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êtt-J wRIE:MELlG NUMM~~ 
Na een lange, hete augustusmaand is hier het september/ 
october nummer van Natuurklanken. 
De vele waarnemingen van insecten en andere kleine die
ren, die ons bereikten, waren aanleiding voor de redactie 
om dit gedierte onderwerp te doen z~n van het nummer, dat 
voor U ligt. 
Het wil speciaal de relatie van deze dieren met planten en 
bloemen belichten. 
De schr~vers hebben zich,ieder op hun eigen w~ze, weer 
voortreffel~k van hun taak gekweten. Daarvoor onze harte
l~ke dank! 
Als U al niet waardering had voor de wonderwereld van de 
kleine diertjes, kan deze Natuurklanken U stimuleren, in 
de toekomst nàg meer dan vroeger aan hun variaties in vorm, 
kleur en levensw~ze aandacht te besteden. Ze z~n vaak vlak 
naast Uw deur te vinden! 
In onze bibliotheek is een groot aantal W.M. 's (Wetenschap
pel~ke Mededelingen v.d. K.N.N.V.) te vinden, die U, als U 
serieus studie wilt maken van één groep, verder kunnen 
helpen. In onze afdeling is onder de leden ook heel wat 
kennis aanwezig, zodat U alt~d voor goede raad b~ hen 
terecht kunt. Vaak z~n z~ ook bereid, U inzage in hun 
plaatwerken te verschaffen, of iets voor U op te zoeken 
(voor hun adressen: Redactie Natuurklanken). 
PROGRAMMA 

U vindt op de volgende pagina een programmaoverzicht. We 
hopen, dat U weer actief zult mee doen, op excursies komt, 
lezingen bezoekt en waarnemingen of stukjes instuurt. 
Een deel van het programma stond al in het juni/juli nummer 
en wordt hier herhaald. 
Let U er vooral op, of er misschien kleine w~zigingen z~n 
opgetreden? 
Wie geen eigen vervoer heeft, kan, als er met auto's gereisd 
wordt, alt~d meer~den à f. 0,10 per persoon per km. 
Even informeren b~ de excursieleider of de secretaris is 
wel verstandig. 
We wensen U een heel f~n verenigingsjaar met de K.N.N.V. 
afd. Epe/Heerde. / 

./ 

Redactie. 

~ah9sprie-\:; rno't::~e.!. 
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zondag 
23 september 

VOOP UV AGE-NDA: 

P~OG-fiAM MA 
OER-VELUWSE WANDELING VAN HULSHORST NAAR NUNSPEET 
o.l.v. Dik Koopmans. 
Deze wandeling, die ca. 12 km lang is, voert 
van Hulshorst eerst langs een mooi bebost ge
deelte van de Hierdense beek en gaat dan door 
fraaie stukjes heide en over de machtige stuif-

/ zandruggen van het Hulshorster Zand. Dit bezit 
1~1• van Natuurmonumenten kent echt, in beweging zjjnd 

urnMw~7 . stuifzand, Een fjjne tocht voor wie eens een flin-
~~ : .. ~ ke wandeling willen maken! 

. ··.,,.-~-;___Reis: We verzamelen bjj A.H. Epe om 8.30 u, en 
.~ r gaan per auto naar station Nunspeet. 

\l ~,;:_~~ Vandaar met de trein (vertrek 9.12 u., kosten 
. · ~~----- f. 1,50) naar Hulshorst. De wandeling eindigt 
·'t ..---~~~-~.{- bjj station Nunspeet, in welke plaats eventueel 

~~ jjs of koffie kan worden gebruikt. 
~~'-Terug in Epe ca, 15~30 u. 
W"Jt".J 1 ':;;~ Meenemen: Goede dichte wandelschoenen, warme 

~~ kleding, brood, drinken en eventueel kjjker. 

zaterdag 
29 september 

GEWESTELIJKE EXCURSIE naar het EEHS-DOLLARD-gebied, 
De leiding berust bjj mevrouw Nieuwenhuys. 
Van 10.00 - 12.30 u, gaan we "vogelen" in de buurt 

~·~ van de Eemshaven. We kunnen rekenen op verschillen-
- ..-----_____ de groepen trekkende zangvogels en over de djjk heen 

zullen we wadvogels aantreffen. 
Van 13,00 u. tot 14.00 u. pauze in een café in 

_ Termunterzjjl. 
Van 14.30 u. tot 16.00 u, bezoek aan de Punt van 
Reide, ·~ 

,-

. _, lf( .. 

zondag ~ 
30 september 

Omdat dit laatste gebied eigendom is van de 
Stichting Het Groninger Landschap kunnen we er 
uitsluitend in met een vergunning, Daarom moesten 
de deelnemers zich vóór 12 september opgeven bjj 
de secretaris, 
Meenemen: waterdicht schoeisel, kjjker, warme 
kleding, lunchpakket. 
HERFSTAVONDWANDELING o,l,v. Peter Pfaff. 
Eind september, begin october valt de bronst-
tjjd van de edelherten. Aan het eind van deze 
harstavondwandeling over het landgoed Welna hopen 
we daar, afhankeljjk van de weersomstandigheden, 
iets van waar te nemen. 
We vertrekken om 17.00 u, 's middags bjj A.H. te 
Epe en komen 's avonds tegen zonsondergang weer 

4 .vJffif;,~.·/'~ terug, (Auto's) 
../ 
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donderdag EEN LEZING over het ONDERWATERLEVEN in ver-
11 october schillende zeeën, door de heer I~ E.S. Weinberg. 

