" 
ook een soortnaam bedoeld wordt. Immers, verderop in het 
verhaal ontmoeten we "grjjze ganzen" ("grauwe" ganzen zeggen 
wij), die langs de Oostzee broeden, terwijl de "wilde ganzen" 
naar Lapland doortrekken om daar te broeden: het zijn 
kennelijk rietganzen. 



Dit eerste voorbeeld demonstreert al dadelijk 
hoe goed Selma Lagerlof de vogelsoorten kent 
en onderscheidt. Een ander geval komen we 
tegen in een tafereeltje,waar een bosuil en 
een velduil optreden, waarbij blijkt, dat de 
velduil (in tegenstelling tot de bosuil) als 
trekker in de winter weggeweest is. De be
kendheid van de schrijfster met vogels bljjkt 
ook op vele andere plaatsen. Bijvoorbeeld 
~aar ze bij de oversteek van de ganzen naar 
Oland de ontmoeting met zwarte zee-eenden 
en zeekoeten, ijseenden, zaagbekken en futen vermeldt. 
Verderop in het verhaal ontmoeten we bergeenden, die nauw
keurig beschreven worden en slobeenden. 
In het binnenland komen we o.a. kruisbekken tegen, ook geen 
soort die iedereen kent. Dit zijn zo maar enkele voorbeelden. 

En wat de plantengroei betreft, zijn de vermeldingen al even 
authentiek. Zo worden waar de locatie een veen is (komt 
nogal eens voor) o.a. veenbes en wilde rozemarijn genoemd; 
en elders ~oorten als zevenster, pyrola en het linnaeus
klokje. 

Om alle misverstand te voorkomen wil ik nog herhalen, dat 
dit boek geen "natuurboek" in de gangbare betekenis van het 
woord is. Het is in de eerste plaats een verhaal.-"Een boek 
voor jonge mensen en om ouden jong te maken" schreef Jan 
Ligthart destijds. Ik heb het vroeger al onze kinderen voor~ 
gelezen en heb het vorig jaar nog eens in het origineel 
gelezen. 
Persoonlijk reken ik dit boek niet minder dan de andere wer
ken van Selma LagerlÖf, waarvoor ze de Nobelprijs heeft ge
kregen, tot de wereldliteratuur. Maar dat doet er ook 
eigenlijk niet toe. Het boek is me gewoon heel dierbaar. 

Aan het slot, als Niels Holgersson terug en thuis gekomen, 
weer e~n gewoon mens is geworden, neemt hij aan de zuidkust 
van Sk~ne afscheid van zijn reiskameraden en kijkt ze na 
zoals ze snel voortvliegen over de zee. "En de jongen voel
de zo'n verlangen naar hen, dat hij bijna wilde dat hij 
weer Duimelot was,die over land en zee kon vliegen met 
een troep wilde ganzen". Zo eindigt het boek. 

P. Groen. 

Na lezing van het bovenstaande stuk van de Heer Groen 
realiseerde ik mij, dat ik in het bezit ben van een boekje 
van Terenee White "De vlucht van de Havik", eveneens 
vertaald door Max Schuchart. 
Ook in dit boekje staan deze "foute" vertalingen als 
"kleine uil" voor steenuil,"bruine uil"voor bosuil, 
maar ook "geervalk" voor giervalk (uit het Duits: 
Gerfalke"). 
Dit boekje gaat over het africhten van een havik. 
In analogie met de benaming "valkenier".wordt in dit 
boekje gesproken over een "havikier". 

A. Herwejjer-Smi t. 

2..5 
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Het was die ochtend koud toen we ons verzamelden bij A.H. 
Gelukkig bleek iedereen goed ingepakt en goed geluimd. 
Met z'n elven gingen we om even over half negen in drie 
auto's op stap in de richting Heerde. Daar zouden we 
eventuele Heerder-enthousiastelingen opwachten. Helaas 
moesten we zonder hen verder gaan, richting Elburg, achter 
Frans' auto aan. Hij -Frans- leidde ons eerst door het 
prachtige -en op dit vroege uur stille- bos tot aan de 
Oldebroekse heide waar we links af sloegen en daarna de 
weg over de heide, •t Harde, Oostendorp en Elburg volgden. 
Direct bver de brug over het Veluwemeer reden we linksaf 
en parkeerden onze auto's bij Het Spijk. Dit stuk behoort 
bij de boswachterjj Sp]jk-Bemelerberg. (pl. 1.) 

(2)De wandeling ging over een grasstrook met a.d. linkerhand 
els, hazelaar~ peppel e.a. ën rechts peppel en dennen. 
In dit gebied werden we verwelkomd door de zang van het 
winterkoninkje dat ons in feite een prettige excursie toe
wenste, want direct daarop werden we verrast door een aan
tal staartmeesjes -wat een mooie vogels zijn dat - pimpel
meesjes, sijsjes, koolmeesjes, matkopmeesjes en het prachti
ge lied van de zanglijster, met een zich telkens herhalend 
thema. Daarbij zagen we zwarte kraaien, een vlucht spreeuwen, 
gewone merels en een laag over de bomen scherende buizerd. 
Dit korte stuk - ca. 100 m.- gaf ons van dit wandelgebied 
de meeste vogels te horen en te zien. 
Toen linksaf. Bekertjesmos op het pad. Weer linksaf, waar 
we enkele kurkiepen tegenkwamen, waarvan één zelfs een uit
gedroogde iepengal droeg, hazelaars met katjes, een els 
met de zwarte knoppen, peppels, eiken met knoppen (vuistjes), 
toen dwars door het bos,waar op omgevallen stammen en tak
ken sappig kussentjesmos groeide.(Kort hierop heeft Els 
Koopmans in het Noord Veluws Dagblad een interessant arti
kel geschreven over de kurkiep en de iepengallen.) 
(3) Een half uur later reden we naar de Kievitslanden, waar 
Frans de dag tevoren tjjdens zjjn verkenningstocht een groot 
aantal goudplevieren had waargenomen. Van deze vogels was 
op dit moment geen spoor te bekennen; wel echter veel 
kieviten en grutto's. 
En passant zagen we op het water twee futen met omhoogge
strekte hals en de snavels in ljjn, net of ze elkaar diep 
in de ogen keken. Volgens Het Beste Vogelboek is dit een 
onderdeel van de 2e fase van de kopschudceremonie. 