Terw~l de heer Weinberg in een bootje aan de 
~~ oppervlakte de zaak in de gaten houdt, voert 
~~~~ - z~n zoon het onderwater-programma uit. 
~~ '/ ~~We zullen kunnen genieten van allerlei vormen 

• ~ r/,,, van leven in de Midq_~llandse Zee, de Rode Zee, 
~ "-/ ' ~ b~ Puerto Rico en Haiti_,. maar ook bij het Great 

~--- 1 ~ ~) Barrierreef in Australie. 
~ ·· ;-,.=:.~ De avond wordt gehouden in de Eper Gemeentewo-

.':Y ning, Stationsstraat, en begint om 20.00 uur. 
13 t/m 17 HERFSTKAMP 
october 0 Aangezien de aanmeldingen voor het herfstkamp 

(Î~~ {Tt.l ~~ in Duitsland het aantal beschikbare plaatsen al 
-- 7 ~ j;;}-' overtreffen, is het niet meer mogel~k U hiervoor 
,_____,__~ ,ç /1\\. nog op te geven. 
zondag HERFSTKLEURENWANDELING op het landgoed STAVERDEN 
28 october o.l.v. Roel Pannekoek. 

donderdag 
8 november 

~\r{'(~ l 
\ ~\~~~'\~tl; ~ 
\~\~1 

zaterdag 
10 november 

( 

Dit landschappel~k fraaie gebied met z~n variatie 
aan loofhout leent zich b~zonder voor een f~ne 
wandeling. 
Vertrek 9.00 u. b~ A.H. te Epe, of 9.30 u. op de 
parkeerplaats van het Kasteel Staverden. 
De wandeling duurt ongeveer 2 uur. 

VACANTIE DIA-AVOND 
Dat wordt weer een gezellige avond. Leden tonen 
hun natuurhistorisch getinte opnamen uit binnen
en buitenland. Heeft U zich al voor deze avond 
gemeld? 
De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden 
in de Eper Gemeentewoning, Stationsstraat. 

HAKDAG. Er worden weer vr~willigers gevraagd 
voor de hakdagen (zie ook 8 december). 
Verzamelen om 9.30 u. op de hoek Kortenbroekse
weg/ Elspeterweg. 
Inlichtingen: Eveline Drev~n, tel. 05780-12673. 
Brood meenemen. Voor koffie en soep wordt gezorgd. 
Convocatie volgt nog. 

WINTERWANDELING 
Onze eerste winterwandeling, dit keer o.l.v. 
Harry van Diepen. De wandeling duurt ongeveer 
twee uur en vindt plaats in de omgeving van 
Heerde. 
Verzamelen om 10.00 u. Van Meursplein Heerde 
(parkeerplaats). Met auto's verder naar ex
cursieterrein. 

HAKDAG Zie aankondiging van 10 november jl. 
Convocatie volgt nog. 

REPTIELEN EN M-1PHIBIEEN op de OOST-VELUWE 
Lezing te houden door drs. H.P.J.J.Cuppen, 
bioloog. 
De avond begint om 20.00 uur en wordt ge-
houden in de Eper Gemeentewoning, Stationsstraat. 
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S't]a~vl.~d 

Zonder afbreuk te willen doen aan talloze andere relaties in de 
natuur, is de sterke afhankelijkheid van, en z1jn de wederzjj dse 
belangen tussen planten en insecten altijd een boeiend fenomeen 
geweest. Namen als brandnetelmotje, gentiaanblauwtje, denne
pijlstaart of St. Jacabsvlinder geven op deze manier hun relatie 
met de plant al aan, om van de vele keversoorten, die dit ook 
hebben, maar niet te spreken. 
Als we nu dat simpele,maar wel doelmatige en boeiende leventje 
van een insect eens onder de loupe nemen, dan zien we dat die 
afhankelijkheid al bepaald wordt met het leggen van de eitjes. 
Die moeten voor vele soorten beslist op de voedselplant worden 
gelegd, omdat anders het legsel verloren gaat. 
Veel insecten, uitgerust met uiterst gevoelige zintuigen, zullen 
deze plant herkennen aan hun geur, maar ook andere factoren, zo
als licht, vochtigheid, bodemgesteldheid en de conditie van de 
plant bepalen de plaats van het legsel. 
De eitjes, in vorm, kleur en tekening karakteristiek voor elk 
insect, worden op verschillende plaatsen van de plant afgezet, 
echter vaak aan de onderzijde van het blad. Het is een soort in
gebouwde bescherming om niet bij voorbaat al opgepeuzeld te wor
den of de aandacht te trekken van parasitaire insecten. Eitjes 
van insecten zijn meestal moeilijk te ontdekken, maar de aan
houdende speurder wordt beloond. 
Met name in de maànd juli hebben we bijv. op de heide wat meer 
kans de eitjes van de veelvraatvlinder te vinden, netjes in 
ringetjes afgezet op een takje hei of aan de halm van het pijpe
strootje. 

Maar zeker blj U in de moestuin op 

0 
diverse koolsoorten is de kans groter de 

P eitjes van het koolwitje aan te treffen, 
· kleine plakkaatjes keurig gerangschikte 

, ) - - · __. __ ~ n1et zo nauw en brengen ze ogenschljnljjk _ -- -y ··~~~-;-:~-;_---!f~llekeurig aan of zo maar hier en daar 
~ ~ ~- _.....-: een. 

/ ,.. /~/:: e.il)~ De hopwortelboorder maakt het nog bonter 
~-;.~/ ~o.ct)'-'licz.g en dropt de eitjes al vliegend in de buurt 
r./,;:::.-~ (<!.rg vu-'3'""'\:') van de voedselplant. 

De gaasvlieg echter spant de kroon wat het eierenleggen betreft: 
uit haar achterlijf scheidt ze een stroperige vloeistof af, die 
in de lucht tot een dun draadje verhardt, waarna ze aan het 
uiteinde van dit draadje een eitje bevestigt. Het vergt echter 
een bjjzonder geoefend oog, deze op een grasspriet of zo te 
kunnen ontdekken. 
De galvormende insecten maken het ons iets makkelijker, hoewel 
we hun eitjes zelf niet zullen vinden, maar wel vaak hun soms 
zeer vreemd uitziende eetpaleisjes. Denk maar eens aan de 
aardappelgal, ananasgal of de bedeguar of roosgal. Met vele 
andere gallen zijn ze veroorzaakt door een zeer reactieve stof, 
die op en om het gelegde eitje een explosieve bladcelgroei 
te zien geeft. 



Deze gallen geven voldoende voedsel en bescherming aan de 
groeiende larfjes. Op dit moment komen de makkelijk herkenbare 
aardappelgallen, gevormd op de takknoppen van de inlandse 
eik, veelvuldig voor, waaruit een generatie galwespmannetjes 
en vrouwtjes verschijnt. Deze wespjes veroorzaken op hun beurt 
weer wortelgallen, welke een generatie vrouwtjes voortbrengen. 
Deze generatiewisselingen komen bij verschillende galvormende 
insecten V00re (!t"'- c:>c>ik_ r~-2.o) 

Ondanks de grote voorzorgsmaatregelen van het insect gaan, 
en je bent geneigd om te zeggen "gelukkig", grote hoeveelheden 
legsels verloren door allerlei factoren. Het u~tkomen van èlk 
eitje zou waarschijnlijk een complete vernietiging van ons bio
logisch groen inhouden. 
Niettemin kunnen gunstige omstandigheden grote gevolgen hebben. 
denk maar aan het beeld,dat het heidehaantje ons laat zien. 
Inmiddels zijn nu ook, afhankelijk van de tijd en het seizoen, 
van vele insecten de larfjes verschenen, 
die eigenlijk maar één taak hebben: 
eten, eten, eten en nog eens eten. 
Ons oor zou een oorverdovende kakofo
nie bereiken als we al die knaag- en 
vraatgeluiden eens konden versterken.~~~.ilf~~--~ 
Maar tussendoor vinden ook nog wat ver
vellingen plaats, want anders is het zo 
lastig groot worden. Al die larven zijn, 
naar hun voedselkeuze, al snel in drie 
groepen te verdelen. 

.S ?C-'n r'-''P!:I 
1/ -~- p ~ czÀ:.~..Jl,~<tief" 

Een groep 1 die zich vol eet aan één soort 
plant,zoals de rups van het landkaartje 
op de brandnetel, andere die hetzelfde 
doen op verschillende soorten planten ~ 
binnen één familie, bijvoorbeeld de parelmoerv inderrupsen op 
verschillende soorten viooltjes. En dan zijn er insectenlarven. 
die het niet zo nauw nemen en alles wegvreten wat hun voor 
de "vuist" komt. Dat eten van die larven is niet alleen om 
zelf te groeien, maar tevens om voldoende reservevoedsel op te 
nemen. Daarin moeten alle bouwstoffen aanwezig zUn voor de 
op handen zjjnde gedaanteverwisselingen 

1 
en tjjdens het popstadium,c 

Of voor het groter aantal vervellingen voor die insectent 
die geen volkomen gedaanteverwisseling kennen. 
Al dat voedsel wordt allemaal uit de plant gehaald, maar som
mige rupsen weten tevens stoffen uit die plant te halen,waar
mee ze zichzelf giftig maken voor belagers of die vogels een 
walgingwekkende ervaring bezorgen. Of ze verspreiden bepaalde 
stoffen,die een zeer effectieve bescherming inhouden. . 
Een tegenpool is de afscheiding van zoetstoffen,waar mieren 
weer gek op zljn en die de rupsen dus beschermen. Ja, de 
mieren gaan zelfs zo ver, dat de rupsen meegenomen worden 
naar het nest. 
Een andere mogeljjkheid om zich tegen hongerige dieren te be
schermen ontlenen ze aan hun vermogen zoveel mogeljjk kleur of 
vorm aan te nemen van de plant of iets dergelijks, zoals de 
wapendrager, die op een afgebroken takje lijkt, of de rups van 
een spanner, die als een zjjtakje aan een echte tak zit. 
Maar ook het rode weeskind zal in gesloten vleugelstand op 
een boomstam nagenoeg niet opvallen. 
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Vele rupsen hebben een groene kleur, 
.waarmee ze bjjna onzichtbaar worden op 

"1./Urn c:?P'Ide 11 een bladsteel of ze hullen zich in een 
, kokertje van plantendeeltjes, waarin ze 

rLipsje.~ al etend hetblad overwandelen, zoals de 
2d..k. 3~$dra.1er.s zakjesdrager dat doet. Dan zjjn de lar-

... , ven, voor zover het insecten met een vol-
o~ t>':lF~roo~lt komen gedaanteverwissEJling betreft, zo 

ver,dat ze zich hullen in het meest mys
tieke natuurgebeuren dat men kent: 

het popstadium. Voor •t gemak gebrlliken we ook hier de vlinder
ontwikkeling maar even. 
De poppen, veelal verstopt in een cocon van taai spinsel, 
worden vaak aan of onder de voedselplant gevonden. De rups van 
de a_talanta trekt met· wat spinseldraden de hoeken van een 
brandnetelblad bjjeen tot een soort kokertje om de pop aan de 
immerloerende blikken van hongerige tegenstanders te onttrekken. 
Andere poppen hangen gewoon aan de onderz~de van een blad 
of zitten beveàtigd met een riempje van fjjn spinseldraad, het 
gordeltje, aan een staand takje. 
Dan voltrekt zich in alle rust een.chemisch proces,waarin door 
de rups verzamelde bouwstoffen langzaam worden omgezet. 
En, na korte of lange tjjd, afhamkeljjk van de soort, bevrjjdt 
zich een briljantje uit het benauwde harnas en vlindert de 
wereld in, op zoek naar voedsel~en een partner (of voor kort 
levende soorten alleen het. laatste) om de instandhouding van de 
soort te waarborgen. 
Snoepend van de onuitputteljjke stuifmeelbron, komen veel zweef
vliegen op bloemen af, terwjjl bjjen en hommels dit stuifmeel 
verzamelen in hun pollenkorfjes, om hun broed van het hoognodige 
eiwit te voorzien. Veel insecten zjjn ook op zoek naar energie 
leverende nectar. 

Bladluizen, wantsen en cicaden moeten het weer hebben van 
plantensappen,die ze uit bladeren en vruchten halen met hun 
speciaal daarvoor gevormde monddelen. 
Bjj vele planten en insecten zien we schitterende aanpassingen 
om optimaal van elkaars voordelen gebruik te kunnen maken. 
Planten,die op insecten inspelen of insecten,die zich bjj de 
planten hebben aangepast? Hoe dan ook, de grootste flexibili
tei~bljjkt de l:es'IB kansen op te leveren om de soort in stand 
te houden. Een van de fraaise aanpassingen zien we bjj 
verschillende orchideeën van het geslacht Ophrys. De lip van 
de bloem van de hommelorchis bjjv. vertoont een zodanige 
overeenkomst met een hommelwjjfje, dat sommige hommelmannetjes 
volledig misleid, willen copuleren en hierdoor geljjktjjdig 
de bloem bestuiven. 
Zo lokken grote stinkzwammen met hun 
penetrante aaslucht verschillende 
soorten vliegen,die echter geen kada
ver treffen, doch alleen een stinkende 
groen-bruine sporenlaag, die bjj hun 
vertrek ongemerkt wordt meegenomen van 
deze paddestoel, die we voor 't gemak 
maar even bjj de planten onderbrengen. 
De aronskelk zet een heel geraffineerde valkuil op: kleine 
vliegjes, gelokt door de zwoele lucht van de bloem.verdwjjnen 
in de "ketel", het onderste deel van de bloem. Ze worden 



daar gevangen gehouden tot de stuifmeelkorrels rijp zijn, waarna 
deze vliegjes bepoederd weer worden losgelaten om zodoende el
ders de bestuiving tot stand te brengen. 
Maar naast de wat minder frisse luchtjes mogen we beslist de 
kamperfoelie niet vergeten. Met haar godinnenparfum wordt weer 
een andere groep insecten gelokt. Zo dragen bijv. verschillende 
nachtvlinders bij aan de bestuiving tijdens hun nectar-maaltijd. 
Maar bloemen hebben ook nog andere mogelijkheden om insecten 
naar zich te trekken. 
Het zal U ongetwijfeld opgevallen zijn, dat de kleuren wit, 
geel en blauw onder de bloemen favoriet zijn. Dit is echter 
vooral in het belang van de insecten, die deze kleuren het bes
te kunnen onderscheiden en ook (het voor ons onzichtbare) 
ultraviolet. 
Maar ook hier bevestigen uitzonderingen de regel: De snuitvlieg, 
een onaanzienlljke zweefvliegsoort, heeft het bijzonder gemunt op 

't lila van de moerasandoorn. Zo zien we 
dus verschillende aanpassingen in het be
lang van beide partijen. Laten we die 
wederzljdse belangen nog eens resumeren: 
Insecten profiteren van vele plantaardi
ge voedselbronnen, nectar, stuifmeel, 
water, plantensappen enz. 
Planten verzekeren zich van bestuiving 

en het verspreiden van zaden; planten geven eveneens nest
ruimte, nestmateriaal, camouflage en bescherming. Maar nog 
veel meer voorbeelden zljn er te noemen. 
Al deze wisselwerkingen zijn soms erg subtiel en elke inbreuk 
kan b~ een van beide partljen en vaak beide tegelijk, grote 
schade opleveren. We hebben het dan nog niet eens gehad over 
onze economie, want daar is dat het beste merkbaar. 
In de fruitteelt bijvoorbeeld, geldt het motto: geen bestuiving 
(door insecten),geen opbrengst. Het is zelfs zo sterk, dat 
wanneer een appelbloem maar voor een gedeelte bestoven wordt 
door bijen, er een scheve of misvormde appel zal groeien en 
die brengt duidelijk minder op. Daarom is onze economie voor 
een belangrijk deel afhankelijk van de relatie plant-insect. 

Hopelijk heeft dit uiterst summiere verhaaltje er toe bijge
dragen,dat we deze relatie weer met hernieuwde interesse 
onder de loupe zullen nemen. 

Bauke Te:rpstra. 

L
. LAAT U ZIC.H OOk 
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D <2. ve-le re.\oties 
:2ZOOGD1E..RE-N 

-lussen 
en 1rLA~\T~N 

Wanneer de fedactie van Natuurklanken vraagt om een 
artikel te schr~ven voor ons verenigingsblad, dan valt het 
nog niet alt~d mee om aan dit verzoek te voldoen. De ene 
keer schud je het zo uit de mouw, maar een andere keer 
kost het heel wat meer moeite. 
De relatie tussen zoogdieren en planten, het onderwerp 
van dit artikel, is zeer veelz~dig. 
Ik denk dat de meeste dieren wel op enigerlei ~ze hun 
invloed doen gelden op de plantenwereld in hun naaste 
omgeving. 
Wanneer een koe in het weiland z~n mest laat vallen, 
verr~kt dit de grond, waardoor de vegetatie t~del~k be
invloed wordt, een simpel voorbeeld van een huisdier in 
onze naaste omgeving. 
Een wat natuurl~ker voorbeeld: 
Dassen mesten vaak in de directe omgeving van de burcht, 
hun ondergrondse woonplaats', de verr~kte grond op deze 
plaats vormt een groeiplaats voor planten als vlier, brand
netel en braam. 
Bevers, helaas uitgestorven in ons natte landje, veranderen 
door hun bouwwerken voorheen droge gebieden in natte ge
bieden, hetgeen weer een heel andere vegetatie tot gevolg 
heeft. 
Bovenstaande voorbeelden laten zien, hoe een dier door z~n 
levens~ze invloed kan hebben op de plantengroei in 
z~n directe omgeving. 
De redactie vroeg echter niet alleen om hapklare voorbeel
den, maar om persoonlijke ervaring of waarnemingen en dat 
ligt vaak wat moeil~ker. 
De oplossing was eigenl~k heel simpel, ontdekte ik enige 
t~d geleden b~ het bramenplukken. Struinend door de hoge 
vegetatie ben je je er eigenl~k niet van bewust, dat je 
op dat moment heel natuuil~k bezig bent. Duizenden jaren 
lang voorzag de oermens op deze manier in z~n be-
hoeften. 

Het verzamelen van voedsel was puur 
een kwestie van overleven, even 
iets andèrs dan twee potjes bramen
jam. Wanneer je na een uur de gras
sprieten en spinnen uit je kleren 
slaat, bl~ken juist de van borstels 
voorziene vruchtjes van het kleef
kruid aan je broek te hangen, net 

, . · zoals dat het geval kan z~n b~ 
~\e.·~ (\<v-u\'d planten als b.v. tandzaad en klis. 

Ook aan de vacht van "andere zoogdieren" zullen regel
matig zaden bl~ven hangen. 
Een vos, ree of kon~n,die door het gras loopt, zal dus 
onbewust meehelpen aan de verspreiding van plantenzaden. 
Uiteraard zullen zoogdieren door hun vraat, in vele ge
vallen ook regulerend werken op de plaatsel~ke begroei
ing, hetgeen een normale zaak is; de natuur regelt z~n 
zaakjes immers zelf wel. 



Daar echter waar de mens ingr~pt, kan het een en ander duide
l~k verkeerd uitpakken. 
Het uitzetten van 24 kon~nen in 1859 in Victoria/Australië 
leidde tot een reusachtige plaag, waardoor de plaatsel~ke 
flora ingrUpend werd heinvloed en hele oogsten dreigden te 
mislukken. 

Een natuurlijke hoeveelheid wilde zwijnen veroorzaakt door 
hun gewroet in de bosbodem een diversiteit in bodemgesteld
heid en vormt op deze manier. geschikte groeiplaatsen voor 
zaailingen. Kunstmatig door bijvoedering hoog opgefokte 
populaties laten echter niets heel van de bodemvegetatie. 
Let u hier maar eens op bij uw boswandelingen. 
Hetzelfde resultaat kr~gen we b~ hoge populaties rood
wild; de vraatzucht· ontaardt hierb~ in het schillen en 
enttoppen van jonge bomen. Moeite noch kosten worden ge
spaard om hele gebieden meters hoog in te gazen. 
De gevolgen van mest zijn al even ter sprake geweest; 
wandelend door bos en veld moet u ook eens letten op de 
mestplaatsen van konijnen. 
Ze hebben vaste plaatsen waar ze hun 
mest deponeren, hetgeen resulteert 
in verr~king van de grond, met .ook 
weer een directe invloed op de vege
tatie. 
In z~n directe omgeving vreet een 
kon~n bijna alles wat maar groen is, 
behalve b.v. brandnetel en vlier, 
waar hij een uitgesproken afkeer van 
heeft. Juist deze planten vinden we dan weer vaak bij ko
n~nenburchten, waar ze op de verr~kte bodem een veilige 
groeiplaats aantreffen. 
Een laatste voorbeeld waarb~ zoogdieren duidel~k de 
plantengroei beinvloeden, is de verzamelwoede van sommige 
dieren. Vooral knaagdieren als muizen en eekhoorns zijn 
hier sterk in. 
Bij.het naderen van de winter worden grote voedselvoorraden 
aangelegd van zaden en vruchten. 
Sommige worden later opgegraven, de meeste bl~ven 'echter 
liggen en ontkiemen op geschikte plaatsen b~ het lengen 
van de dagen in het vroege voorjaar. 

Peter Pfaff. 

~ ...• ~ 
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Terugkomend van een lange vacantie vonden we in onze zeer 
verwilderde tuin een aantal toortsen in bloei. Een complete 
verrassing. Jarenlang waren we deze aardige soort k~t ge
weest, maar nu z~n ze weer opgekomen. 
Het is een merkwaardige toorts, die in één jaar volledig tot 
ontwikkeling komt. Dan bloeit hij vanaf juli met losse trossen 
van vrij grote, witte bloemen. "Het is een witte vorm van de 
paarse toorts", stelde Henk f'.1enke vast. 
De planten waren nogal gehavend: de bladeren zaten vol gaten, 
knoppen waren aangevreten of zwartig. Op één van de toortsen 
zat dan ook een jong exemplaar ~an een kale rups, die alleen 
bloemkno~~en en vruchten van helmkruidachtigen eet. De toorts 
is daar een van. Het dier heet hiernaar ook helmkruidvlinder
rups, hoewel toortsvlinderrups ook goed is. In het lat~n wordt 
h~ met beide namen vermeld. Om het nog verwarrender te maken 
wordt de vlinder ook kuifvlinder genoemd (lat. cucullia 
scrGphulariae of cuc.verbasci). (zie omslagtekening Natuurklanken). 
Het is een heel fraaie rups) lichtbeige met oranje en zwarte 
vlekken. Omdat het er maar eén was, konden we zien, dat h~ el-
ke dag weer groter was geworden. Opeens was de rups verdwenen. 
Ergens weggekropen om te verpoppen of door een vogel opgege-
ten? De onopvallende bruinige uil, waarin deze mooie rups ver-
andert, zag ik nooit. · 

BA)fAAQDRUJS' Er bleek echter nog meer bij de toortsen 

fJ?J ~f.\..~t~~\L"'\hte beleven te zijn. Enige dagen tevoren 
• . · zagen we een vreemde soort~esp bij de 

-. ':'"'\<) •• ·.'::t;.·..:.' .. '··· toortsen vliegen. Hij maakte een wat 
(.;:-\·'i·).,._. .. _ slungelige indruk, doordat h~ de poten 
~~ . - onder het vliegen onder het lichaam 

-~.l."'~~·.:--· /"?.--: _ liet bungelen. Opvallend was de oranje 
:_;--- kleur van deze lange poten en van de 

vr~ lange sprieten. 
Even vangen in een limonadeglas ging vrij gemakkel~k. Wie 
schetst m~n verbazing, toen ik het dier, nadat ik even een 
loupe en boekjes in huis gehaald had, als dood zag liggen. 
Het vergemakkel~kte het bekijken wel. Het wespachtige insect 
miste een duidel~ke "wespetaille", kop, borststuk en achterlijf 
waren niet zo sterk gescheiden als bij een "gewone" wesp. 
Het zwarte achterl~f was versierd met veel gele strepen. Waar 
zoek je zoiets op? Was het misschien een houtwespensoort of 
een bladwesp? De oplossing was heel eenvoudip:. In "De bonte 
berm" van P. Zonderwijk, stond een duidel~ke foto en besch.x:ijvi~g 
van ons dier. Inderdaad, een bladwesp, en wel een die óók 
al van de helmkruidfamilie afhankelijk is. 
Z~n larven, bastaardrupsen genoemd, eten het blad van helm-
kruidachtigen. In dit geval dus was onze toorts de 
uitverkoren gastheer. 
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We zouden hem de helmkruidbladwesp of toortsbladwesp kunnen 
noemen (in het latijn Tenthredo scrophulariae). 
Het door mij gevangen dier kwam weer bij en is vermoedelijk weg
gevlogen. 
Later in augustus waren er tientallen van deze bladwespen om 
de toortsen te vinden. Geen wonder dat .de planten vol gaten 
zaten! 
Bij het lezen van het helmkruidverhaal in "De bonte berm" 
stond nàg iets over een belager van deze plantenfamilie. Er 
zou een piepklein snuitkevertje in de bloeiwljze wonen. 
Ik met de loupe er op af. En ja hoor, ook het kevertje 
(Cionus scrophulariae) was present, zelfs in vele exemplaren. 
Slechts met de loupe was het als snuitkever te herkennen 
(~ cm. groot),zó had het zich in de bloemknoppen verstopt. 
Grijs-zwart gevlekt is het en het heeft een lang,olifant
achtig snuitje. 
Enige weken later vonden we ergens aan een oever op een andere 
helmkruidachtige, een waterereprjjs, de dikke, vergroeide 
knoppen, die als vruchten aan de planten zaten. In elke knop 
zat een larfje van het kevertje.~ 1 L' 1 1 I ._, 

ge.l"/one \/'n.lcnt;;j~ naAm <ru1o 
· e.n f'onde.Jot larv~h hr...~l5 v.d. 

At--\OERE.. NIE...\IG HE.DE..N Q Ç()~n4il:.\<e11er ve.r~roode.~norr-n. 

Het zijn allemaal nietige ontdekkingen, waaraan we veel 
plezier beleven. 
Eenmaal attent op al deze plant- en bloembezoekers, zagen we 