-;~ 
goud f>\e.v1eren 



Wat ons ook opviel, waren de prachtige kleuren van de 
griendbosjes in de verschillende groeistadia. 

Plaats van waarneming: 

:LJ 

1. Elburgerweg + Elburgerbrug. 
2. Het Spijk. 

4· Stop langs de Torenvalkweg. 
5. Vogelhut. 

3. Kievitslanden. 

(4) De excursie werd vervolgd over de Harderdijk, de 
Karekietweg, de Larserweg en de Torenvalkweg, waar we een 
groot aantal grauwe ganzen op het pas omgeploegde land za
gen, ook een leeuwerik, overvliegende blauwe reigers, 
bonte kraai, een enkele torenvalk, houtduiven en enige 
knobbelzwanen. Verder nog een overvliegende sperwer en 
eksters. 
(5) De tocht ging verder tot de Knardijk, die we rechtsaf 
opreden tot aan de plek,waar we via een pad naar de 
Vogelhut konden wandelen. Links en rechts van het pad licht 
geboomte en daarachter moeras. Langs het pad troffen we 
bloeiend klein hoefblad en winteraconiet aan. Er stond ook 
wilgeroosje, judaspenning, els en wilg. 
Aan het eind van het pad aan weerszijden een houten schutting 
en dan de vogelhut. Iets aparts. Breed ca. 5 m., diep ca. 
2 m. met over de helft van de diepte een verhoging met 
houten banken, vanwaar af je door de smalle rechthoekige 
openingen de vogels op de Oostvaardersplassen rustig kunt 
waarnemen. Een plek waar je zonder veel moeite een hele 
dag zou kunnen vertoeven om al het leven op het water gade 
te slaan. Dat de hut zeer op prijs wordt gesteld ge tuigt 
nl. het feit, dat aan de binnenzijde het houtwerk beschreven/ 
bekrast is met namen van vele bezoekers en geen van hen 
het bestaan heeft om een onkies woord te gebruiken. 

Wij waren niet de eersten, zo tegen elf uur. 2 Jongens uit 
Utrecht hadden daar al een tijd gestaan met hun 25 tot 65x 
telescopen en camera's met o.a. 600 mm. spiegeltelelens. 
Van deze jongens hoorden we, dat zich gedurende 3/L~ uur 
een zeearend had getoond en die zich nu ergens achterin 
op een van de eilandjes bevond. Ik heb hem niet gezien, 
maar Frans wel, gedurende ca. l/2 minuut of nog korter, 
dat hjj zich achterin even liet zien. 



Vóór ons, op nog geen 100 m.van ons af, dreven p~lstaart, 
grote zaagbek, kuifeend, nonnetje, tafeleend, bergeend, 
grauwe gans, kluut in flinke aantallen, slobeend en 
grutto's. De kluten vormden dicht b~ elkaar een wit vlak. 
Aalscholvers in broedkleed zagen we voorb~vliegen en ook 
aalscholvers met geheel witte hals. 
Volgens Petersons 1Vogelgids is dit het broedkleed van de 
continentale vorm van de aalscholver, de Phalacrocorax 
carbo sinensis. 
Aan de rand van het water zagen we een stel kale witte 
bomen, typisch bewoond door aalscholvers. 
Verder zagen we ook een viertal blauwe kiekendieven, herken
baar aan de kleur en de witte stuit. Heel mooie vogels. 
Volgens de Utrechters was de grootte verhouding zeearend tot 
blauwe kiekendief zoiets als van zwarte kraai tot vink. 

Op een gegeven ogenblik stonden we wel met ruim een doz~n 
man in de kleine hut, terw~ de deur telkens openging 
voor nieuwe gasten, zodat we voor hen plaats moesten ma
ken. Het was van Frans een goede zet geweest om direct na 
de Kievitalanden zo snel mogel~k naar de schuilhut te 
r~den, anders hadden ~ het bezoek veel korter dan één 
uur moeten maken. 

Op de terugweg stopten we b~ de Kievitalanden en jawel 
hoor: nu een grote groep goudplevieren samen met kieviten 
en een school spreeuwen. 
We besloten om één uur weer terug te zijn. Hetgeen geschied
de na een welbestede en interessante excursie,waarb~ we een 
groot aantal vogels hebben kunnen waarnemen. 
Onze dank. 

L~st van waargenomen vogels: 

l. 
2. 
3· 
4· 
5· 
6. 
7. 
8. 
9· 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

Plaats 

grote bonte specht l 21. 
witgat je l 22. 
witte kwikstaart l 23. 
ekster l 24. 
merel l 25. 
vlaamse gaai l 26. 

2 27. 
2 28. 
2 29. 
2 30. 
2 31. 

winterkoning 
staartmees 
pimpelmees 
koolmees 
matkopmees 
s~sje 
spreeuw 
zangljjster 
buizerd 
zwarte kraai 

fuut 
scholekster 
grutto 
kievit 

2 32. 
2 33. 
2 34· 
2 
2 35· 

3 36. 
3 37· § 38. 

39· 
40. 
41. 
42. 
43· 
44· 
45· 

blauwe reiger 
leeuwerik 
bonte kraai 
torenvalk 
grauwe gans 
houtduif 
wilde eend 
knobbelzwaan 
kramsvogel 
koperwiek 
sperwer 

bergeend 
grote zaagbek 
gew.aalscholver 
in bruidskleed 
id.continentale 
soort 
graspieper 
bl.kiekendief 
kluut 
p~lstaart 
slobeend 
kuifeend 
nonnetje 
tafeleend 
goudplevier 
zeearend 

Plaats 

4 
4 
4 
4 
4 - 5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 

5 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 



(1) Van het jongste lid van de excursie Rowan -een felle 
vogelaar- vernamen we, dat aan de Elburgerweg een grote 
bonte specht was gezien en bij de Elburgerbrug een witgatje, 
een stel witte kwikstaarten, eksters, merels en vlaamse 
gaai. 

Otto vd.Broeke 

Op 23 maart 's ochtends -het was helder, zonnig weer, in 
Niersen had het die nacht nog 60 gevroren- liep ik door 
het weiland in de hoek tussen de Elburgerweg en de Niersen
seweg in de richting van de Motketel, toen van die kant 
een onduidelijk "ruisend" geluid kwam, als van heel veel 
vogelstemmen door elkaar. Je denkt dan natuurlijk in de 
eerste plaats aan koorzang van koperwieken. Maar het klonk 
toch wat anders, vooral bij het dichterbij komen, wat minder 
welluidend en er ontbrak ook wat je bij een koperwiekenkoor 
hoort, namelijk dat boven het verwarde zachte gekweel uit 
af en toe een vogel zich even apart laat horen, er even 
bovenuit.tierelierend. Toen ik, dichterbij gekomen, de ge
luiden beter kon horen, kon ik geen andere vogels als 
mogelijke koorleden bedenken dan kepen, hoewel ik die nooit 
eerder in koor gehoord had. En ja, daar zat in een paar 
hoge struiken aan de rand van het bos al een grote verza
meling kepen, die in de kijker goed te herkennen waren, 
meer dan honderd waren het er; maar deze waren wat on
rustig (op mijn nadering?) en"zongen" niet mee dacht ik. 
Maar toen in het bos! Overal waar je liep daar kwam het 
geluid van boven uit de bomen. 
En daar zaten ze, ontelbaar, in de hoogste 
takken van de eiken, beuken, berken en 
dennen, door de morgenzon beschenen. Je 
kon ze door de kijker prachtig zien, met 
hun oranje borst en witte buikje en de 
mannetjes met al mooi zwarte kop. Ze 
zaten daar als in een soort collectieve 
vervoering. En waar je liep, steeds ver
der het bos door, overal was er boven je 
hoofd als een wolk van ruisend geluid. 
Het is moeilijk een schatting te maken van het aantal vo
gels, maar als ik uitga van een bezet oppervlak van zeg 
tien hectare en gemiddeld één vogel per m2, dan kom ik 
tot een gok van honderdduizend kepen •••• 
De volgende dag was het ander weer, bedekte lucht. Er 
was nog wel een koor van kepen in de bomen, maar minder 
dicht en over een kleinere uitgestrektheid. Ook zaten de 
vogels minder rustig; aan de rand van het bos vlogen 
telkens groepen het weiland over naar de bomen aan de 
andere kant en terug. 
Nog een dag later waren ze allemaal weg en het bos was 
weer als altijd. 

P.Groen. 
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oppelvlnk le go.st 
Elke vogelaar spitst zijn oren, als hij hoort, dat iemand een 
appelvink heeft gezien. Toch zijn deze vogels in onze streek 
met zijn tuinen en parken niet echt zeldzaam, wèl schaars. 
Veel vogels merk je op door hun roep of zang. De appelvink 
is op dat punt heel bescheiden. Alleen in de baltstijd, zo 
in april hoor je ze nog wel eens. Meestal zijn er dan een 
groepje appelvinken te zien, hoog in de bomen. Ze maken bij 
die gelegenheid geluidjes, die veel andere vogels ook maken 
zoals "tsie,tsie en tjip". Een kenmerkende roep schijnt dan 
ook te zijn 11 ptik11 en 11 tsieéép11 • Alleen de eerste geluidjes 
heb ik bij zo'n gelegenheid wel gehoord. Eenmaal zag ik zo'n 
groepje van wel 12 appelvinken in het Loeffpark achter het 
gemeentehuis van Epe en een andere keer zat er hoog in de 
Amerikaanse eiken van het van Nes-laantje in Epe zo'n groepje. 
Het is altijd zaak, om op te letten, als je vogelgeluiden 
hoort. Op die manier ontdek je vogels,waar je anders gemakke
lijk aan voorbij was gelopen. Bovendien merk je, dat zelfs de 
meest bekende soorten als merels, koolmezen, Vlaamse gaaien 
geluiden kunnen produceren, waarvan je ook na een half leven 
op vogels letten, niet weet, dat ze die op hun repertoire 
hebben. 
Appelvinken zijn vrij schuw. Als je er eens één dichtbij ziet, een 
grote vinkachtige vogel met een héél dikke kop, voorzien 
van een gek-dikke snavel, is deze meestal op hetzelfde 
ogenblik 9 dat je hem opmerkt, verdwenen. Ze vliegen eenvoudig 
kaarsrecht omhoog de bomen in. Hun spierwitte staartrand en 
de grote witte banden op de vleugels verraden dan hun identi
teit, tenminste voor wie op die kenmerken gespitst is. 
Toen onze buurman ons dan ook op een zaterdagnamiddag, eind 
maart, een appelvink bracht,die hij naast zijn huis op de 
grond had gevonden, waren we verbaasd. Nooit zagen we een 
appelvink zo dicht bij huis. Het dier was bewusteloos, trok 
wat met de pootjes en lag op zijn zjj. 
We konden zo op het oog geen beschadiging vinden. Vaak komen 
vogels, die ergens tegenop zijn gevlogen, wel weer bij en 
vliegen ze als ze verder niet gewond zijn, weer weg. 
Het is zaak, ze tot dat gebeurt, uit de buurt van katten en 
honden te houden. 