om ons huis in de warme augustusmaand heel wat. Bijna dagelijks 
liep ik, bij voorbaat met een loupe gewapend, de tuin in. 
Eerst was het de bloeiende wilde peen, die de aandacht trok. 
Vooral zweefvliegen en andere vliegensoorten kwamen op de 
witte schermen af. 
Ze haalden er nectar en stuifmeel. Maar wat zaten daar voor 
heel kleine beestjes tussen de bloemetjes? De loupe liet 
zien, dat het kevertjes waren, grijs en zwart gemarmerd op 
harige schildjes, hooguit 2t mm. groot. Door hun tekening 
vielen· ze a.h.w. weg tussen de licht en schaduw partijtjes 
in het bloemscherm. Ze peuzelden naarstig stuifmeel. Ver
moedelijk waren het een soort zaadkevers •• Het was niet 
makkelijk ze goed onder de loupe te krijgen, want zodra we 
daarmee naderden, kropen ze weg in het bloemscherm. 
Het moet een effectieve methode zijn, om aan belagers te 
ontkomen! I 

Veel opvallender waren de pikzwarte, glanzende torretjes 
op het boerenwormkruid, dat later in bloei komt.(zie pag.\9) 
Ook pieterklein (l/4 cm), maar door de loupe bezien 'weer 
fraaie diertjes. Ook deze hadden hetzelfde verdwijnkunstje 
van haastig onder een bloem kruipen. Wàt zij aten was niet 
duidelijk. En ook een naam moet ik U/schuldig blijven. 
Ondanks het aanschaffen van de zeer goede Thieme's kever
gids, kon ik ze moeilijk determineren. Ze zullen wel bij de 
bladluisvretende familie van de lieveheersbeestjes horen. 
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LIF_VE.H[lRS e>E..E. S\ J~S 
Die waren ook op het boerenwormkruid present, dat als 
ieder jaar, vol zwarte luis zit. 
De zwartrode larfjes en de volwassen lieveheersbeestjes 
liepen vr~ veel rond in de bloemenschermen. 

Als je erop let, merk je ook, hoeveel soorten lieveheers
beestjes er in je tuin rondlopen. 

Er z~n de "gewone" oranjerode soorten. Elke soort heeft 
weer een verschillend aantal stipjes. En er z~n ook soorten 
met ge~e of zwarte schilden en zwarte of rode stipjes. 
Dat st1ppenaantal komt meestal in de lat~nse naam tot 
uiting, b.v. adalia bipunctata = het tweestippelig 
lieveheersbeestje met op elk schildje één $tip. 

~~• ,. ~efl ora~\c. At--I DERE.. kE.VEJ<S ,, _, ' I -lorrctie orde 
h. G"" a..s pe r-,e s 

In het vorige nummer van Natuurklanken schre~f ik over de 
aspergekevertjes, die onze asperges hadden ontdekt. In 
augustus vonden we de planten volkomen kaalgevreten door 
larven en kevertjes, terug. 
Er waren nu duidelijk twee soorten aan het werk: het gewone 
aspergekevertje, zwart met gele vlekken op de rugschilden 
en een rood randje erlangs, en een fraai oranjerood torretje 
met zwarte stipjes op de rugschilden. H~ heet ook naar deze 
stipjes: criaceris duodecim.punctata,. Beide soorten z~n maar 
een halve cm. groot. 
Op een zonnige middag vloog er een kever door de tuin, die 
zo vriendelijk was te landen op de bank waarop ik zat. Hij 
leek een beetje op de aardige "soldaatjes", de weekschild
kevers, die zoveel op schermbloemen zitten. Hij was ook oranje 
gekleurd en lang en smal. Maar hij was forser en droeg twee 
fraaie voelsprieten. Het was de boktor: leptura rubra, een 
vrouwtje • 
Opvallend waren ook de dikke zwarte bovendelen van de poten 
en de zwarte kop. De mannetjes hebben een oranje kop. 
Misschien had hij als larve wel in de wortels van onze wat 
zieltogende spar geleefd. 
Veel keverlarven en vooral die van boktorren leven in 
stronken, stammen of plantenstengels, al naar de soort. 
In de voorzomer zagen we ook een boktor, een zeer fraaie 
bruine soort met geblokte sprieten op een brandnetel. 
De larven leven in brandnetelstengels. Een dier om in die 
t~d eens naar uit te kUken. Brandnetels genoeg! Agapantha 
villos_oviridescens is zljn lange naam. Een mooie foto ervan 
vindt U weer in "De bonte berm". 

E.K.G. 

l-EPTURA RU~RA 
lt\ lotOUT Gt~ooT 
Y~woRD~N 
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U heeft nu al wat door Natuurklanken gebladerd en als 
u deze titel ziet,dan durf ik te wedden dat u direkt 
bij uzelf denkt; ''Goh, wat heb ik dit jaar toch eig
enlijk weinig vlinders gezien". ~en enkel witje en een 
citroenvlindertje, misschien nog een bont zandoogje, 
maar daarmee hielden we het toch wel voor gezien. 
Aan het eind van de zomer misschien nog wat meer soor
ten vanwege de weersverbeteringen, maar veel was het 
niet. 
De meeste eitjes zijn waarschijnlijk door het slechte 
weer gaan schimmelen of op een andere manier te gronde 
gegaan. Voor mij was het in ieder geval een teleurstel
lend jaar. Wat me opviel was, dat niet alleen Nederland 
verstoken bleef van vlinders. In Oostenrijk b.v. zag 
men ook maar een enkel vlindertje, in tegenstelling 
tot een paar jaar geleden, toen kon je gemakkelijk 
een filmrolletje vol schieten met vlinders. 
Gelukkig konden we op onze doorreis uit Oostenrijk, 
nog enkele rupsen uit Duitsland meebrengen, die daar 
in Geiselwind in grote getale op de grote brandnetel 
voorkwamen. Het waren de rupsen van een Dagpauwoog. 
Gij thuiskomst bleken de rupsen het verpoppingsstadium 
al dicht genaderd te zijn. Zij hadden zichzelf al in 
de "J"-vorm,aan onze plastic tas opgehangen. Voorzich
tig hebben wij ze in ons terrarium geplaatst. liet is 
heel interessant dit verpoppingsproces te observeren. 
Op een gegeven ogenblik zie je 
onder de zwarte huid een beet
je groenige kleur te voorschijn 
komen. Dan begint de rups golf
bewegingen te maken en al gauw 
zie je bij de kop de huid scheu-
ren, waarna de oude huid hele-
maal wordt afgeschoven.Nog wat 
schichtige bewegingen en dan }~~~~~~~o•1 
maar afwachten. In het popsta-
dium zijn de poppen niet helemaal bewegingloos. 
je ze n.l. aanraakt gaan ze heel fel heen en weer, 
waarschijnlijk om de belager af te schrikken. 

Eerst zal ik wat meer vertellen over de beginfase. Je 
zoekt de rupsen op hun voedselplanten. In een goed vlin
derboek staat de naam er altijd bij. Ik zoek over het 
algemeen op de brandnetel, want daarop zijn de meeste 
soorten te vinden. 
Mijn eerste vondst was de rups van het landkaartje. Ik 
vond 10 ex. van de najaarsvorm. Een ~ardig begin dacht 

s 



ik, maar dan ZlJn er ook tegenvallers. 
Tijdens een excursie naar de Noordzeekust vond ik 2 rup
sen van de veelvraat. Thuisgekomen bleken ze echter door 
een sluipwesp gestoken te zijn en zag ik de larve ervan 
naar buiten kruipen. 
Bij de rups van een koolwitje zaten de gele poppen al 
op de huid. Erg wreed allemaal, maar toch interessant 
om te zien. 
Ik heb nog veel meer rupsen gehad, maar het grootste 
succes had ik toch wel met de kleine vos. Ik kreeg in 
totaal 72 poppen, waarvan er 40 uitkwamen. De overige 
waren opgegeten door sluipvliegen. Dit kon je zien om
dat er hele kleine gaatjes in de pop zaten, waaruit nu 
en dan een groen vliegje naar buiten kwam. 
Het volgen van zo'n ver-en ontpoppingsproces is heel 
leuk. Wel zorgen dat er voor de rupsen iedere dag weer 
vers voedsel aanwezig is, want dan eten ze in 
tempo. Je kunt ze dan letterlijk horen eten. 

Toen ik na + 2 weken •s morgens 
eens naar mijn poppen keek,zag 
ik bij een paar poppen de "ogen" 
van de vleugels van de dagpauw
oog door de huid schijnen. 
Die middag was het dan zover. 
Je ziet vaak op natuurfilm dat 
de vlinders moeizaam uit de 
pop komen. Dat is alleen bij de 
grote soorten. Bij de kleine 
soorten is het kw~stie van 5 
seconden. Dan nog een uurtje ~A,pa~w~o~ 
drogen en pompen en de vlin-
der kan aan zijn eerste vlucht beginnen. Voor hij be
gint te vliegen moet de vlinder zich eerst van de uit
werpselen ontdoen die zich tijdens het popstadium op
gehoopt hebben. Dit is een oranje/rode vloeistof, die 
vaak ten onrechte voor bloed wordt gehouden. 

Voor mensen die hierin geinteresseerd zijn raad ik het 
echt eens aan zo'n proces te volgen.( Na het uitkomen 
natuurlijk wel vrij laten). 

Aan mensen die in de omgeving of in het buitenland een 
vlinderfarm weten te staan, zou ik willen vragen mij 
het ad~es te willen geven. Ik zou n.l. willen proberen 
niet meer voorkomende soorten vlinders weer in Neder
land in te voeren. Bij voorbaat bedankt. 

Arjan van Basten. 



29 juli. We waren even afgestapt aan de rand van 
bestand van eiken, in het hartje van de fraaie no rdelijke 
bossen van het Kroondomein, waar nog oude boswegen lopen 
en waar je ook in vakantietijd zelden mensen ziet. 
Met luid gesnor vliegt ineens een grote kever voor ons 
uit over de weg, komt weer terug en landt vlakbij op 
een tak van een van de eiken: een knaap van een vliegend 
hert, mannetje, met prachtig "gewei". Even later zien we 
daar nog een tweede zitten en die twee komen elkaar tegen. 
Ze raken met elkaar in de clinch (als herten in de bronst
tijd), maar dat duurt niet lang, dan gaan ze weer elk zijns 
weegs op de eiketak. Indrukwekkende dieren. 

Het vliegend hert leeft op eiken, waar het zich voedt met 
sap uit wonde plekken in stam of takken. Het is in Neder
land zo zeldzaam geworden, dat het nodig geworden is, het 
de status van beschermd insect te geven. Dat was vroeger 
wel anders. In "In het bos" (een van de delen van die on
volprezen serie van Heimans en Thijsse) vertelt Thijsse dat 
ze vele jaren geleden in de Soerense bossen in grote aan
tallen voorkwamen. De vrouw van de tolbaas aan de vermaar
de echoput aan de Amersfoortse straatweg verkocht ze 
destijds levend voor een dubbeltje per stuk •••• 
Tempora mutantur. 

P.Groen. 

Onderzoek van bioloog;· 

VLINDER VERLIEST STERK . . 

TERREIN OP 0.-VELUWE 
I - I en het hogere Veluwe-massief. Hier-

APELDOORN De dagvlinder BOSRANDEN door was er sprake van tal van over-
heeft de laatste 100 jaar veel terrein 1 . gan· gss1'tuat1'es 1·n de natuur 
verloren op d~ Oost-Veluwe en on- L Vlinderfamilies als de dikkopJes, · 
getwijfeld ook elden In het land. ' d~_p~_g~, de vossen, de_ parehn~~r- I Momenteel is van die rijkdom niet 

1 vlinders en de zandoogjes zijn zeer 1 H t f • d t i 
Martin .Heinen heeft voor het Sa- . sterk in aantal achteruitgelopen. 1 ·vee meer over. · · e eit a ru m een kwart van de waargenomen dagvlin

menwerklrtgsorgá.an Oost-Veluwe : Bepaalde vlindersoorten zijn in ders in de laatste twintig jaar zeer 
:!en de Regionale Milieuraad een uit- aantal afgenomen vanwege het ver~ waarsc_lillnlijk is uitgestorven op de 
voerig onderzoek verricht hàar de dwijnen van specifieke biotopen. ~• 

. ontwikkeling van vlinders in deze Deze beitaan ult bosranden, zoom- Oost-Veluwe, spreekt, aldus mattm 
t k i d 111 1 · Hemen, boekdelen. s ree s n s 85. Zijn conc usies vegetaties; bloemrijke grazige we•- · De achteruitgang is overigens al 

. heeft hij samengevat in een rapport den en bermen en blauwgraslanden . 

. dat zojuist het levenslicht zag. De biotopen zijn vooral ver- geconstateerd vanaf het begin van 
Een conclusie van Heinen is, dat dwenen door woningbouw, intensi- deze eeuw, maar heeft zich na de 

de kwaliteit van het leefmililieu en I vering van het agrarisch grondge- Tweede Wereldoorlog in zeer ver
het aantal . waargenomen vlinder-. 

1 