We legden hem daarom in huis in een bak,die met een doek 
werd bedekt. Dit laatste om een nachtsituatie te creeren. 
Als de vogel op zou knappen, zou hij het donker om hem heen 
als nacht ervaren en niet pogen te vliegen, wat hem weer 
een botsing, nu met het slaapkamerraam, zou opleveren. 
De volgende morgen bleek onze opzet gelukt. De appelvink 
stond met .open oogjes weer recht op zijn poten en leek 
heel actief. 

Even, onder het doek (om vliegen te voorkomen) een flits
foto gemaakt en toen ••••• vloog de appelvink tóch nog buiten 
onze controle, achter onze rug om, door de open kamerdeur. 
Via een andere kamer ging hij het raam uit: Rrrrt ••• helemaal 
tot achter in de tuin: Gelukkig! 



Wie schetst onze verbazing toen na een paar uur de dikke 
vogel, die haast twee maal zo groot is als een gewone 
vink, wéér vl•k bU ons huis zat en wel bij het duivevoer 
van onze tamme duiven. Omdat het zondag was, hadden we 
uitgebreid de tijd, om hem gade te slaan. 

Het was erg leuk, om nu eens echt te zien, hoe een appel
vink zaden pelt. Hij pikte speciaal de grote zonnepitten er
uit, "mummelde" wat met zijn dikke snavelhelften en dan vie
len de lege dopjes naast hem neer. Er zijn meer vinkachtige 
vogels die zo zaadjes uitpellen, zelfs hele kleine. 

.31 

Dit werkje moet voor een appelvink een 11 peule 11 ••• o, pardon, 
11 zonnepitschilletje 11 zijn geweest. Zij kunnen met gemak 
kerse- en pruimspitten en beukenootjes pellen! 
Wij waren, toen we de vogel 1s morgens uit zijn nachtasyl 
bevrijdden dan ook wel degelijk verdacht op een hap met de 
sterke snavel.Het zou je een stuk vinger kunnen kosten! 

Het bleef die zondag niet bij een eenmalig terugkomen. De 
hele zondag kwam hU, bij tussenpozen zonnepitten halen, die 
we als restant van het weinig gebruikte vogelvoer nog in 
huis hadden. Voeren hoort niet, in die tijd van het jaar, 
maar als je zó een appelvink in zijn doen en laten kunt 
gadeslaan en zelfs de typische maanvormige donkerblauwe 
veertjes op de vleugel kunt zien, als de vogel dan ook nog 
zo aardig is, op zondag te komen als iedereen hem uitgebreid 
kan bekUken •••• ja dan strooi je toch wel wat pitjes. 

Hij bleef zo trouw komen, dat we hem de inmiddels opgebelde 
vrienden ook konden laten zien. Na de zondag heeft hij zich 
niet meer vertoond bij ons huis. 

Els Koopmans-Grommé. 

LANDSCHAP 

-------· 
.-~~n de weiden grazen 
~·de vreedzame dieren; 

.. de reigers zeilen 
over blinkende meren, 

. de roerdompen staan _ 

~ 
rr)' -bij een donkere plas; 

- · ~. · /// en in de ui terwaarden 
_______- · / /" galopperen de paarden / t.r;t $;;; ~~;r g~~~~~~~ :;:~ten 

M.Marsman 



JL Zomervooels: 
eersle vaornemwrgen ~984. 

In het vorig nummer van Natuurklanken had eigenlijk al de 
jaarlijkse oproep moeten staan om Uw eerste waarnemingen 
van zomervogels naar de redactie in te sturen. Doordat de 
verschijningsdata van Natuurklanken iets zijn gewijzigd (een 
maand verschoven) is dit helaas niet gebeurd. Wij herstel
len deze fout bij deze en gaan er van uit, dat de trouwe 
inzenders ook dit jaar weer een lijst met vroege vogels 
zullen opsturen. Wanneer U deze Natuurklanken dan ook in 
de bus krijgt, heeft U waarschijnlijk al een serie vogels ge
noteerd. Wilt U deze vogels op bijgaand formulier invullen 
en IN JULI aan de redactie opzenden? De "uitslag" leest 
U komend najaar weer in Natuurklanken. ~ 

FvN 
P.S. Wanneer U in deze Natuurklanken géén form~~~~

aantreft en toch Uw eerste waarnemingen k~t:wilt, 
dan even een berichtje aan de redactie s ;1. ~-

DE TURELUUR 
=-=====:::::=:::.== 

Wie heeft er nimmer rust of d•1ur? 
'Nie is er immer overstuur? 
Wie knikt en pikt, 
Wie buigt en juicht, 
hoog in de lucht 
met rappe vlucht? 

Vvie rept er zoo den langen bek 
Al wippend op 'n weide-hek? 
Wie waadt en baadt 
Wie tast en plast 
Z'n rode pootjes 
in de slootjes? 

Dat is de slanke tureluur, 
De vogel van de klanke puur, 
Van 't teer geluid, 
Van 't schel gefluit, 
den draverspas 
door 't klavergras. 

- --Jol.- ... 

-- -->< 

..::--
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Deze keer eerst eens een "hartelijk dank" naar de inzenders van 
waarnemingen. Deze waarnemingen zljn de kurk waar deze rubriek op 
drijft. Ook wanneer U mocht denken, dat Uw waarneming niet van be
lang is, dan toch maar opsturen s.v.p. Maar ook wanneer Uw waar
nemingen niet altijd allemaal geplaatst worden, dan toch doorgaan 
met nieuwe waarnemingen sturen. Doel van deze rubriek is: 
A. onze leden aan te moedigen met open oog en oor het veld in te 

trekken, 
B. de kennis van dier en plant in onze streek te vergroten, 
c. natuurhistorische gegevens vast te leggen, zodat jongelui van 

nu daar later misschien iets aan hebben bij vergelijkend onder
zoek. Het is al vaak gebleken, dat door amateurs verzamelde 
gegevens later de wetenschap ten goede zijn gekomen. 