bruik en een veranderd wegbermbe- sterkte mate voortgezet. 

soorten vooral de afgelopen dertig ! heer (spuiten). 
jaar sterk zijn gedaald. . 

1 

Sinds de jaren zestig is een kwart 
. Onlangs rapporteerde de biologen 

1 
van de parelmoervlindersoorten uit-

van het Samenwerkingsorgaan ook gestorven en zijn de overige soorten 
al sterke achteruitgang van weide- \ matig of sterk achteruitgegaan. j 

vogels, amfibieën en reptielen op de Apeldoorn met name kende vroe-, 
Oost-Veluwe. ger een grote rijkdom aan vlinders.: 

'ti.'IE.Ll..IWS 'DAG: UL.At> ~ Dat was te danken aan de ligging op' 
. 'f)'-t de grens van ,de lagere IJsselvallei 

Het rapport van Martin Heinen 
wordt maandagavond 27 augustus 
besproken in d~ vergadering van de 
subcommissie natuurlijk milieu van 
de Regionale Milieuraad die plaats
vindt in het Stadskantoor van Apel
doorn, aanvang acht uur. 
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Een opmerkel~k boekje 

Enige tljd geleden kreeg ik van iemand, die mijn belangstel
ling voor vogels kende, een klein boekje, getiteld: 
"The natural history of Selborne" by Gilbert White. 
Het bestaat uit een aantal brieven, die de naturalist 
White - pastoor in Selborne, district Southampton -
schrljft aan andere natuurkenners. 
Hlj beschrljft een groot aantal vogels, waarvan ik de namen 
vrijwel allemaal heb kunnen vertalen via vogelboeken. Ook 
planten en bloemen hebben z~n belangstelling, zowel als 
amphibieën en vissen. 
Wat deze man observeerde, was verbazingwekkend. Hlj geeft 
prachtige beschrljvingen van het landschap, de dieren en 
ook van het weer. 
De vogelgeluiden worden zelfs omschreven. 
In het bljzonder is hij geintrigserd door de vogeltrek en 
onderhoudt dan ook contacten met mensen in het noorden van 
Engeland. Hij denkt bijvoorbeeld, dat de zwaluwen (hij kent 
alle soorten) in Z-Engeland in de kalkrotsen een soort 
winterslaap houden, omdat h~ ze soms in november nog ziet 
en dan weer vroeg in het voorjaar een dag, waarna ze 
(door slecht weer) ineens verdwenen zijn. 
Een allerleukst boekje, dat nu nog goed leesbaar is 
(bewerkt), hoewel geschreven in de jaren vóór 1789! Kan het 
een ieder aanbevelen! EW 

Vader Mees gedraagt zich vreemd 

Zoals ieder jaar zit er weer een koolmees op eieren în het 
nestkastje tegen de schuur. We vinden het broeden en daar
na het voeren nogal lang duren en het valt op, dat tegen de 
tljd,dat de jongen zouden moeten uitvliegen, vader Mees 
vrol~k fluit blj het nest als moeder naar binnen is om te 
voeren. Hlj draagt geen rupsje meer aan en vliegt meteen 
achter'moeder aan als ze weer op pad gaat. Dit duurt zo 
een week en wij vragen ons af wat er van het broedsel te
recht moet komen. Eindel~k, op een zondagmiddag om half 
drie besluit een van de ~ongen, dat het nu tljd wordt om 
uit te vliegen, of er vóor hem al anderen gingen, hebben 
we niet gezien. vast staat, dat er daarna niets gebeurde, 
moeder voerde gewoon door! Pas de volgende morgen vlogen 
nog twee jongen uit. Bij het schoonmaken van het nestkastje 
vonden we het leeg, echter was tussen het nestmateriaal 
een verdroogd jong verstopt. 

EW 
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Na veel aarzelen heb ik dan toch deze week m'n b~en naar 
de hei gebracht. Vooral als het weer niet meewerkt, is de 
hei alt~d een zeker risico. Het is alt~d net of de b~en 
voor de heidehoning harder moeten werken en bovendien stikt 
het van de spinnen op de hei, waardoor er nogal wat b~en 
sneuvelen. Een goede volle kast bevat toch alt~d wel zo'n 
40.000 b~en, maar als zo zo'n 3 à 4 weken op de heide hebben 
gestaan, mag je bl~ z~n, als je niet meer dan een kwart k~t 
bent. Als je dan maar 2 of 3 kasten hebt, loop je dus echt 
een risico, vooral als je de pech hebt, dat de koningin 
dood gaat. 

Zo'n koningin is narnelijk de spil, waar alles om draait. Een 
bijenleven duurt in de zomer maar zes weken en na zes weken 
zou een bijenvolk dus uitgestorven zijn, als de koningin niet 
in een moordend tempo aan het eitjes leggen bl~ft. Dat 
doet ze dan ook als de omstandigheden goed zijn. Iedere dag 
komen er dan zo'n 1000 eitjes b~, die na ongeveer 14 dagen 
tot volwassen bijen zijn uitgegroeid. Goede omstandigheden wil 
zeggen: warm weer, veel bijen in de kast, want er moeten al
lerlei werkjes gedaan worden en wat de imker noemt, er 
moet "dracht" zijn. Dracht betekent 1 dat de b~en veel honing 
binnen brengen, maar bloemen geven alleen veel honing als 
het warm is en toch ook weer niet te droog en er moeten na
tuurlijk ook wel bloemen zijn. 
Een paar jaar geleden b~voorbeeld was de heide rondom Epe 
volledig biuin en bloeide er practisch geen struikje, omdat 
het heiuwJLH:>..c· .... tje erin zat. Dat heidehaantje is niet een 

aardig vogeltje, maar een klein kevertje. 
dat z'n eieren in de grond onder de 
heideplanten legt. Als de larven uitko
men, vreten die van de wortels en als 
ze zich verder ontwikkelen, tasten ze 
ook de rest van de plant aan. Als het 

. h ·d h t" heidehaantje heerst, hoef je dus geen 
;'J·...,:r~ ;~bijen op de hei te zetten. 
- /& Y'l~ 

Er is trouwens nog wat anders aan de hand waardoor een volk 
altljd verzwakt van de heide terugkomt. In de tijd dat de hei 
bloeit, is de koningin over haar hoogtepunt heen wat eieren 
leggen betreft. Dat hoogtepunt ligt in mei, juni, maar ook 
een koningin kan niet altijd maar aan het eieren leggen 
blijven. 
In augustus wordt het al wat minder, in september nog 
minder en in october stopt ze ermee, om dan in februari 
weer te beginnen. Dat betekent dus, dat als de kasten en 
korven op de heide staan, ze de sterfte aan bijen niet bij 
kan houden en het volk dus kleiner wordt. Gelukkig past 
het volk zich ook weer aan de situatie aan, want de herfst
bijen worden wel ouder dan 6 weken en als de tros eenmaal is 
gevormd voor de overwintering, kunnen de bijen zo in de 
winterzit 4 à 5 maanden oud worden. 
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Het is net of de bij een hoeveelheid energie heeft meege
kregen,die hij in de zomer snel in 6 weken opgebruikt en 
sterft, terwijl hjj (of liever "zij") in de winter met wei
nig of geen beweging er 4 of 5 maanden mee toe kan. 

Ik had de pech, dat van één volk de koningin was doodge
gaan en dat betekent in deze tijd van het jaar, dat het 
volk ten dode is opgeschreven. 
In de maanden mei, juni of juli bouwt een volk,waarvan de 
koningin sterft, een gewone cel met een eitje om tot een 
koninginnecel. Zo'n koninginnecel is veel groter en de 
larve krijgt veel meer voedsel dan de anderen. 
De koningin is dan ook wel tweemaal zo groot als de andere 
bjjen en kan ook 2 of 3 jaar mee. Maar een koningin moet 
ook bevrucht worden en in augustus zjjn er practisch geen 
darren meer, zodat de kans dat de nieuwe koningin op tjjd 
aan het leggen is om het volk weer op peil te brengen, 
erg klein is. 
Daarom kan je een volk zonder koningin maar beter bjj een 
volk met een koningin voegen, want als die merkt dat er 
meer bjjen zijn, gaat ze ook meer leggen en houd je in 
ieder geval een groot volk. 

Nu kan je bijen niet zo maar bij elkaar zetten, want een bij 
uit het ene volk wordt niet toegelaten in een ander. Dat 
kan je op de vliegplank zien: Als er een vreemde bij aan
vliegt, ontstaat er een gevecht op leven en dood. Maar 
wie weet hoe je het moet aanpakken, kan dus twee volken 
"verenigen" zoals dat heet. 
Het resultaat is dus,dat er een kast met een flink volk 
op de hei staat. En nu maar afwachten of er honing kan 
worden geoogst. 

I. 'WfRLt~IE R 
2, kON \1"\G-IIi fj. 
..3,J)AR (~) " 
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Wout Boomsluiter. 

Whitelaw mist hoen; riuia'l-:raakt ja~~rs :~ 
LONDEN (Reuter) - Lord Whi- het ge-~r af~Ïni en de lndus
telaw, Engelands ex-minister trleel Sir Joaeph Nlckerson en ·de 
van binnenlandse zaken, heeft geweerlader van bet jaebtiesel
het afgelopen weekeinde per on- schap, Llndsay · Waddell, door 
geluk twee vrienden verwond hagelkOJ'I"ees. werden getroffen. . 
tijdens een jachtpartij waarbij Lord Whitelaw was Seer van 
korhoenders het doelwit waren. streelt door bet ~orde; aldus 
Whltelaw, tegenwoordig voor- een woordvoerder, maar opge
zitter van het Hogerhuis, gleed lucht dat de verwondingen niet 
uit terwijl hij aanlegde waarbij emstig waren. 
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~QJJ~lb~ ~~~ïJ~l!IWlb~: 
BOE..RtN VORMKRUl DJ 
IOORTS, 
nARJOLtiN. 

Het b~erenwormkruid is een dankbare 
plant voor insectenspeurders. Wilde 
b~tjes als het behangersb~tje en 

, , ~-fh1 ."'« nog vele kleinere soorten b~en, vin-._...,ce..., ,~...., ' 
~ ~ 1- ,-· den er voldoende voedsel ln de plat-
!...~ i.k ·t ~\ te bloemhoofdjes. 
-Sluipwespjes en houtwespjes, soms met vervaarl~k uitziende 

legboren, komen er snoepen. En dan z~n er de gewone honing
b~en en talloze vliegensoorten, die ik liever door een vlie
genexpert laat; besohrjjven. Mooi en merkwaardig z~n ze alle
maal-Alt~d de moeite waard om naar te ~ken. 
In dit verband moet ik ook de fraaie gele toorts vermelden, 
die b~ ons huis tot lf m hoogte is opgegroeid en die de hele 
maand augustus vol bloemen zat. 
Zodra de zon kracht kreeg 1 s morgens, "stonden" daar in een 
soort bewegel~ke krans rondom voortdurend zweefvliegen in de 
lucht. Telkens schoten er enkele naar een bloem om even snel 
weer terug te keren in de kring, een boeiend schouwspel. 
In de middag verwelken de bloemen en neemt het aantal zweef
vliegen af. De volgende dag z~n er weer veel nieuwe bloemen 
en uiteraard ook weer de zweefvliegen. 
Een belangr~ke plant voor insecten is ook de wilde marjolein 
(alt~d in voor- en najaar stekjes b~ m~ verkr~gbaar!). 
Honingb~en, veel hommels en weer zweefvliegen, eigenl~k alle 
insecten die ook op het boerenwormkruid komen, vliegen af en 
aan. 
Maar oo~vlinders, groot en klein koolwitje, geaderd witje, 
klei~~ps, dagpauwoog, zandoogje, komen af en toe en zelfs 
het aa~di~e andkaartje en een blauwtje kwamen er nectar 
halen."'·,. er. • \h"/1' ...... 11./ 

~: r·~~~ 

tF.. f'1.~~~'Fl) 

Op een dag waren er ook ineens een paar 
heel kleine donkere vlindertjes op de 
marjolein bezig. Op elk van de 4 vleu
geltjes een geel vlekje kenmerkte ze 
als muntuiltjes (zie elders in dit 
nummer). 
Om de planten warrelden ook vaak klei
ne, langwerpige motjes, die met een ver
zamelnaam wel grasmotjes worden genoemd. 

Zodra ik even t~d heb, loop ik naar de marjolein om te zien 
wat er nu weer te beleven valt. Soms zit er dan een rupsen
dadertje honing te snoepen, dàn weer b~zondere vliegen en 
zweefvliegen. Kortom, interessante gasten b~ de wilde 
marjolein. · ._ 

E.K.G. 

6 Oec'C!.o/1 ti'IO(M\.U· .. d..t 
~<o"e>l:; tor rcs..b"~e.s ~ luizen e.... 
I Ce\le..hc.~"\:,e I'C~ie..t 
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Betrekkingen tussen planten en dieren. Wie erover gaat na
denken raakt al gauw geintrigeerd door de grote mate,waar
in planten en dieren van elkaar afhankelijk zijn en vooral 
ook door de grenzeloze variaties,waarin die afhankelijkheid 