De waarnemingen zijn voor rekening van de waarnemers. 

Aalscholver 

Appelvink 

1/4 
8/4 

17/3 

Bergeend 12/2 
26/2 

8/4 
Blauwe kiekendief 5/2 

5/3 
Boerenzwaluw 24/3 

28/3. 
Bonte kraai'. 6/12 

6/2 
1 26/2 

7/3 
l/4 

Bonte 3/3 

FvN. 

l ex. Marierwaarden Marle 
3 ex. (1 juv.) IJssel Oene-Olst 
doodgevlogen tegen raam in villa
park Hattem 

HvD 
EKG 

vW 

verscheidene, uiterwaarden 
2 ex. IJsseldijk Marle 
2 ex. Zandgat Olst 

Gorssel EKG 
HvD 
EKG 

l ex. ~ jaagt op leeuwerik,polder 
Mastenbroek 
Oasterwol de 
3 ex. IJssel Oene 
2 ex. Ernst 
bij 1 t. Wijhese Veer 
4 ex. Wijnberg Ernst 
2 ex. Kerkdljk Heer e 
Mussenkampweg Epe, 5 ex. 
1 ex. Marle IJssel 
Petrea J.,.. ~ veel geroep en 
zacht en hard geraffel 

EKG 

vdB 
AHS 
Hr Dogger 

EW 
HvD 
HvD 
HvD 
EKG 
EW 

Bonte Vliege 
vanger 

0/3 dit seizoen voor 't eerst ge- EKG 

Boomklever 

hoord in dorp Epe 

5 ex. Lusthof Epe 
4 ex. Schotweg Epe 
geregeld in Epe te horen en te 
zien in oude loofbomen 

HvD 
HvD 
EKG 

J3 



Boomkruiper 

Boomleeuwerik 

Bosuil 

Brilduiker 

Buizerd 

Dodaars 

Fuut 

Geelgors 

Goudvink 

Grauwe gans 

Grauwe gors 

Groene Specht 

Groenling 

Grote gele 
kwikstaart 

jan/mrt regelmatig zingend dorp Epe 

19/3 enkele ex. Renderklippen zingend 
23/3 2 ex. zingend Renderklippen 

3/4 l ex. Orderbos Apeldoorn 

7/2 Veluwemeer 
nov/mrt in Flevopolder div. malen 

29/l 
27/2 
29/2 
9/2 
7/3 

12/12 

3/3 

5/3 
/3 

l/4 
3/4 

23/3 
23/3 
13/2 

29/2 

24/3 

5/3 

waargenomen. 

3 ex. Vaassenseweg Nijbroek 
3 ex. Veenweg Wissel 
5 ex. Werven Wapenveld 
Welna, 8 bijeen 
Vaassen.Op vleugeltoppen na hele
maal wit 
2 ex. fietspad Wetering Evergunne 

winter l - 3 ex. Wetering Breeweg, 
soms kanaal Plakkenweg 
baltsend paar Zalk 
4 ex. IJsseldijk Veessen 
Vossenbroek,troepje samen met 
ringmussen en vinken op maisveld 
2 ex. zingend! Verl.Parkweg 
Wapenveld. 
Petrea, zingend.laat dit jaar 
Renderklippen, zingend 
18 ex. Zuukerenk Epe. 
42 ex. Zuukerenk Epe. 

35 ex. Marle IJssel 
enige ex. Wapenvelderbroek 
zingend in tuin.Soms wel vier 
paartjes tot maart toe. 
2 paartjes in tuin,smullen v.d. 
knoppen v.d. malus 
hele maand al paartje i.d. tuin 
Wapenveld 
bij Kerkdorp Oosterwolde,duizen
den, als paraplu 
2 ex.in tuin Ernst-melding van 10-
jarig meisje in brief,Mireille de 
Heer. 

EKG 

vNo 
EKG 

HvD 

vdB 
vNo 

HvD 
HvD 
HvD 
vWH 
EKG 

EKG 

EW 
EKG 
HvD 
EKG 

Mw.Nennie 

EW 
EKG 
HvD 
HvD 
FB 
L.Bakhuis 

EKG 

Mw.Toes 

Mw.Nennie 

vdB 

4/4 Tongeren, l ex. AHS 
jan/april geregeld in weitje Pelzerpark.AHS 

hele winter voortdurend op pindazakje, EKG 
heel handig. 

13/2 l ex. Dorpsbeek Oenerweg Epe EKG 



Grote zaagbek 

Houtduif 

Keep 

K 

Kl.bonte specht 

Kl.rietgans 

Kleine zwaan 

Kolgans 
Koolmees 

Koperwiek 

Kramsvogel 

Kruisbek 

Kuifeend 

Mandarijneend 

4/2 
21/3 
23/3 
21/3 

l/4 

10 ex. Houtweg IJssel 
4 ex. Veessen IJssel 
13 ex. ( ll ~ ) Veessen IJssel 
262 ex. IJsseldijk tussen Veessen 
en Harle 
48 ex. Harlarwaarden 
Welna, alarmerend 
l ex. Tepelberg 
l ex. Wissel (bij horst met gesla
gen merel 
2 ex. Bonenburg Heerde 
8 ex. Marlarwaarden 
4 ex. Breeweg Wapenvelderbroek 
1600 ex. Wapenvelderbroek 
6 ex- op paadje in bos,eten haver 
uit paardevijgen 

vWH 
HvD 
FB 
HvD 

HvD 
vWH 
HvD 
HvD 

HvD 
HvD 
HvD 
HvD 
EKG 

l-31/3 ca. 25 regelmatig op voerplaats HvD 

13/3 
23/3 
l/4 
l/4 

Troelstraatraat Epe 
5000 ex.Hoog -Buurlo onder beuk 
3 ex. Marle IJssel 
zeker 30 ex. Marler uiterwaarden 
44 ex. Marlarwaarden 

HvD 

FB 
EKG 
HvD 

12/2 honderden,Gorssel.uiterwaarden op 
droge dijkstukjes.Zeer hoog water. 