vorm gekregen heeft. Probeer je een paar hooflijnen te ont
dekken, dan kom je al gauw tot het volgende rijtje: 

1. planten dienen dieren tot voedsel 
2. dieren dienen planten tot voedsel (dat komt veel 

minder voor) 
3. dieren helpen bij de verspreiding van planten 

(vruchten bijv.) 
4. dieren zorgen voor de vruchtvorming (bestuiving) van 

planten 
5. planten zorgen voor onderdak voor dieren. 

Voor uzelf zult u van elk van de regels van dit rijtje snel 
allerlei voorbeelden kunnen vinden. In dit artikel willen 
we ons echter bezighouden met een bijzondere betrekking tus
sen dieren en planten. In ons rijtje is dat eigenlijk een 
combinatie van l en 5. We bedoelen de g a l l e n. 

Wat gallen zijn is algemeen bekend. Je zou ze kunnen omschrij
ven als een plantaardige woekering, veroorzaakt door een 
dier (meestal een insect) die beschutting en voedsel geeft 
aan eieren en larven van dat dier. Het principe van de gal
vorming is eenvoudig. Een insect legt eieren in een deel van 
een plant en infecteert met zijn speeksel het ontstane wondje. 
Dat speeksel bevat stoffen,die groeistoringen in de plant 
veroorzaken en daarmee is de groei van de gal begonnen. 
Elke gal is per plantesoort kenmerkend voor de galyerwekker. 
De eitjes komen uit, de larven vinden voorlopig hun voedsel 
in het plantaardige weefsel. 
De plant loopt schade op en heeft - zo lijkt het- geen nut 
van de galvorming (Misschien is het nut voor de plant de 
isolatie van een schadelijk insect). Omdat het nut aan de 
dierlijke kant duidelijk blijkt moet men van een vorm van 
parasitisme spreken. 
We zullen ons verder in dit artikel niet bezighouden met de 
beschrijving van allerlei soorten gallen, maar alleen wat op
merkingen maken over het verschijnsel in het algemeen. 
Het eerste wat dan opvalt is de veelvuldigheid,waarmee het 
verschijnsel "gal" optreedt. Het "Gallenboek" (ik kom daar 
straks nog op terug) beschrijft rond 1400 nederlandse gallen 

-dat is evenveel als het aantal in
heemse plantesoorten. Maar natuurlijk 
kent niet elke plantesoort één gal. 
Het aantal in dat boek genoemde plante
soorten bedraagt maar ruim 500. 
Bomen dragen meer soorten gallen dan 
planten. De kroon spannen de inlandse 
eike soorten, die samen zo'n 80 ver
schillende gallen herbergen. Andere 
bomen komen tot 10 à 20 soorten. 

CH'"\CII"\QS~al 0 p e.(\( 
(~et\ ..,.eSp') 
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De meeste kruidachtige planten echter worden maar door één 
of enkele galverwekkers bezocht. 

K~ken we naar de dierenkant van het versch~nsel gal, dan 
nemen insecten de voornaamste plaats in en daarvan in 't 
bijzonder de galmuggen en galwespen. Maar verder doen ook ke
vers mee, vlinders, bladluizen, vliegen, schildluizen, trip
sen en zelfs een enkele libel. 
Er zijn ook buiten de insectenwereld galvormers: mijten 
(spinachtige diertjes) en aaltjes (wormachtigen). Verder z~n 
er ook een groot aantal plantaardige galverwekkers: die 
treffen we aan onder de schimmels. 
De soorten galvormers wisselen per waardplant. Zo zijn de 
galverwekkers bij de eiken vrijwel uitsluitend galwespen. 
Wilgesaorten daarentegen worden vooral bezocht door muggen 
en bladwespen. 
Wie zich in de literatuur over de gallen verdiept, raakt ook 
geboeid door de enorme verscheidenheid van plantedelen,die 
tot gallen worden vervormd en de vormen, die die gallen 
aan kunnen nemen. Voor de leek houdt de kennis van de 
gallen meestal op bij de galnoten op de eikeblader· een de 
bedeguar of mosgal op de rozen. 
Maar de eiken kennen gallen op wortels, 
stammen, takken, bladknoppen, bladeren, 
meeldraden en vruchten! 
Aan de dierenkant blijft de werkel~kheid 
niet beperkt tot het eenvoudige schema 
van een ei,dat via larve tot insect uit
groeit. Veelvuldig treden ingewikkelde 
generatieverwisselingen op, waarbij 
soms ook verschillende waardplanten 
nodig zljn· 

e.e ... 
blct ollu\~(jo.\ 

o~ porulier 

Is de gal zelf al een parasitaire levensvorm, ook van de 
gallen zelf maken allerlei andere dieren, - meestal in
secten en vaak verwant aan de galvormers - gebruik. 
Van dé medebewoners van de gallen voeden sommige zich met 
het plantaardige weefsel - en groeien daarb~ als koekoeks
jongen vaak harder dan-het galvormende insect. 
Soms peuzelen ze eerst de oorspronkel~ke bewoner op en 
daarna de gal, maar het omgekeerde komt ook voor. Allemaal 
vormen van parasieten,die leven ten koste van parasieten! 
Wat ik het meest intrigerend vind, is de specialisatie, de 
ver doorgevoerde aanpassing van dieren aan planten,die op 
het gebied van de galvorming aan de dag treedt. Want een 

o\ i, te.-lc:~~ I 
Y't\~ ~älv\i~ 

bepaald insect moet over een mechanis
me beschikken om de juiste waard-
plant te vinden -wellicht gaat hij 
op de lucht af, maar hlj is daar dan 
toch maar op ingericht. Maar bovendien 
moet het insect op de juiste t~d het 
juiste plantedeel - de onderkant van 
een blad, of juist de nerf, of het hart 
van een knop - van z'n eieren en de 
groeistoffen voorzien. 
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En die groeistoffen moeten zo ingrijpen in de cellenbouw 
van de plant, dat precies die woekering ontstaat,die ge
schikt is als voedsel en schuilplaats voor de larven. Dat 
proces, die aanpassing, heeft zich ontwikkeld in zeer 
verschillende groepen in de insectenwereld en daarbuiten, 
dus volkomen los van elkaar, maar wel met dezelfde resul
taten. 
Van nauw verwante dieren, bijv. een galmuggengeslacht, kun 
je je nog voorstellen,dat de differentiatie in soorten zich 
parallel ontwikkelde met de differentiatie in een groep 
verwante plantesoorten, zodat na een poos, laten we zeggen 
elke prunus z'n eigen galmug had. Maar mijten en kevers 
en vlinders hebben toch elk apart hun galvorming moeten 
ontwikkelen. 
Wie geregeld naar planten kUkt, komt ook allerlei gallen 
tegen. Voor wie daardoor nieuwsgierig wordt,is er een 
uitstekend nederlande boek: het Gallenboek, een jubileum
uitgave van de K.N.N.V. Gallen zijn daarmee gemakkelijk te 
determineren, uitgaande van de naam van de waardplant en 
het uiterlijk van de gal. Het is rijk geillustreerd. 
Er is bovendien een boeiend algemeen gedeelte van 125 
pagina's,dat o.m. voorzien is van kleurenfoto's. Prijs voor 
K.N~N.V.leden f. 57,50. 

g~lmuCJ
'3 "'\\er\ o~ 
b~k 

Henk Menke 

Grote lUsters in Wapenveld~ 
Tot onz ver azing (en verrukking) waren er plotseling twee 
grote lijsters in onze tuin (29 april). De prachtige grote 
vogels zijn wel eens in onze omgeving, maar toch betrekkelijk 
zelden waar te nemen. 
De volgende dàg steeg de spanning, ze waren er nog en bleken 
van plan te zijn zich metterwoon te vestigen en een nest 
te bouwen in onze oude pereboom, ongeveer 1,80 m. boven 
de grond in een vork van takken. 
Af en aan werd gevlogen met takjes en mos en met behulp 
van modder werd een prachtnest gebouwd. 
Toen we op 3 mei even in •t nest konden kijken, lagen er 
al 3 eieren in. Moeder zat meestal vast op het nest, goed 
gecamoufleerd en vanuit de keuken met de kijker te obser. 
veren. Alles ging goed tot zondagmorgen 6 mei, toen we 
op een hevig lawaai in detuin afgingen. Een ekster had het 
nest ontdekt, hij verjoeg met enige moeite de moedervogel 
(de veertjes lagen onder de boom) en stal de eieren. 
De grote ljjsters verdwenen, zijn waarschijnlt1k gaan broeden 
bij een huis op de Flessenbergerweg. Een grote teleurstelling 
voor ons! · 

EW 



-2.;-

Hebt U wel eens een libelle eieren zien leggen? 

Onze dochter ontdekte dat op een middag b~ ons teilgroot tuin
v~vertje. 

De grote libelle kromde al dansende boven een natte plek op de 
oever, haar fraaie achterl~f, groen met zwart geteken~, tel
kens naar de grond om haar eitjes af te zetten. Wàt een bof, 
als je zoiets ziet gebeuren vlak blj je huis! 

Je ziet ook wel libellen zo boven de wateroppervlakte van 
sloten en beken dansen, om dan hun eitjes in het water te 
deponeren. 
Relatie met planten hebben deze libellen slechts in tweede 
instantie: Ze vangen met hun machtige kaken in de vlucht de 
insecten,die o.a. boven de bloemen rondvliegen. 
Dit vljvertje zorgde voor nóg een verrassing. 
Dezelfde dochter had kleine vliegjes opgemerkt, niet meer dan 
een halve eentimer groot, die boven het water vlogen. Ze 
zaten ook op de kleine waterlelieplant daar en daalden vaak 
op het wateroppervlak neer. Ze konden net zo goed "schaat
senrljden" als echte schaatslopers. doen op de waterspiegel. 
Donkere, haast zwarte vleugeltjes hadden ze, met witte eind
randjes. Een fraai contrast met de goudglanzende, grote ogen. 
Ze lieten zich maar moeilljk vangen. Dat is met vliegen vaak 
zo. Ze hebben ogen die goed naar boven kunnen ~ken. 
Maar het exemplaar,dat dan uiteindelljk toch in een glas zat, 
vervaarlljk brommend voor zo'n klein wezentje, liet zich goed 
be~ken. 
Het merkwaardigste aan het diertje was, dat het aan het 
achterlljf een soort zaagje met tandjes be.za

7
t \dat onder het 

lljfje naar binnen geklapt was. /j _ 
Eén van de boorvliegjes misschien of een rouwvlieg~ \ 
Wat deden ze blj het water? Leven hunBrfjes misschien/i het 
water of in de bladen of stengels van de waterlelie~~· 
Misschien dat een van ~lezers dit weet?,~~~ 

E •• G. 
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VE'R[N\CtiNC-r ~ 
~I LIE-LIZORG ~PE- OPC-r[RICHT 

Lange tljd werd de zorg voor ons milieu in de gemeente Epe 
aan zljn lot overgelaten. Slechts een enkeling die zich 
sterk blj deze problematiek betrokken voelde, trachtte 
een en ander in goede banen te leiden. Ook de K.N.N.V. 
droeg daarin geregeld haar steentje blj. 

De vereniging Milieuzorg is een nieuwe club aan ons groene 
firmament. Geen club van planten- of vogelkljkers, maar een 
groep mensen die wil trachten zich sterk te maken voor een 
leefbaar milieu. 
Onze aandacht en werkzaamheid zal zich o.a. richten op 
- Verwerking en hergebruik van afvalstoffen (glas) 
- Milieuvriendelljke werkgelegenheid 
- Maatregelen tegen milieuverontreiniging 
Een en ander trachten wlj te bereiken door o.a.: 

- het volgen van overheidsinitiatieven 
- het geven van informatie 
- het verrichten van onderzoek en studie 
- het verzorgen van voordrachten, tentoonstellingen en 

publicaties. 
Ook een milieugroep kan niet leven zonder leden en sympa
thisanten. Maar nog belangrljker is, de aandacht en mede
werking van de Epenaren om ons heen. Zeker K.N.N.V.-ers 
die zich meer dan anderen bewegen in wat ons nog rest 
aan natuur, signaleren vaak negatieve zaken t.a.v. ons 
milieu. 
Milieubederf door gifspuiterlj, maaien van bermen en 
afval in bos en veld zljn maar enkele voorbeelden. 
Dit artikeltje is dan ook niet zozeer een ledenwerfactie 
dan wel het verzoek attent te zljn op misstanden t.a.v. 
ons milieu en deze door te geven. 
Mensen die iets meer willen weten betreffende onze groep 
of vragen of suggesties hebben, kunnen altljd terecht blj~ 

Peter Pfaff en John Beuker 
Dorperveldweg 6 Le Chevalierlaan 3c 
Epe Epe 
tel.05780-16744 tel. 05780- 88352 

Tot slot wil ik U wljzen op onze kennismakingsavond 
eind october. Op deze avond zal het hoe en waarom van onze 
vereniging worden toegelicht en zal er een lezing worden 
gehouden met als onderwerp "Zure Regen". 
In de plaatselljke pers zal het e.e.a. te zljner tljd 
nog worden aangekondigd. 

Peter Pfaff. 
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Een enthousiaste stem door de telefoon:"Nu beleef ik zo iets 
aardigs! Een spreeuw heeft een koolmezengezin geadopteerd. Ik 
loer er de hele dag naar en vind het leuker dan televisie. Wil 
je eens komen ldjken?" 
Er hangt een nestkast tegen de huisnuur.De uitspringende 
keuken biedt hierop een goed uitzicht. De vrouw des huizes 
heeft een stoel middenin de keuken geplaatst, zodanig dat het 
hele gebeuren onbelemmerd kan worden gadegeslagen. De oorspron
kel~ke bewoners van de nestkast z~n koolmezen die inmiddels 
een stel hongerige jongen van de nodige mondvoorraad moeten voor
zien. Dat is heel wat en het ouderpaar vliegt dan ook af en aan. 
Er zit ook een apreeuwsvrouwtje in de bloeiende prunus er vlak
b~ op de uitldjk die ongeduldig wacht op het moment dat de kust 
veilig is en dat wil zeggen, dat er geen koolmezen in de buurt 
z~n~ Op zo'n moment vliegt ze met haar prooi, meestal een emelt, 
naar de nestkast toe, klemt zich onbeholpen fladderend aan het 
vlieggat vast en steekt haar kop naar binnen. De rest van haar 
lichaam kan er niet in, want het vlieggat is niet voor spreeuwen 
gemaakt. 

De afstand kop-met-prooi tot die der sperrende (kleine?) jong
gen binnenin is kennel~k te groot want steeds weer trekt ze haar 
kop terug en dan bl~kt het voer nog in haar sneb te zitten. Ook 
kan een rol spelen dat de spreeuw die door haar volume het vlieg
ga.t "kurkt" daardoor automatisch het interieur van de nestkast 
verduistert, waardoor ze de sperrende jongen niet kan waarnemen 
en omgekeerd. 

Als een der rechtmatige koolmeesouders gedurende deze nogal 
omslachtige voederpoging terugkeert, is het vechten geblazen. 
Luid scheldend -waarb~ de prooi tóch niet uit de snavels valt
en ruziemakend wordt de spreeuw dan verdreven. Het eigendoms
recht van deze territoriale koolmezen geeft de kleinere vogels 
een mentaal wicht op hun fors gebouwde ongewilde burenhulp. 

Ze geeft het echter niet zo gauw op. Soms, 
als één der koolmeesouders in de kast is, 
vliegt de spreeuw weer naar het vlieggat, 
steekt de kop naar binnen en bl~kt dan 
toch haar prooi te z~n k~tgeraakt. Ver
moedel~k wordt deze dan door de volwassen 
koolmees binnenshuis aangenomen en aan 
de jongen gevoerd. Op deze manier fungeert 
de adulte koolmees als makelaar! 

De voederdrift van de vrouwtjes-spreeuw 
neemt toe naarmate de oude koolmees 
wegbl~ven. Het gero~p van de hongerige 

jongen wordt dan luider en dat l~kt de 
spreeuw extra te stimuleren. Vooral als zii .sm de nestkast 
plaatsneemt bl~kt deze beroering het geblèr aan te wakk~ren. 



Het is triest te zien hoe de spreeuw soms wel een half uur lang 
met haar bengelende prooi in de snavel heen en weer wipt, van 
prunus naar nestkast en weer terug en in de vrije ogenblikken 
tevergeefs tracht haar emelt aan de man te brengen. 
De oorzaak van deze bijzondere vogelgeschiedenis ligt mogelijk 
aan een mislukt spreeuwenbroedsel en het uitleven van de broed
drift door het spreeuwevrouwtje. De vraag blijft, hoe ver de 
broedzorg zal gaan. Zal deze ook worden voortgezet ná het uit
vliegen van de koolmeesjongen. We wachten met spanning af. 

Inderdaad, het is leuker dan Dallas! 

P.S.Nadat de jongen zijn uitgevlogen, heeft 
de spreeuw nog gepoogd de jongen te blijven 
voederen, maar dat werd door de ouders niet 
geaccepteerd. De spreeuw werd toen verjaagd. 

Aart Smit. 

EZOCHT 
VAKANTI EVE_RHALE_N 

.si9nale rne.nt: ei9t.n ervtlrin~t:h 1n 

binneV'I- of builenland op bio/o3i.sch 
gebied. 

BELONING· 
plaat~in<a 1n het reis numme.l" 
van Natuur-klanke-n. 

E.nige Voorwaa.rde.-: irdevere.n vóór 

IS OKTOBEr\ '8'-4 
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Spinsels in de bosmunt waren me de vorige zomer 
al opgevallen, maar planten die onaangetast 
stonden te pronken, kregen meer m~n aandacht. 
Dit voorjaar vlogen er vanaf begin juni 
opvallend veel kleine nachtvlinders van één 
soort in de tuin. Ze vlogen alleen overdag. 
's Avonds konden ze makkelijk benaderd, zelfs aangeraakt worden, 
zonder dat ze opvlogen. Het waren ongeveer één centimeter 
lange vlindertjes.die hun vleugels steeds in een driehoek ge
spreid hielden als ze rustig zaten. Over alle vier liep, 
parallel aan de licht gewimperde achterrand, een spoor van 
gele vlekjes, scherp afgetekend tegen een dieprode of rood
bruine achtergrond. De vraag met welke soort ik hier te doen 
had, liet zich nog niet direct beantwoorden. Te meer, omdat 
ik me nog nooit in het insectenleven verdiept had. 
Toevallig trof ik een foto van het diertje aan in De Bonte Berm 
van P. Zonder~k en dat maakte het duidelijk: het muntuiltje. 
Veel verbazing wekte dat natuurlijk niet, want de bosmunt (Mentha 
x niliaca) werd met name door de rupsen ijverig bezocht. 
De interesse had (beperkte) kennis opgeleverd en de kennis 
sterkte de interesse. Want: hoe zien de rupsen er precies uit 
en waartoe dienen die spinsels. Heeft de plant ook voordelen 
van dit insect? Worden er ook andere planten door de rupsen als 
voedsel gebruikt? 
De rupsen waren niet moeilijk te vinden. Al gauw nadat de 
vlinders vlogen, waren de toppen van de bosmunt aangetast. 
De rupsjes trokken zich bij benaderen terug in de bladoksels 
of in hun zelf gesponnen schuilplaatsen (Daartoe dient dat 
natuurlijk!) Ze deden dat verbazend snel. Inren reflex. Toch 
was het niet moeilijk enkele exemplaren op een stuk karton 
te zetten om ze beter te bekijken. Ook uit de Zwolse anjer 
(steenanjer) plukte ik er een paar, maar het werd snel dui
delijk, dat deze exemplaren tot een andere soort behoorden. 
Behalve de uiterlijke verschillen, was er ook een verschil in 
gedrag. Die van de munt gedroegen zich als ondernemende wereld
verkenners. en waren al aan de rand van het karton, toen de 
uiltjes uit de anjers (anjeruiltjes natuurlijk) nog bescherming 
zochten.in het onopvallend opgerold blijven liggen. Bij benade
ring bleek weer een dergelijk verschil: de anjeruiltjes wisten 
andermaal niet beter te doen dan zich op te rollen, de munt
uiltjes richtten het voorste deel van hun lichaam agressief 
of afwerend op tegen mijn vinger. Dat zou bij een serieuze be
dreiging een hele klus worden voor een diertje van zo'n 
veertien millimeter. 

Z'n tekening is wat minder agressief, al 
voert bij sommigen gifgroen de boventoon. 
Anderen zijn lichter groen- of bruinachtig 
met een lichte rand over het midden en 
aan weerszijden net boven de pootjes. 
Over hun hele bovenzijde hebben ze zwarte 
stipjes, met een beige-geel zoompje. 



Ze lopen aan beide uiteinden, maar vooral bij de kop, spits 
toe. 

Half augustus begon de bosmunt te bloeien met een enkel trosje, 
dat gespaard gebleven was, want dat het diertje bij deze plant 
hoort is wel duidelijk. 
Het leeft ervan in het larvestadium en de vlinders bezoeken 
de schaarse bloemen. 
Daarnaast hebben ze een voorkeur voor de wilde marjolein en de 
watermunt,die door de rupsen vrijwel gespaard wordt. 
Enig voordeel voor de bestuiving van bosmunt kan het vlindertje 
niet hebben, want deze bastaard van witte munt en hertsmunt is 
steriel. Gelukkig weet de plant zich via ondergrondse uitlopers 
te vermeerderen, zodat de hier beschreven gebeurtenissen nog 
vaker geobserveerd kunnen worden. 

Frans Bosch 

EERSTE WAARNEMINGEN 1984 

Tien trouwe naarne(e)m(st)ers zonden weer hun gegevens in, 
die het mogelijk maakten dit overzicht op te stellen. 
Dat waren: gebruikte afkorting: 
P.Groen 
Y.Roelants 
E.Koopmans-Grommé 
F.van Noorden 
A.Hottinga 
E.A.Ebens-Witkamp 
J.Polman 
R.Koster 
F.Bosch 
J.W.van Waveren 

P.G. 
y • R. 
E.K.G. 
F.v.N. 
A.H. 
E.W. 
Polm. 
R.K. 
Fr.B. 
v.W.H. 

Nu deze rubriek een aantal jaren wordt aangehouden, ontstaan 
toch langzamerhand aardige "gemiddelden", waaraan ook andere 
vogelaars zich zo'n beetje kunnen houden, als met een bepaald 
verwachtingspatroon in het voorjaar de waarne(e)m(st)ers 
weer op pad gaan. 
Het voorjaar 1984 geeft aanleiding tot de volgende kant
tekeningen: 
- een "echte" zomervogel als de tortelduif kwam "laat" aan; 

de nachtzwaluw daarentegen meldde zich "vroeg" in Niersen; 
- zwarte roodstaart, bonte vliegenvanger arriveerden vroeg in 

onze regio; 
- gekraagde roodstaart, roodborsttapuit, tapuit, bosrietzanger, 

zwartkop, grasmus, fitis, gele kwikstaart, werden "laat" 
waargenomen. 

Hartel~k dank aan de inzend(st)ers! De gegevens zljn gedepo
neerd bij de redactie en ondergetekende rekent ook het komend 
seizoen weer graag op Uw aantekeningen. 

J.W.van Waveren Hogervorst. 
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e2n \/elke leden de. a\lereersLe voorneming d 

Eerste waarnemingen zomervogels 1984 in de regio EPE/HEERDE 

Soort 

zomertalin.e: 

zwarte stern 
visdief 
tortelduif 
koekoek 
nachtzwaluw 
p:ierzwaluw 
boerenzwaluw 
huiszwaluw 
oeverzwaluw 
wi_elewaal 
nachte.e:aal . 
zw.roodstaart 
gekr.roodstaart 
paap .ie 
roodborst tanui t 
tapuit 
snor 
grote karekiet 
kleine karekiet 
bosrietzan.e:er 
rietzan.e:er 
s_potvo.e:el 
zwartkop 
tuinfluiter 
p:rasmus 
braamsluiner 
fitis 
t.iift .iaf 
fluiter 
p:r.vliegenvanp:er 
bonte vlie.e:envanp:er 
boompieper 
gele kwikstaart 

' c& te tl .. /V'-' 1 ttl '::, 
;; ~~/V1 rra.el,._ 

1982 198.3 
- I 

\ 

12/3 10/_3_ 
2qflJ. 11/lJ. 
24/4 25/4 
26/4 22/4 
17/4 23/4 

216 30/5 
2/'J 27/4 

26/~ ll/4 
17/4 19/_4 
21/4 2/7 

7/7 18/5 
8/7 18/5 

2u/~ ~/4 

2'?/~ 17/4 
l~/1) 25/4 
11/~ 21/3 

6/LJ. 16_/_4 

-- --
-- --

11/'? 5/5 
8/7 9/4 

11/'? --
9/'? 30/4 
6/4 23/3. 

i27/h 23/4 
20/4 23/4 

4/'? 20/4 
20/3 2/4 
lh/2 2/3 
11/'? 24/4 
19/'? 6/5 
10/4 16/4 
6/4 13/3 
6/4 11/4 

. 198'-J. tytJ. I 
- 1. 

18/~ h/; , f~ 

28/lJ. -
2~/lJ. 'h-· 
- 7/'J ~~q// 
15/4 . i~/tJ 
10/'J I"" 

~0/4 3)'/y 

28/~ ~;t/ 
16/LJ. ;;b~ 

2~flJ. ~/11' 
17/7 fl3~ 
10/'J d ;;-
2Ó/~ !2/1./ 

20/4 <!)I/'! 
/ 

28/4 -' ' 

2/lJ. -'t 

19/u 
28/4 -

--- I 

10/'J ~~;" 
10/7 'Ij 5" 

28/4 [Is-A .. 
7/7 r;/;s:-

18/u -~f/!!> 
29/4 ;&/1./ 

qfs J~!u 
21/4 ~l/t/ 
12/4 JJL/ 
16/3 l;i$ 
~Is IPk 
7 /') ;}/tl 

20/3 ~$' /.j 
4/h .11 /__~ 

20/4 icllw 
J/1 

6J( 
waarne(e)m(st)er'84 

I! 

R.K. "-/y ~et 

li: K. G ;1/:r. I/ 

A.H. i? !v ,P). 

Fr.B. ~-: :Btr-
Fr.B. .Qtl; fA/I-

R.K. -
F.v.N. tP/r 
E.K.G. Îf>~J<I 

E.K.G. .,2 '/~ 
A.H. ?_/~ 
A.H. /1/f 
F.v.N. 

I 
.3/!:;_-

F.v.N. 1)'-L_ 

v.W.H • ;,<j..; 

A.H. .J):r 
A.H. §jy 
A.H. trh-
E.K.G. --

-- .Jk 
A.H. .CJ.r 
A .. H. · 16ft-

E 
,q 

w 
fl 

:CF 

11 !f 
7 /?) 

)f 11 

'I!? 
4J/.S 

'l<k +A 
E}Ctli 

/lil-

17N 

)1/1 

1-f 

J/S 

/JH 

E.K. G. + F. v •. N. -
A.H. ~~- SR& 
A.H. ./~~~ 1:-'w 
R.K. · i?).l s 1<. Cr 

A .. H. · !lEJ/J/ .5' ,f C-

A.H .. JJ/tl t!JV f .8 
Polm. · 1..3./y f' (1./ /?A. 