EKG 

21/2 inkruitboom in De Bongerd Oene. Gerda Spiege
lenberg 

l/2 
4/2 
8/2 

26/2 

5/3 
10/2 

3/4 

26/3 
1/4 
8/4 

8/4 

5/3 
8/3 

30/3 

I 

7 ex. Uiterwaarden Veessen 
Houtweg IJssel 
119 ex. IJsseldijk Marle 

90 ex. Hoenwaard Hattem 
784 ex. Hoenwaard Hattem 
130 ex. IJsseldijk Veessen 
118 ex. Veerpont Wijhe 
30 ex. Oasterwalde 
76 ex. Wapenveldsebroek 

F& 
vWH 
HvD 
HvD 
HvD 
HvD 
HvD 
vdB 
HvD 

2 jonge koolmeesjes uitgevlogen. Mw. L.Heij 
Dr Meijsstr. Epe 
47 ex. Zuuk Epe HvD 
42 ex. Hoogeweg Epe HvD 
grote groepen al hele winter samen 
met kramsvogels in Wissel.Nu ook vNo 
volop zingend. 
meer dan 100 Oene IJssel EKG 

Weln~ vWH 
4 ex. Dalenk Loenen HvD 
hele maand paartje i.d.tuin,drin- M N . 
ken,baden,voedselzoeken.Wapenveld. w. ennle 
4 ex. Apeldoorns kanaal vNo 
18 ex. Janus kanaal HvD 

5ex. Kanaal Wapenveld HvD 



J6 

Merel 

Postduif 

Putter 

P~lstaart 

Rietgans 

Rietgors 
I 

Rotgans 1
111 , 

Scholekster I 

Slobeend 
Smelleken 

Smient 

Sneeuwgans 

6/2 

7/2 

4/3 

18/2 
26/2 

18/3 
24/3 

volop zingend 's morgens in het 
donker Epe 

pik-vNo 

"volle" merelzang,Meidoornstr. 
Epe 
EINDELIJK zingend in tuin Wapen
veld 
Nest in conifeer Ernst 

2 ex. Houtweg IJssel 
1 ex. tJlarlerwaarden 
zwervers? in Duinrell Wassenaar 
2 ex. Welsurn IJssel 
11 ex. Marierwaarden 
13 ex. Marierwaarden 
div. IJssel 
4 ex. IJsseld~k 

ca. 15 ex. Welsum,uiterwaarden 
Weidevogelreservaat Flevopolder. 
Bestreping op de buik was duidel~k 
zichtbaar,omdat de vogel zich van 
dichtb~ liet bek~ken. 

vWH 

Mw.Nennie 

Ria de Vos 
vWH 
HvD 
AHS 

HvD 
EKG 

vWH 
HvD 

HvD 
FB(+ 
Hans de Wit) 

26/2 komt pardoes uit lucht vallen,is 
meteen dood.Er loopt water uit 
z~n bek.Oorzaak? 

EKG 

12/2 
4/3 

27/3 

14 ex. Leeuwerikweg Epe vWH 
2 ex. rouragerend op onkruid EKG 
Gildepad, dorp Epe 
2 ex. weidevogelreservaat Flevo- vNo 
polder. Ter~l ik een zwarte ruiter 
in de veldk~ker heb, lopen de putters 
het 11beeld"binnen. 

8/4 1 paartje Houtweg IJssel EKG 

HvD 
HvD 

8/2 
10/2 

21/3 
1/4 
8/4 

24/2 
18/3 
18/3 
25/3 
1/4 
8/4 

24/3 

1030 ex.IJsseld~k vliegend.Marle 
900 ex.Schatgraverweg,Breeweg, 
Wapenveld,Wapenveldsebroek. 

2 ex. Kanaalweg, Ernst 
6 ex. Zuiderenk Epe 
1 ex. Houtweg IJssel,uiterwaarden 
meer dan lOO,Oude IJsselbrug 
Deventer 
185 ex. Veessen,IJsseld~k 
236 ex. Marlerwaard Marle 
verscheidene paartjes IJssel,Oene 

d' Marled~k 
d' Zuuk 

honderden,plas Wilpse klei 
2 paartjes Marle 
2 paartjes,grazend, Marle 
zandgat Olst,meer dan 50 
3 ex.tussen grauwe ganzen,Buizerd
weg b~ Oostv.plassen Flevopolder 

HvD 
HvD 
EKG 
EKG 

HvD 
HvD 
EKG 

FB 
FB 
EKG 
vNo 
vNo 
EKG 
FB(+ 
Hans de Wit) 



Sperwer 

Staartmees 

Steenuil 

Tafel-eend 

Tjiftjaf 

24/2 

2/3 

met prooi(turkse tortel) kamer 
binnen gevlogen.Enkweg Epe 
in achtertuin,Zwartelandstr.Epe 
met prooi (mus) 

14/3 Geerstraat,omg.Vaassen met prooi, 
spreeuw of merel 

Verder nog diverse meldingen. 

Mw v.d.Laan 

vWH 

hele winter op voedertafels e.d. Veel meldingen. 
27/3 l ex. noordel~ke vorm vNo 
februari, hele maand rond huis,begin 

maart ook vreemde (balts)gelui
den.Bongerdplein Epe 

26/2 2 ex. Veluwsed~k Ernst op schoor
steen boerder~ 

EKG 

HvD 

3/3 vanuit een kastanjeboom zit steen- vNo 

5/3 
21/3 
23/3 

uil als een tekkel tegen m~ te 
keffen.Wisselseweg Wissel 
2 ex. Kerkd~k Heerde 
l ex. Marled~k op knotwilg 
l ex. ving binnen enkele minuten 
twee wormen. Marle. 

maart 2 ex. wonen al jaren Hogestraat
omgeving Wapenveld.Veel 's avonds 
te horen,hele winter. Begin maart 
luidruchtig elkaar antwoorden. 

19-26/12 30 ex. in tuin Epe 
26/2 87 ex. Weteringd~k Vaassen in els 
27/2 56 ex. Rauwenhofweg Wissel 
Verder veel meldingen uit tuinen en 

26/2 
5/3 
3/4 

buitengebieden 
22 ex. IJsseld~k Marle 
4 ex. Apeldoorns kanaal 
2 ex. Kanaal Vemde 

HvD 
HvD 
FB 

EW 

vdB 
HvD 
HvD 

HvD 
vNo 
HvD 

19/3 
24/3 

l ex. Zuppeldseweg boswal 
l ex. Troelstrastr.Epe,in 
hele daarop volgende week 
Begraafplaats Wapenveld 

Heerde HvD 

27/3 

29/3 
30/3 
15/3 

tuin, ?e H D 
aanwez1g-. v 

l ex. Wenumsedwarsweg Wenum, 
houtwal 
Centrum Epe 
Loeffpark Epe 

7 ex.langs R~ksweg 50 Epe/A'doorn 

Mw.Nennie 
HvD 

EKG 
vWH 

Torteldui~Turkse) 24/3 Tortelduif broedt! Wapenveld 

HvD 

Mw.Nennie 

Tureluur 

Veldleeuwerik 

27/3 

l/4 

8/4 
26/2 
8/2 
7/3 

div.in weilanden rond Wapenveld 
samen met kieften,wulpen,grutto 1 s 
l ex. Marle 
2 ex. Breeweg Wapenveldsebroek 
verscheidene ex.IJssel Oene 

96 ex. Lagekamp Epe 
25 ex. Wapenveldsebroek 
zingend Kerkstraat Epe 
idem Renderklippen 

EW 

EKG 
HvD 
EKG 

HvD 
HvD 
EKG 
EKG 



38 
Vink 

Watersnip 

Wintertaling 

Witgatje 

Witte kwikstaart 

Wulp 

Zangljjster 
Zwarte roodstaart 

Zwarte ruiter 

Zwarte specht 

2/2 

13/3 

12/2 
begin 

17/2 
18/2 
18/2 
20/2 
22/2 

25/2 
21/3 

23/3 
l/4 

18/2 
20/2 
18/3 

8/4 
26/2 
8/2 

26/2 
13/12 

5/2 
8/2 

18/2 
23/3 
l/4 

3/3 
4/3 
9/3 

26/3 

2/4 
3/4 

27/3 
l/3 
4/4 

Enorme zwerm, zeker duizend,vink- W.Lodder 
achtigen vliegen over Rjjksweg Epe/ 
Apeldoorn. Wie zag ze ook? 
475 ex.Hoog Buur1o onder beuken tus-HvD 
sen kepen 

Rauwenhofweg Epe, zonnig 
februari Haarlem 
Wapenveld 
Wapenveld 
Wapenveld 
Wapenveld 
Epe 
Hattem bjj IJsselbrug 

vNo 
Mw.v.d.Vecht 
Mw. de Wjjk 
Mw.Nennie 
Ed Steenbergen 
EW 
Hr Rozenbeek 
fam.Creteer 

10 ex. Veenweg Wissel HvD 
32 ex. IJsseldjjk rouragerend tus- HvD 
sen grutto's binnendjjks 

4 ex. Nwe IJsselbrug Deventer 
1 ex. Marierwaarden 
5 ex. l\'larle IJsseldjjk 
10 ex. Werven Wapenveld 

Uiterwaarden Welsurn 
div.paartjes Oene IJssel 

2 ex. Generweg 

12 ex. Hoenwaard 
18 ex. Kerkweg Vorchten 

vliegend over huis Wapenveld 
(regenwulp?) 

1 ex. polder Mastenbroek 
112 ex. Marle IJsseldjjk 
16 ex. nabjj veer Wjjhe 
ca. 12 ex. Wapenvelderbroek 
10 ex. Marledjjk 
8 ex. Schrootschravenweg 
12 ex. Breeweg Wapenveld 
48 ex. Wapenveld 
Hoenwaard 
Kloosterbos,eind campingweg 
eerste zang dorp Epe 
1 ex. rond huis Wissel, is week 
bljjven "hangen" 
l ex. Renderklippen 
1 ex. Zevenakkerseweg Wapenveld 
weidevogelreservaat Flevopolder 

enige ex. in Zwolse bos 
1 ex. Tongeren 

EKG 
HvD 
HvD 
HvD 
vWH 
EKG 

HvD 

HvD 
HvD 

EW 

EKG 
HvD 
HvD 
L.Bakhuis 
HvD 
HvD 
HvD 
HvD 
Hr Gaastra 
Mw. Nennie 
EKG 
vNo 

HvD 
HvD 

vNo 
EW 
AHS 



Agaatvlinder 
Kleine Vos 
Citroenvlinder 

Koolwitje 

Zandhagedis 

Hermel~n 

Vroegeling 
Weidegeelster 
~ 

24/2 vers ex. in huis 

20/3 1 ex. in tuin op crocus 

20/3 1 ex. in tuin 
2/4 Ernst 

28/3 Wissel 

8/3 2 ex. op stuk hout Tongerense 
heide;zonnig maar vr~ koud door 
noordel~ke wind.2 Dagen later 
fiks pak sneeuw. 

maart Bekend~k Twello 

8/4 in volle bloei,zandgat Olst 
8/4 in bloei, Oener molen 

7/4 honderden exemplaren in tuinen en 
onder oude bomen in de kom van Olst 
(o.a. het parkje De Olster Hof). 
Ook op begraafplaatsen. De meeste 
nog in knop. 