R.K. 1_1L3 8A1 
Y. R. + F. v. N • .J!r A 
Y.R .. . :J/6~ -;.:; fl 

E.K.G.· Z3ji:J Xj A.H .. 1~/l/ 

A .. H .. ;;_~ )t/ r. 



-3o-

~IERZVALUV~N 
11 z. . . 1e, z1e, z1e, 
zie! zie! zie! 
zie!! zie!! zie!~. 

zie!!! 
tieren de 
zwaluwen ~ 
twee-driemaal ~' 

drie, 
zwierende en 
gierende~ / 
"Niemand, die ••• 

die ~ 
bieden de ~ · 
stiet ons zal! 
wie, wie? wie?? 

wie??? 

I 
Piepende en 
kriepende 
zwak en ge-

zwind; 
haaiende en 
draaiende, 
rap als de 

wind; 
wiegende en 
vliegende, 
vlug op de 

vlerk, 
sproeien en 

·roeien ze 
ringsom de 

kerk. 

Lege nu 
zweven ze, en 
geven ze 

lucht; 
hoge nu 
hemelt hun' 
vlerke, in de 

lucht: 
amper nog ~ 
hore ik... en- "\ 
die 'k niet en 

zie, 
lij velijk 
zingen ze: 
"Wie???wie?? wie? 

. " Wle •••••• 

Met dit gedichtje nemen we afscheid van de zomer 
De gierzwaluwen vertrokken .al in begin auguBtus, toen 
voor ons de zomer pas begon! 



GE 

Waarnemingen zUn voor verantwoording van de waarnemer. 

Aalscholver 
Boerenzwaluw 
Boomklever 

Boomkruiper 
Boomleeuwerik 
Boomvalk 

Braamsluiper 
Buizerd 
Fitis 
Gierzwaluw 

26/6 

30/7 
3/8 
5/8 

20/7 
9/8 
9/8 

29/8 

1+10/7 

8/8 
26/8 
juli 

7/8 
ll/8 

'Gr.vliegenvanger 26/6 
~ 

Groenling 

Gr.bonte specht 

29/7 

30/7 

8/8 
19/7 
29/7 
l/8-

-12/8 

29/6 

20/7 

l ex. boven Oene 
13 ex. op T.V.antenne 
begin Zwolse Bos 

Peter Verbeek 
EW 
EW 

luid roepend Oost Raven weg RW 
achter~ in Zwolse Bos EW 
Wel na AHS 
Kroondomein RP 
Renderklippen EKG/AHS 

gewoonlijk zomers in de tuin EW 
l ex.trekkend N/Z al kringend EKG 
zang AHS 
5 ex.boven ons huis (waarsch. EW 
l paar met jongen.Blj de over-
buurman 4 nesten) 
Veel boven huis Pelzerpark AHS 
Ik zie er geen ~~n meer.Wegge- EKG 
trokken! 
slachtoffer tegen raam dood ge- Eveline Drevijn 
vlo,g;en. Wissel 

Nest met twee jonge Gr.vliegen
vangers tussen kale takken van 
klimop. Gymzaal Oene 
Jonge vogels zien uitvliegen en 
weken daarna nog de ouders.en 
jongen bezig gezien met vliegen 
v:=~n~t.P.n. 

ca. 6 luid roepend.Juv.+adults 
jong ex.op de borago i.d.tuin 
baadt in de vljver 
voortdurend met jongen bij onze 
tuin.Epe.Jongen maken hetzelfde 
scherpe geluid als kruisbekken. 
2 jonge ex.Rauwenhofweg(2 da
gen later allebei dood aange
troffen door B.Siliakus) 
2 ex.gedurende 2 dagen omgeving 
Korte Enkweg 

Peter Verbeek 

RK 

EW 
EW 
EKG 

vNo 

11 

J.Bouchette 

deze 

30/7 
6/8 

zomer af en toe in de tuin. Juv. AHS 
Grote LUster 

Heggemus v.a. 10/7 

Huiszwaluw juli 

ca.lO ex.omgeving Hogestraat EW 
ca.25 ex.met enkele kramsvogels RK 
Woesterbergweg Epe 
jonge vogels in de tuin EW 

vele nesten gemaal Wapenveld EW 



Kneu 
Koekoek 
Kramsvogels 

Kwikstaarten 
Ooievaar 

Patrjjs 
Pimpelmees 

Raaf 
Regenwulp 

Roerdomp 

Sperwer 

Spotvogel 
Steenuil 

Tjiftjaf 

Visdiefje 

~ 
Winterkoning 

Zwarte kraai 

PLANTe:.N 
Akkerleeuwebekje 

Beenbreek 

Blauwe bosbes 

.- 3.2.-

juni/juli met jongen in de tuin EW 
27/8 roepend, Kievitaveld FB, 
6/8 enkele kramsvogels tussen grote RK 

lijsters Woesterbergweg Epe. 
27/7 jonge ex. in de tuin EW 

26/7 
17/7 

13/8 
27/7 + 
21/8 
19/8 
5/7 
2/8 

17/7 
28/7 

29/7 
24/8 

31/7 

18/7+ 
28/7 
10/8 

26/8 

1/8 

juli 

5/8 

9/8 

Dljkhuizerweg,le helft juni Wendy Sa. 

2 ex.Luttenbroekse bosje EW 
veel jongen in de tuin,eten EW 
van de krenten 
Heidegebied ten N.v.Vierhouten .RK 
•s Avonds over dorp Epe EKG 

Zeewolde FB 

Zeewol~e, Flevopolder VNO 

Achtervolgd door boerenzwalu- RK 
wen.Oost Ravenweg Epe 
Iedere zomer in de tuin EW 
Heeft gedurende de hele middag vNo 
vanuit een hoge boom geroepen 
vaak 1s nachts te horen EW 
Laat zich v.a. 24/8 weer horen vNo 

Gat langs IJssel blj Oen~. Ver- Peter Verbeek 
scheidene malen vis uit •t water 
halend, laten vallen en tijdens 
vlucht weer oppakken 

Veel in de tuin EW 

nest jongen uitgevlogen AHS 
Pelzerpark 
2 ex. met gele vleugelmerken in 
het Openluchtmuseum.Code niet EKG 
bekend. Geen kijker! 

Een fraai rozerood leeuwebekje EKG 
op oude kuilgrasbult bjj Koper
molen Ernst/Epe 
1 ex.in bloei Gelders Landschap BT 
Tepelbergweg 
Op zoek naar klokjegentiaan (nog· ·vNo· 
niet gevonden)stuitte ik op been
breek, 1 ex. 
Die behalve vruchten ook weer EKG 
bloemen draagt aan nieuwe twijg
jes.Verscheidene ex. Welna 



Bosdroogbloem 

Boswederik 

Dauwnetel 
11 

5/8 
13/8 

Duivelsnaaigaren 11/8 

Duizendgulden- 19/8 
kruid 
Gevlekte orchis juli 

Gevl. rietorchis 5/7 

Grasklokje 

Grote Ratelaar 5/7 
Hondsroos 1/6 

Hondsviooltje 15/8 

Liggend herts- 18/8 
hooi 
Moeraswederik 

Scherpe fUnstraal 
Vogelpootje 

Watermuur 

Wilde Cichorei 

Wilde tUrn 

Zandblauwtje 

Rivierhelmkruid 

Kleine stinkzwam 

2?18 

5/8 
13/8 
26/8 

15/8 
5/8 

4/8 

sept. 

5/8 

... .33-

Vele ex. van Manenspad berm 

Nabij dorpskom Vierhouten 

EKci 

RK 

Deze zomer langs Papenkamps - vNo 
weg,Houtweg en Eperweg, Oene. 
Laag Keppel, een lange berm vol RP 

heideveldje Pollenseveenweg Ernst EKG 

massaal in bloei, Zeewolde FB 

Enkele ex. Zeewolde BT 

en Rietorchis. Beide in grote vNo+ PP+RP 
aantallen, Zeewolde 
Enkele ex.graspaadje Kopermo
len(wordt overal steeds minder) EKG 
Zeewolde vNo 
1 pol midden op het heitje in EW 
het Zwolse Bos,door mij nooit 
eerder waargenomen 
nog 1 ex.(op l juni hele pol in EW 
bloei) Heide Zwolse Bos 
Tongeren FB 

Rauwenhofweg 

Een deel van de planten heeft 
bloemen met paarsbruine helm
knoppen,die stuifmeel afgeven, 
waardoor de bloemblaadjes er 
aangetast uitzien. 
Korte Bleekersweg, Wissel 
(Thymus serpyllum) 1 polletje 
in heide Zwolse Bos 

Explosieve groei langs autobaan 
Zwolle/Amsterdam en andere 
bermen van autobanen 

EKG 
RK 

FB 

vNo 

EW 

EKG 

Binnendijks bij veer Wijhe. Een Eddy Weeda 
zeer zeldzame plant die op knopig (RUksherb.) 
helmkruid lijkt, maar kleinere 
gekartelde bladen en donkerrode 
bloempjes heeft. Hij heeft de ruil
verkaveling ter plaatse overleefd! 

Landgoed Staverden RP 



IN.SECTEN 
Aardbei vlinder 

11 
juni 
8/8 

Aspergekevertje I l/8 
(crioceris asparagi) 

11 II l/8 
(crioceris duodecim
punctata) 

Atalanta 
Avondrood 

vanaf 

24/8 

7/8 
ll/8 

Vaassen 
Tuin 

- 3L,-

BT 
EW 

Bij thuiskomst van vacantie blij- EKG 
ken onze aspergeplanten bijna he
lemaal kaalgegeten door larven 
van het aspergekevertje. Kever-
tje zelf ook nog steeds aanwezig 
(rood borststuk,zwart achterlijf 
met gele vlekken en rode rand) 
Oranjerood met zwarte stippen. EKG 
Enkele ex.+larven op onze as-
perges. 

20/8 Pelzerpark ARS 
7 rupsen( 11 olifantsrupsen) op 
wilgeroosje, Niersen 
Tuin 
In de tuin, Pelzerpark l ex. 

PG 

Bruin Zandoogje 
Distelvlinder 
Eikepage 
Gentiaanblauwtje 
Grote beervlinder 
Heivlinder 

augustus Wezep 

EW 
AHS 
BT 
BT 
BT 
EW 

Hel 
C,r. 
'B~e<: 
" I,,, 

11 

11 

19/8 
30/7 

Helmkr nuitke-
ver (cionus 
scrophulariae) 

Helmkruidvlinder 30/7 

Kleine Vos v.a. 

Koevinkjes 
Koolwitje 7/8 

11 v.a.20/8 
Landkaartje 8/8+ 

12/8 

" v.a.20/8 

20 

Staverden 
Oene 

Heide waterwingebied Wezep 
Vele exemplaren op Paarse toorts 
in onze tuin.Geel-zwarte wespen 
die met typische hangende poten 
om de toortsen vliegen.Komen 
alleen op helmkruid en toorts 
voor. 

EKG 

Vele ex.op dezelfde Paarse toort
sen als helmkruidbladwesp.Klein EKG 
grijzig gevlekt snuitkevertje met 
olifantsachtige snuit,dat in de 
bloemknoppen zijn larven laat le
ven,en die deze knoppen tot op 
vruchten lijkende bolletjes doet 
vergroeien. 
Rupsen op dezelfde Paarse toort- EKG 
sen als beide vorige waarnemingen. 
Mooie rups, die de bloemknoppen 
en vruchten opvreet.Crême lichaam 
met zwarte en oranje vlekken ver
sierd. (Deze drie soorten vond ik 
ook in de tuin,ook op het helmkruid 
en op het Hottekruid,een lid van de 

· Helmkruidfamilie en sterk verwant 
aan de door Els genoemde Paarse 
toorts. FB) (zie l.n""slo.-:~) 

aug. Zeer vele ex.op Buddleia 

hele zomer in de tuin 

Op de boerenkool 
In de tuin Pelzerpark 
Zomervorm. Op de marjolein 
in de tuin. 
2 ex. in de tuin. Pelzerpark 

ARS 

EW 
EW 
ARS 
EKG 

AHS 



Langsprietmot 24/6 
(nemophora degeerella) 
Muntuiltje 27/8 
Nachtpauwoog aug. 

11 15/8 
Parelmoervlinder 

(_5pec.) 
20/8 

Penseelkever juli 

Pyramiderups ll/8 
(amphi-)yra pyra-
midea 

Vliegend Hert 29/7 

Vliervlinder l/8 

Zwerm op brandnetels 
:;;d<!.. pa1 I 

Op de marjolein in de tuin 
Rups, Elspeet 
Rups, Heide Zwolse Bos 

Een ex. in de tuin.Pelzerpark 

De Rieten (Ernst) Op 1 n orchis 

Vlinder ervan in slaapkamer 
1 s avonds.Zeer fraaie,grote uil 
mooi getekend. 
Twee mannetjes,noordelijk deel 
van de Kroondomeinbossen 
Op gangraam.Grote gele spanner, 
nachtvlinder 

RP 

EKG 
BT 
EW 
AHS 

vNo 
EKG 

PG 

EKG 

Vuurvlindertje 19/8 Heide waterwingebied Wezep EW 
BT Wespvlinder(5pec) juli Op braam, Zuuk 

(synanthedon tipuliformis) 
Torretjes?? ll/8 

Vliegjes?? 

Vlinder? 

•• 
AMflBlE.EN 

Adder 

Groene.kikker 

Hazelworm 
11 

Heikikker 
Salamander 

Zandhagedis 

juli 
24/7 

9/8 
24/8 

29/7 

15/8 

Kleine grijze behaarde torretjes. 
Donker gevlekt, op bloeischerm 
van de Wilde peen. Naam;?? 
Tientallen zeer fraaie vliegjes 
(ca.8 mm.groot)zitten bij en in 
het tuinvijvertje(bij waterlelie) 
Ze kunnen als schaatslopers 
over het water lopen.Gouden oog
jes en donkere vleugels met 
sierlijk wit eindrandje. Naam??? 
Een vlinder gezien: groot,donker 
met blauw.Dachten aan weerschijn
vlinder.Kan dat? Pelzerpark 

EKG 

EKG 

AHS 

Smitsveen BT 
Tongeren tussen bosbessen vNo 
In de vijver(niet erin gebracht) EW 
14 ex.allerlei maten. 

Xroondomein RP 
3 ex. in de tuin H.Termaat 
l grote en l kleine in de tuin EW 

Jong ex.in de achtertuin te vNo 
Wissel. In de naaste omgeving 
geen vijver bekend. Naar de 
Leemkuil gebracht. 
2 ex. Pluizenmeer op paaltje aan AHS 
het water! 



ZOOG-DIE.RE..N 

Eekhoorn 2 zeer magere eekhoorns komen de AHS 
hele zomer eten zoeken op winter
voederplaats. (Laatste week niet 
meer gezien!) Pelzerpark 

Egel 
Vleermuizen 

11 

25/7 Vuilstortplaats Ernst vNo 
In het Pelzerpark 
In schuur. Wissel 

AHS 
Ruud Smit 

(afkortingen waarnemers: EW= E.A.Ebens-Witkamp,RK= Rowan Koster, 
PB= Peter Pfaff, RP= Roel Pannekoek, vNo= Frans van Noorden, 
EKG= Els Koopmans-Grommé, PG= P.Groen, BT= Bauke Terpstra, 
AHS= Agnès Herweljer-Smit, FB= Frans Bosch) 

E~n beenbreek - drie waarnemingen 
Deze zomer ontdekte ik in Tongeren een uitgebloeide 
beenbreek. Natuurlijk meldde ik dat bij Frans Bosch. 
Heel toevallig had Frans 66k die beenbreek ontdekt. 
Over de beenbreek lag een kromme tak. Het leek wel of 
iemand die daar had neergelegd om die ~ne beenbreek te 
beschermen. Zeer onlangs ontmoette ik zowel Frans Bosch 
als Bauke Terpstra bij mij thuis. Daar vertelde Bauke, 
~at hij in Tongeren een beenbreek had gezien en er voor 
alle zekerheid maar èen· tak overheen had gelegd. 
Kortom, ~~n beenbreek is goed voor drie waarnemingen. 

F.v.N. 

Uw waarnemingen voor het volgende nummer zenden aan ~ ~ 
Frans Bosch, Eikelkamp 65, Epe,..Uiterlljke inzenddatum 

a b 20 october 1984. o ~ 

i 

I 