EKG 
EKG 
L.Bakhuis 
Ria de Vos 

No 

··-·--~-- .... __ 
--· ···----

v.Drev~n 

EKG 
EKG 

Gew. floris
tische werk
gr. IJssel
streek. 

7/4 Op dezelfde plaatsen enkele ex. idem 
(De akkergeelster is veel zeldzamer. 
H~ is te herkennen aan behaarde 
bloeistelen). 

(afkortingen waarnemers: EKG= E.Koopmans-Grommé, vNo= F.van Noorden, 
vWH= W.van Waveren Hogervorst, HvD= H.van Diepen, FB= F.Bosch, AHS= 
A.Herwe~er-Smit, EW= Mw.Ebens-Witkamp ,vdB= O.v.d.Broeke). 

----------·-

Een zwaan was verliefd op een gansje 
En dat gansje dat gaf hem een kansje, 
Zo met zijn twee beidjes 
Fabriekten ze eitjes 
En wat kroop uit zo'n eitje? een zwansje 

J.C.v.Schageno 

Welke limerickrijmer maakt er ook eens een 
voor Natuurklanken? 



~0 

NAGEKOMEN 
IJsvogel 

Ooievaar 

WAARNEMINGEN 

14/4 
18/4 

15/4 

18/4 

Visvjjvers Ernst 
Visvjjvers Ernst 
Nw.Tongerenseweg 

NJN 
Van Zanten 
Hans Roel 

Riphà.gen 
Van Zanten 

Tureluur 
Kievit 

half april nest in wei Veessen Hr Post 

Blauwborst 

Boerenzwaluw 

Fitis 

Havik 

Kl.bonte specht 
Havik 

Kruisbek 

Zw. specht 

april op ca. l ha l .,.."" 
8 kievitanest 

8/4 Hut Knardijk 

13/4-14/4 Flevopolder 

14/4 Molenweg Wissel 

22/l 

713 
10/3 

7/3 
10/3 

12/4 

24/2 

24/2 

vele ex. Flevopolder 
houtduif geslagen Oostravenweg 

Oostravenweg, Wissel 

Dellenweg Epe 

Oostravenweg, Wissel 
Dellenweg 

Tepelbergweg 

IJsseldjjk Welsurn 

IJsseldjjk Welsurn 

Hr Post 

Wessel Slob 

vNo 

KNNV-exc. 
vNo 
B.Koster 

B.Koster 

B.Koster 

B. Koster 
B.Koster 

o. vd. Broeke 

Rowan Koster 

Rowan Koster 

Klapekster 

Nonnetje 

Pjjlstaart 
Njjlgans 6/3 10 ex.kwamen uit 't noorden en Rowan Koster 

streken neer op uiterwaard Veessen 
Groene specht 

Wulp 

Zeearend 

Houtsnip 
Kepen 

Glimworm 

29/2 

6/3 
25/3 

17/3 
3/4 
l/4 

15/4 

lachende roep voor eerste maal 
gehoord Oostravenweg Wissel 
ca. 30 ex. IJsseldijk Vorchten 
op ca. 10 m. hoogte vogelhut 
Knardjjk 
vogelhut Knardjjk 

Oostravenweg Wissel 
Tongerenseweg in dicht beukenbos 
(Epe) samen met spreeuwen, sjjzen, 
vinken, enige honderden ex. mas
saal roepend en zingend. 

div. ex. Viavijvers Ernst 

Waarneming bjj de familie Colombjjn,Slathstraat, Epe. 

Op dak naburig huis, 1 s morgens heel vroeg lopen 
2 ganzen!. 
Het zjjn ganzen met duidelijke witte streep opzjj, grote 
witte vleugelspiegel. 
Dit is de derde keer dat ze hen zien. Ze bljjven telkens 
maar even en vertrekken dan weer (maart ook 2x). 
Ik denk aan casarea of njjlgans. 

EKG 8/4'84 

Rowan Koster 

Rowan Koster 

Rowan Koster 

KNNV-exc. 
Rowan Koster 
Rowan Koster 

Wanda Koopmans 



Nagekomen waarnemingen van P.Groen 

Geelgors 23/1 verscheidene op voertafel, Niersen 
Grote bonte specht 26/1 eerste roffel, Niersen 
Keep hele winter - grote aantallen, Niersen, op 

23/3 tienduizenden in de Motketel 
Kl.bonte specht 4/3 in bos ten ZO van heitje bij Niersen 
Kruisbek 7/3 Niersen 
Raaf regelmatig- omgeving Niersen; op 2/2 drie ex. 

in aanval op twee buizerden 
Vlaamse gaai hele winter en voorjaar - meer dan laatste ja-

ren in grote aantallen rondzwervend 
Witte kwikstaart 22/3 terug in Niersen ('s winters hier altijd 

verdwenen) 

Zwart roodstaartje 7/4 ' Niersen 

Staartmees 

Dag pa u 

Waarnemingen 
23/2 
6/3 

11/3 

20/4 

22/3 
25/3 

-4/4 

il Paartje staartmezen broedt in kleine 
· thuja bij buren EKG 

11/4 dagpauwoog in tuin Pelzerpark AHS 

van Gerhard Stegeman. 
Ransuil; 
Raaf: 
Sijs : 
Geelgors: 

1 ex. Sportcomplex Wachtelenberg 
1 ex. Blekersweg-Wisselseweg 
ca. 15 ex. Hoge Weerct-Officiersweg 
zang: Renderklippenweg 

Matkopme~s 1 ex. Leemkuil Tongeren 
Man darijneend: df + .J Leemkuil Tongeren 
~~~ ... nlijster ; zang; Sportcomplex Wachtelanberg 
Zwarte specht;l ex. ten noorden van Hertenkamp 
Gr.bonte specht:5 ex. Hertenkamp (Dellenweg) 
Veldleeuwerik; zang, Renderklippen 
Watervleermuis, Visvijvers Ernst 
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